
 
 

A3   Kretsforeninger/fylkeslag  

1 29.04.1914 
Østlandske Kredsforening for Naturfredning i Norge stiftes. Foreningen endrer i 1952 navn til 
Østlandske kretsforening for naturvern og i 1954 til Østlandske Naturvernforening 

2 21.06.1914 

Nord-Norges kretsforening for naturfredning i Norge stiftes. I 1937 konstateres det at arbeidet har 
ligget nede fra 1923. Det var heller ingen virksomhet i 1938 - 1941.Fra 1937 ble det arbeidet for å etablere 
en egen forening for Nordland. 

3 02.11.1915 

Trøndelagens kretsforening for naturfredning i Norge stiftes. Etter å ha ligget nede fra 1926 ble 
foreningen rekonstruert og virksomheten gjenopptatt fra 1. juli 1936. Foreningen lå nede under den annen 
verdenskrig. 1944 - 1949 endres navnet til Trøndelag Naturfredningsforening. I 1952 endres navnet til 
Trøndelag Naturvern. 17. november 1966 endres navnet til Sør-Trøndelag Naturvern som en følge av at 
Nord-Trøndelag Naturvern ble stiftet 17.november 1966. 

4 1916, okt. 
Trøndelagens, Nord-Norges og Østlandske kretsforeninger konstituerer Landsforeningen for 
naturfredning.  

5 25.02.1918 

Vestlandske Kredsforening for naturfredning i Norge opprettes. Foreningen lå nede 1950 - 1951. 12. 
mars 1952 endres navnet til Vestlandske kretsforening for naturvern. I 1954 endres navnet til 
Vestlandske Naturvernforening. 

6 1922 
Østlandske Kredsforening for Naturfredning i Norge oppnår fredningsstatus for 150 mål urskog i 
Nordmarka. 

7 30.01.1928 
Rogaland kretsforening for naturfredning i Norge dannes. I mars 1952 endres navnet til Rogaland 
Naturvern. 

8 10.05.1928 Surnadal Naturvern opprettes. I 1937 blir det meddelt at foreningen inntil videre innstiller virksomheten. 
9 1936 Kretsforeninger etableres i Nordland og Agder.  

10 26.02.1938 
Agder Naturfredningsforening stiftes. Foreningen endrer i 1951 navn til Agder Naturvernforening. I 
1959 ble det meddelt til forbundet at man ikke må vente noen virksomhet framover. 

11 03.06.1938 
Nordland Naturfredningsforening stiftes, men blir liggende nede under krigen. Foreningen endrer 1955 
navn til Nordland naturvernforening. 

12 1940 - 1945 Kretsforeningene er i dvale eller går i oppløsning. 
13 22.06.1951 Sør-Varanger Naturvern etableres. Siktemålet er å få dannet Finnmark naturvern. 



14 31.05.1957 
Troms Naturvernforening stiftes. I 1959 blir forbundet meddelt at man ikke kan vente noen virksomhet i 
foreningen i tiden framover. 

15 25.05.1965 

Kongsberg Naturvernforening stiftes og opptas som kretsforening fra 1. januar 1967 etter debatt på 
representantskapsmøtet i forbundet. I 1972 ble det vedtatt at foreningen skulle opphøre som kretsforening 
da den samme år ble et lokallag av Buskerud Natur- og Miljøvernforening, som ble stiftet dette året. 

16 25.02.1966 
Finnmark Naturvern stiftes som kretsforening. Grensene mot Sør-Varanger Naturvern avklares internt i 
Finnmark. 

17 17.11.1966 Nord-Trøndelag Naturvern stiftes og opptas som kretsforening fra 1. januar 1968. 
18 20.11.1966 Oppland Naturvern stiftes og opptas som kretsforening fra 1. januar 1968. 
19 26.06.1968 Vest-Agder Naturvern stiftes. 

20 20.11.1968 
Aust-Agder Naturvern stiftes og opptas som kretsforening fra 1. januar 1969. Dette var en følge av at 
Agder Naturvernforening ble delt. 

21 01.01.1969 
Hedmark Naturvern opptas som kretsforening. Initiativet ble tatt av Hedmark Skogselskap, og 
opptakelsen var betinget av at de formelle sider ved stiftelsen ble ivaretatt. 

22 13.06.1969 Møre og Romsdal Naturvern stiftes og opptas som kretsforening fra 5. mai 1972. 

23 1970 
Haugaland Naturvern stiftes. Landsstyret, i samråd med berørte kretsforeninger, avklarer grensene til 
Haugaland Naturvern. Foreningen oppløses 12.09.1978. 

24 01.01.1971 Vestfold Naturvern opptas som kretsforening. 
25 16.02.1972 Buskerud Natur- og Miljøvernforening stiftes og opptas som kretsforening fra 5. mai 1972.  
26 09.03.1972 Telemark Natur- og Miljøvern stiftes og opptas som kretsforening fra 5. mai 1972. 
27 25.05.1973 Landskapsvernet i Østfold opptas som kretsforening. Foreningen ble stiftet i 1963. 
28 28.04.1978 Sogn og Fjordane Naturvern etableres. 

29 1989 
Landsmøtet vedtar vedtektsendring som blant annet innebærer at alle fylkes- og lokallag skifter navn til 
Naturvernforbundet i/på ….. 

     
A4   Ungdomsorganisasjonen 

1 1962 
Norges Feltbiologiske Ungdomsforening (NFU) stiftes og det etableres god kontakt med 
Naturvernforbundet. 

2 1965 

Ungdomsforeninger for naturvern etableres uavhengig av Norges Naturvernforbund. Slike er Oslo 
Katedralskoles Naturvernforening, Slemmestad Ungdomsskoles Naturvernforening og Ålesund 
Naturvernforening for Ungdom. Norges Naturvernforbund hadde god kontakt med disse. 

3 1967, mai 

Under representantskapsmøtet i mai fikk Norges Naturvernforbunds styre og sekretariat "fullmakt til å 
støtte en eventuell ungdomsorganisasjon for naturvern, inntil de endelige vedtekter som tar hensyn til 
ungdomsorganisasjonen blir vedtatt eller et nytt landsmøte tar stilling til problemet". 



4 1967, nov. 
Natur og Ungdom stiftes. Norges Feltbiologiske Ungdomsforening (NFU) og Oslo Katedralskoles 
Naturvernforening  

   

(OKNV) tar initiativ til en landsomfattende ungdomsorganisasjon. NFU endrer navn til Natur og Ungdom 
Norsk Ungdoms Naturverforbund (NU). Ved etableringen har ungdomsforbundet (NU) 12 klubber. 
Forholdet til Norges Naturvernforbund ventes avklart i løpet av 1968. 

5 22.06.1968 Natur og Ungdom blir Norges Naturvernforbunds ungdomsorganisasjon. 
 


