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Forslag til landsmøtet  

Æresmedlemmer i 

Naturvernforbundet 
 

 

Deles ut skriftlig til delegatene 31.august 2013 

 

 

 
I Naturvernforbundets vedtekter står det følgende: 

 

§ 3.2.  

Personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for å fremme Naturvernforbundets formål, kan 

utnevnes til æresmedlemmer. Slik utnevning foretas av landsmøtet etter enstemmig innstilling fra 

landsstyret. 

 

 

 

Et enstemmig landsstyre innstiller Honoria Bjerknes Hamre og Vigdis Siri til 

landsmøte som æresmedlemmer i Naturvernforbundet. 

 

 



 

 

Begrunnelse for æresmedlemmer i Naturvernforbundet 
 

 

Honoria Bjerknes Hamre  

Honoria Bjerknes Hamre er en av veteranene i naturvernarbeidet her i landet. Hun er født 16. oktober 

1932, er utdannet zoolog (cand.real., 1958), lektor, fylkespolitiker fra 1979-1983 og forfatter. I 

perioden 1981-85 var hun vara på Stortinget for SV fra Hordaland. Honoria satt i styret i Vestlandske 

Naturvernforening i 10 år fra 1969, var i 3 år vararepresentant til landsstyret før hun i 1981 ble fast 

representant og var i en periode også nestleder inntil hun i 1983 ble valgt som leder i forbundet. Hun 

hadde dette vervet til i 1987. 

I hennes tid som forbundsleder var det en rekke store saker, spesielt vassdragsvern, med Samla 

plan for vassdrag og Verneplan II for vassdrag foruten enkeltsaker som Etna/Dokka, 

Saltfjellet/Svartisen og Breheimen.  I hennes tid som leder ble også Landsplanen for nasjonalparker 

lagt fram. En sak Naturvernforbundet hadde jobbet mye med. Da som nå var Naturvernforbundet 

engasjert i oljepolitikk. Honoria hadde tidligere vært Naturvernforbundets representant i Statens 

oljevernråd. 

Av viktige hendelser i hennes lederperiode kan nevnes Tsjernobylulykken i 1986 og 

Brundtlandkommisjonens rapport ”En Felles Framtid” i 1987. 
Også etter hun gikk av som leder, fortsatte Honoria å engasjere seg i naturvernarbeid, i 

arbeidet med vassdragsvern og andre saker. Senest engasjerte hun seg i Hardangeraksjonen for å 

forhindre kraftlinjene gjennom Hardanger. 

Hun har i det siste vært pådriver for å få i gang en fotokonkurranse i forbindelse med 100-

årsjubileet. Hun er medlem i fjellrevutvalget i forbundet og har hatt et spesielt engasjement for 

fjellrevene på Finse. Hun har utgitt flere publikasjoner og i 2006 naturhåndboken ”Fjellet; flora fauna, 
geologi”. Hun har undervist skoleungdom i fjelløkologi på Finse og hennes bok ”Små barskinger i 
høyfjellet” (utgitt høsten 2011) handler om hvordan fjellblomstene er tilpasset for å overleve 

høyfjellsklimaet. 

 

Vigdis Siri 

Vigdis Siri har et spesielt engasjement for naturen i Finnmark og har vært aktiv i miljøbevegelsen siden 

kampen om Alta-Kautokeinovassdraget i 1979-81. Vigdis Siri er født 09.08.1954 og er fortsatt aktiv i 

Naturvernforbundet. 

I dag er hun samisk håndverker/kunsthåndverker og bor i Nesseby i Finnmark. Vigdis er 

landsstyrerepresentant fra Finnmark, og hun har nå i en årrekke vært med i styret for fylkeslaget i 

Finnmark, i flere år også som nestleder. Hun er uredd og tar diskusjoner om både rovdyr og reindrift på 

en klok og gjennomtenkt måte. Vigdis tør også ta debattene internt i organisasjonen og har gjennom 

mange år bidratt til økt forståelse om viktige problemstillinger i Naturvernforbundet.  

Hun har vært en av bærebjelkene i Naturvernforbundets fjellrevutvalg siden 2005, og hun er en 

viktig premissleverandør for at Naturvernforbundet har god dialog og møter økt oppslutning i de 

samiske miljøene de siste årene. Vigdis har et stort nettverk innenfor ulike samiske miljø, og hun var 

døråpner og tilrettelegger for de første møtene med Sametinget. Hun har også vært en drivkraft for å 

utvikle samarbeidet på tvers av landegrensene i nord, og har gode kontakter både i miljøbevegelsen og 

innen samiske miljø i nord-Sverige. Hun har vært og er en av de arbeidsmaurene som lever alternativt 

– som setter et minimalt økologisk fotavtrykk – ved høsting og ressursutnytting. 

Hun var også aktiv i arbeidet med å etablere Varangerhalvøya nasjonalpark, og ved åpningen av 

parken hadde Vigdis regien på åpningsarrangementet på Ceavccageađgi/Mortensnes.  

I dag er hun aktiv i Tana/Varangerhalvøya lokallag og i Fjellrevutvalget. 


