
Når krisa oppstår – det er hjelp å få 

Natur- og miljøvernere er engasjerte og flinke folk, og våre konflikter er stort sett rettet 
mot aktører som vi vil påvirke. Men det hender at det oppstår ubehagelige situasjoner. 
Her er noen tips om hvor det er hjelp å få når noe skjer, og litt om hvordan forebygge. De 
fleste kriser har noen vært borti før. 

 
Hvem har egentlig stemmerett? 

Årsmøte og valg til styre. Kanskje det er kamp om ledervervet. Har alle som møter 
stemmerett? Har de betalt kontingent?  

- Les gjennom vedtektene i god  tid før årsmøteinnkallingen sendes ut 
- Ring eller send epost til organisasjonsavdelingen, 

medlem@naturvernforbundet.no eller ring 23 10 96 31. 

Er Naturvernforbundets representant inhabil? 

En grunneier er aktiv i lokallaget som kjemper mot en vei over egen eiendom. Det 
kommer anklager om at Naturvernforbundet bare vil bevare sine egne interesser. 

- Snakk om utfordringen på forhånd, vurder om noen er inhabile når dere 
diskuterer standpunkt i saker. 

- Er dere i tvil, spør fylkeslaget om råd eller ring Naturvernforbundets en ansatt for 
å få råd. 

Trusler 

Trusler defineres som en hendelse hvor personer blir trakassert, utskjelt eller truet 
gjennom telefon, brev, e-post, på nett eller direkte i omstendigheter som har forbindelse 
med arbeid eller tillitsverv for Naturvernforbundet og som oppleves som en åpenlys eller 
antydet trussel mot deres sikkerhet og helse. 
 

- Ved trusler som oppleves som ubehagelige (telefon, e-post, brev, direkte) så ta 
kontakt med Naturvernforbundets sekretariat. Verneombudet kan også bistå 
tillitsvalgte. 

- Ta vare på sms-er og e-poster, ta skjermdump av Facebookutsagn og nettavis-
kommentarer etc (Ctrl – Prt Scr – og lim inn i F.eks Paint) 

- Hendelsen loggføres og lagres.  
- Det vurderes om forholdet bør politianmeldes. 

 

Underslag 

Naturvernforbundet har etiske retningslinjer og antikorrupsjonsregler. Underslag skjer, 
og det kan håndteres. Sekretariatet kan hjelpe. 
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Hjelp, vi blir saksøkt! 

Ordfører, daglig leder i kommunens hjørnesteinsbedrift eller den lokale laksemillionæren 
er sur fordi Naturvernforbundet har kommet med anklager mot dem – og hun truer med 
å saksøke. 

- Vær bevisst i språkbruken: 
Si heller “Vi mistenker at bedriften har sluppet ut giftige kjemikalier i fjorden” 
istedenfor å si at “Kari Hansen har drept fjorden vår”.  Unngå personangrep – 
men vær knallharde mot vedtaket/utslippet/den ansvarlige osv. 

- Har dere lyst til å skjelle ut en ordfører eller bedrift? Ring 
Kommunikasjonsavdelingen og spør om råd før dere gjør det. 

- Blir dere saksøkt, ring Naturvernforbundets sekretariat, vi kjenner advokater. 

 
Feil i media 
 
Vi kommuniserer noe som inneholder alvorlige feil og vi må dementere, korrigere 
og/eller rydde opp. 

- Ring eller send epost til journalisten, be om unnskyldning for det som er feil og 
spør om et dementi. 

- Legg eventuelt rettelsen ut på lokallagets/fylkeslagets nettside 
 

Feilsitering/feil anklage 

Naturvernforbundet feilsiteres, eller anklages for noe vi ikke har gjort eller sagt. 

- Kontakt journalisten og be om å få tilsvar.  
- Legg ut din versjon på din egen blogg/facebookside/nettside, slik at dine allierte 

kan forsvare deg (ikke alle leser rettelser i avisa…) 
 

Anmeldelse 

Anmeldelse av miljøsyndere er effektivt og nødvendig. Når lokallaget vil anmelde en 
bedrift, så kan Naturvernforbundets ansatte hjelpe med tips og råd. 

- Når anmeldelsen er skrevet og sendt, så er det konfliktdempende å gi beskjed til 
den man har anmeldt. 

- Sentralt kan signere anmeldelsen dersom dere ønsker det. 
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