
 
 

Sak nr. Tidspkt. Saker 
      

A   Organisasjon 
      

A1   Forhistorie 
1 1904 Den tyske professor Conwentz holder foredrag i Oslo (Kristiania) om naturfredningssaken. 

2 1904 
Professor Yngvar Nielsen og professor N. Wille (Johan Nordal Fischer Wille) tar saken opp og holder 
foredrag i Den norske Turistforening. 

3 17.03.1909 Wille tar opp saken igjen i et foredrag i Geografisk Selskap i Oslo. 
      

A2   Landsforeningen/forbundet 
1 18.02.1914 Landsforeningen for naturfredning i Norge etableres og egne lover i seks paragrafer vedtas.  

   

Lovene har et tydelig demokratisk preg. Det bestemmes at landsforeningen skal tre i arbeid når tre 
kretsforeninger er startet. Fra formålsparagrafen hitsettes: ”Landsforeningens formaal er at vække og 
vedlikeholde sansen og interessen hos vort folk for at verne landets natur og at samle arbeidet herfor 
under en fælles ledelse.” 

2 1916, okt. 
Landsforeningen for naturfredning i Norge konstitueres av Trøndelagens, Nord-Norges og Østlandske 
kretsforeninger.  

3 1936 

Lov for Landsforbundet for naturfredning i Norge vedtas etter en større prosess: Landsmøtet drøfter 21. - 
22. juni et lovforslag fra Rogaland. Det følges opp gjennom korrespondanse med kretsforeningene fram til 
3. desember hvor Landsstyret legger fram og vedtar det endelige forslaget. Men det besluttes å forelegge 
lovene for Kirkedepartementet før de settes ut i livet. Departementet forelegger forslaget for Det 
akademiske kollegium som igjen innhenter uttalelse fra Det naturvidenskapelige fakultet. Departementet 
forelegger også forslaget for Universitetets Oldsakssamling som fraråder passusen i § 1 "..samt ved 
opsetning av fredningsmerker ved fortidsminner av alle slags i terrenget, som er fredet efter lov om 
naturfredning av fortidsminner av 1905". Departementet slutter seg til denne merknaden. Ellers framkom 
det ingen merknader. 

4 01.04.1938 Foreningens lover blir endelig vedtatt og foreningen får navnet Landsforbundet for naturfredning i Norge. I 



§ 1 står følgende formulering: "Naturfredningsarbeidet utføres av etiske, vitenskapelige, 
nasjonaløkonomiske og sociale hensyn". I § 2 om landsforbundets organisasjon heter det at "for å kunne 
optas i landsforbundet, må en kretsforening ha minst 25 årsbetalende medlemmer". I § 3 om 
kretsforeningene heter det blant annet at disse "kan stiftes i enhver av landets større byer eller landsdeler 
og med avdelinger i de nærmest liggende mindre byer og landdistriktene". I § 4 om landsforbundets 
administrasjon heter det blant annet at "Landsforbundet ledes av et forbundsstyre på 3 personer. 
Forbundsstyret velges på landsmøter som holdes hvert 3. år." 

5 Ultimo 30-tallet Forbundet har 1000 medlemmer. 
6 06.12.1951 Landsforbundet tar navnet Landsforbundet for naturvern i Norge. 

7 29.10.1962 
Nye vedtekter vedtas på et ekstraordinært landsmøte og landsforbundet tar navnet Norges 
Naturvernforbund (Norges Naturvernforbund). 

8 1964 Kronprins Harald blir Norges Naturvernforbunds høye beskytter. 
9 1967 Norges Naturvernforbund etablerer sin ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom. 

10 01.07.1968 
Nye vedtekter vedtas. Blant annet institueres Representantskapet (§ 5) som forbundets høyeste organ. 
Videre  institueres ungdomsorganisasjonen (§ 11) som egen avdeling i forbundet. 

11 1970, apr. Landsmøtet vedtar forslag fra programutvalget som forbundets gjeldende program til intern bruk for ett år.  

12 1971, jun. 
Landsmøtet vedtar framlagt "Arbeidsprogram". Framlagte "Retningslinjer for arbeidet" sendes 
kretsforeningene til uttalelse.  

13 23.10.1971 
Norges Naturvernforbunds første formannsmøte holdes. Det arrangeres årlige formannsmøter i perioden 
1974 - 1983. Senere arrangeres det organisasjonsseminarer/fylkeslederkonferanser 

14 25. -26.05.1972 Ny formålsparagraf vedtas. 
15 1976 Norges Naturvernforbund passerer 33 000 medlemmer. 
16 1989 Landsmøtet vedtar at fylkes- og lokallag skal skifte navn til: Naturvernforbundet i XXXX. 

17 1989 
Norges Naturvernforbund oppretter Blekkulfs Venner, en miljøklubb for barn i regi av Norges 
Naturvernforbund.  

    Klubben blir senere kalt Blekkulfs  Miljødetektiver. 
18 1991 Norges Naturvernforbund tar initiativet til Miljøheimevernet. 

19 1994 
Norges Naturvernforbund blir medlem av Friends of the Earth International, et verdensomspennende 
nettverk av medlemsbaserte miljøvernorganisasjoner. 

20 2006 Norges Naturvernforbunds barneorganisasjon reorganiseres og får navnet Miljøagentene. 
 


