
 
 

A13   Utadrettet informasjon og kommunikasjon 

1 1921, mai 

Landsforeningen sender et skriv til Kirke- og undervisningsdepartementet om at skolene må sørge for at 
barna får kjennskap til betydningen av hjembygdsvernet og da særlig naturbeskyttelsen. Departementet 
svarer 1. oktober samme år: "Så vel i lærerskolenes som i de fleste folkeskolers nyere leseplaner er det 
sterkt poengtert at lærerne må forsøke å vekke barnas kjærlighet til naturen". 

2 1928 Østlandske vil forsøke å utgi en kort redegjørelse om naturvern i Norge til bruk i skolene. 

3 08.08.1930 
På initiativ av Østlandske utgis brosjyren "Vern av norsk natur" og sendes ut av departementet i 
februar/mars 1931 til skolestyrer, ungdomsskoler og høyere skoler m.v. 

4 1936 
Landsforeningen henvender seg til Kringkastingen om foredrag i radio om naturfredning. Kringkastingen er 
positiv. 

5 1936 Landsforeningen abonnerer på avisutklipp. 
6 1937 NTB sier seg villig til å sende ut meddelelser fra Landsforeningen om fredningssaker. 
7 1938 "Vern om naturen" utgis av Rogaland Naturfredningsforening og deles ut til skoler i Rogaland. 
8 1940/1941 Landsforbundet får ex libris som Landsforbundets våpenskjold. 
9 1950 Agder Naturfredningsforening tilskriver alle skolestyrene i Agder-fylkene om å ta opp naturfredningssaken. 

10 1960 Heftet "Naturvern i Norge" er ferdig i et opplag på 5000 eksemplarer. 
11 1965 Det igangsettes kurs i naturvern, basert på brevskolemetoden, gjennom Norske 4H Studieforbund. 

12 1966 
Det arbeides for å få produsert en serie naturvernfrimerker i forbindelse med Norges Naturvernforbunds 
50-årsjubileum. 

13 12.04.1969 
Vandreutstillingen "---- og etter oss" åpnes av statsminister Per Borten. Utstillingen er redigert og produsert 
av studenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo etter mønster av en svensk utstilling. 

14 06.09.1970 
Nordens Naturverndag arrangeres, og varderekker fra Finland, Sverige, Danmark og Nord-Norge møtes 
på Rådhusplassen i Oslo. 

15 1970 
Det etableres et naturvernakademi ved Svanvik folkehøgskole i Pasvikdalen i Finnmark etter at Norges 
Naturvernforbunds representantskapsmøte gir sin tilslutning til initiativet til Finnmark Naturvern. 

16 1970 

"Naturvern i grunnskolen" (5 000 eks.), "Naturvern i gymnaset" (2 500 eks.) og "Moderne naturvern" (10 
000 eks.), alle publikasjoner fra  Sør-Trøndelag Naturvern, trykkes til bruk i naturvernundervisningen. 
Trykksakene er finansiert av Grilstad Fabrikker v/fabrikkeier Anton Jensen. 



17 1971 
Norges Naturvernforbund gir uttalelse til en innstilling om naturvernundervisning ved Telemark 
distriktshøgskole. 

18 1971 
Norges Naturvernforbund lager skisse til undervisningsopplegg i naturvern for justisdepartementet innenfor 
rammen av en eventuell forskole for sivilarbeidere 

19 1972 
Vandreutstillingen "Hvor går grensen?" om luft- og vannforurensning produseres. Utstillingen er finansiert 
av Oslo Handelskammer til bruk i ungdomsskolene. 

20 1972 

En ny bokserie fra Norges Naturvernforbund utkommer. Produktene er "Litteratur om natur" av Bredo 
Berntsen, "Sur nedbør" av Oddvar Skre, "Hvem gjør hva innen natur- og miljøvernet" av Alf Inge Jansen 
og "Finnmarksvidda i fare" av Øystein Dalland. 

21 1972 
Norges Naturvernforbund påtar seg oppgaven som fadderorganisasjon for en folkehøgskole i naturfag, 
påtenkt lagt til Beiarn i Nordland. Sommerkurs gjennomføres 1974 - 1978. 

22 1973 Norges Naturvernforbund utgir den første naturkalenderen, "Naturkalenderen for 1974". 
23 1974 En økologibok for barn, "Den første naturboka" av Mats Segnestam, utgis av Norges Naturvernforbund. 
24 1974 Publikasjonen "Økologi" av Per-Arvid Skoog utgis. 
25 1974 Norges Naturvernforbund utgir "Miljøleksikon" i samarbeid med HKI-forlaget. 

26 1974 

En "folkehøgskole" i naturfag i Beiarn, Nordland, avholder et første sommerkurs basert på initiativet til et 
interimstyre nedsatt av Norges Naturvernforbund. Det arrangeres tilsvarende kurs til og med 1978 med 
tanke på etablering av en formalisert folkehøgskole for naturalfag. I 1980 måtte man innse at dette ikke 
ville lykkes. 

27 1978 
"Naturvernets historie i Norge" av Bredo Berntsen utgis i et samarbeid mellom Norges Naturvernforbund 
og Grøndahl og Søn Forlag. 

28 1978 "Naturvernets århundre" av Ulf Hafsten utgis. 

29 1978 
Heftet "Dei siste vassdraga", produsert av Aksjon Bygde-Noreg, utgis i samarbeid mellom Norges 
Naturvernforbund og vassdragsverngruppene. Heftet blir revidert i 1980. 

30 1979 Heftet "Ingen kraftkrise i Norge" utgis av Norges Naturvernforbund. 
31 1979 En motmelding til regjeringens energimelding utgis av Norges Naturvernforbund. 
32 1979 Norges Naturvernforbund utgir en motmelding til regjeringens stortingsmelding om Alta-utbyggingen. 
33 1979 Norges Naturvernforbund arrangerer et kurs i naturfag for lærere på Akademiet i Rauland. 
34 1980 Norges Naturvernforbund arrangerer et kurs i naturfag for lærere i Ure i Lofoten. 
35 1981 Norges Naturvernforbund arrangerer et kurs i naturfag for lærere på Brimi Fjellstugu ved Tesse i Lom. 
36 1981 En plakat om vinterfugler produseres for salg. 
37 1981 En plakat om spiselige ville bær produseres for salg. 

38 1981 
Høyesterettsdommen i Altasaken utgis i bokform av Norges Naturvernforbund og Universitetsforlaget i 
fellesskap. 



39 1982 Lysbildeserien "Naturvern og Norges Naturvernforbund" produseres. 

40 1983 
Boka "Norske dyr i fare" av Ragnar Frislid utgis av Norges Naturvernforbund i samarbeid med Cappelens 
Forlag. 

41 1983 Boka "Skogbruk og naturvern" av Ottar Krohn utgis av Norges Naturvernforbund og Gyldendal Forlag. 
42 1984 En plakat om trekkfugler produseres for salg. 

43 1984 

Norges Naturvernforbund utgir boka "Det gjelder vårt livsmiljø" med medlemmene i forbundets gift- og 
forurensningskomite som forfattere og Per -Aslak Ertresvåg som redaktør. Boka omhandler miljøgifter og 
forurensning. 

44 1987 
Norges Naturvernforbund utgir "Det er vårt valg", en informasjonsvideo om luftforurensning, særlig sur 
nedbør. 

45 1987 
Norges Naturvernforbund etablerer "Bokklubben Natur og Friluftsliv" sammen med Den Norske 
Turistforening og Aventura Forlag. 

46 1988 Norges Naturvernforbunds bok om Nordsjøen, "En dråpe i havet", utgis. 
47 ???? En plakat om pattedyr produseres for salg. 
48 1988 "Håndbok for miljødetektiver" av Eirik Werner utgis. 
49 1989 To bildebøker, en arbeidsbok og lydkassett utgis når Blekkulfs Venner etableres. Blekkulf blir Norges  

   Naturvernforbunds symbol i Nordsjøkampanjen samme år. 
50 1993 Vassdragsvernrådet overtar ansvaret for utgivelsen av bladet "Vassdragsvern". 

     
A14   Organisasjonens tidsskrifter 

1 1914 
Naturfredningsforeningens publikasjon utkommer som "Aarsberetning for Østlandske Kredsforening for 
Naturfredning i Norge". 

2 1916 Publikasjonen får tittelen: "Naturfredning i Norge". 
3 1926 Publikasjonen har tittelen: "Naturfredning i Norge. Årsberetning". 
4 1927 Tidsskriftet "Norge" utgis av Østlandske. Tidsskriftet opphører i november 1931. 

5 1937 
Rogaland Naturfredningsforening fremmer forslag om et medlemsblad i Landsforeningen, men forslaget 
nedstemmes av økonomiske årsaker. 

6 1940 - 1962 Publikasjonen har tittelen: "Naturfredning i Norge. Årsskrift". 

7 1965 
Norges Naturvernforbunds medlemsblad Norsk Natur starter opp med Ragnar Frislid som bladets første 
redaktør. Frislid er redaktør fram til 1986. 

8 1965 - 1974 Norsk Natur utgis med fire numre per år. 

9 1975 - 1988 
Norsk Natur utgis med seks numre per år. Sylvi Struksnes er redaktør for utgivelsene 4/82 - 6/83 da Frislid 
har permisjon.   

10 1989 Norsk Natur utgis med to numre. Tidsskriftet slås sammen med Miljømagasinet og gis ut under navnet 



Natur & Miljø. 
11 1989 Nyhetsbladet Natur & Miljø Bulletin startes opp. 
12 1989 Blekkulf-bladet startes opp. 
13 2004 N&M-Bulletin skifter navn til Miljøjournalen. 

     
A15  Kampanjer, aksjoner, markeringer 

1 1961 
Initiativtakerne til aksjonen Bruk naturvett!, bl. a. Landsforbundet for naturvern i Norge, starter 
planleggingen av aksjonen som skal gjennomføres i 1962. 

2 1962 
Et merkeår for naturvernet, og aksjonen Bruk naturvett! gjennomføres støttet av regjeringen og Stortinget, 
en rekke statlige og kommunale myndigheter samt mange landsomfattende organisasjoner. 

3 1963 Aksjonen Bruk naturvett! avsluttes på våren og saken overtas av Norges Naturvernforbund. 
4 1970 Naturvernåret - Norges Naturvernforbund markerer seg. 
5 02.04.1971 Norges Naturvernforbund sender brev til MD om opprettelse av et departement for naturvern. 
6 1972 Målselv kommune henvender seg til Norges Naturvernforbund om å bistå med forskrifter for et kommunalt  

   naturvernutvalg. Dette følges opp med sikte på et mønster for andre kommuner. 
      
 


