
   

FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN 2023-2024 

Fylkeslaget skal både drive politikk basert på vedtak i årsmøtet, og behandle 
løpende innkommende saker som anses som viktige. Mye av politikken skal 
likevel gjøres i lag med lokallagene, eller koordineres mellom nasjonalt, 
regionalt og lokalt.  
  

De ulike lokallagene har ulike trusler mot naturmangfoldet i sine kommuner. 
Lokallag langs kysten har for tiden trykk fra tidligere og nye oppdrettsplaner 
og utfordringer med fremmede treslag.  

Lokallagene i innlandskommuner har nå mer saker som går på nedbygging av 
naturarealer, f.eks. til såkalt «grønn» industri, «grønn» hydrogenproduksjon, 
gruvevirksomhet, ja, til og med nedbygging av urørt natur for 
flyplassutbygging er «ledd i det grønne skiftet».  

Det er mye ulike vindkraftprosjekter i fylket. De er i ulik stadier fra ferdig bygget 
til kun idestadiet. Vi må fortsatte være klar til å ta stilling til nye prosjekter.  

Erfaringsmessig kan ikke fylkeslaget ha for mange saksområder, og derfor 
prioritertes følgende 

De arbeidsområdene som fylkesstyret skal prioritere blir følgende 

  

• Energisituasjonen i fylket og overordnete utfordringer med nedbygging av 
natur.   

• Følge opp kampen for forbud mot utplantning av fremmede treslag som 
sitka og lutz, særlig i egen organisasjon.  

• Oppdrettsnettverk internt i organisasjonen – deltagelse i fiske og 
oppdrettsutvalget, samt koordinere lokallagene i fylket.  

• Oppdrettsanlegg som har særlig negativ påvirkning, som landbaserte 
anlegg og torskeoppdrett i sjø. 

De organisatoriske sakene som fylkesstyret skal prioritere 

Det foregår nå en prosess i Naturvernforbundet hvor man diskuterer 
forholdet mellom sentralt, fylkeslag og lokallag. Det er nå over 100 
lokallag i landet, og det er i praksis ikke mulig at de ansatte i sekretariatet 
skal kunne hjelpe så mange tillitsvalgte.  

Siden fylkeslaget i Nordland de siste årene i hovedsak har drevet politisk 
arbeid, vil dette føre til endringer i arbeidet til fylkesstyret hvor vi videre 
må ha et sterkere fokus på det organisatoriske og organisasjonen som 
helhet.   

Derfor blir også måten vi benytter oss av ansatte ute i fylkene et viktig tema 
det neste året. I Nordland har vi hatt en 1/3 av en regionsekretær som 
ansatte ressurs. Der vil det bli endringer. Derfor må også fylkesstyret 
følge opp denne prosessen tett. Punktvis foreslås følgende. 

   



   

• Arbeid for at fylkeslaget får ansatt eller frikjøpt fylkessekretær. 
• Fortsette det gode samarbeidet mellom lokallagene og fylkeslaget 
• Aktiviser flere medlemmer 
• Følg opp lokallaget i Vefsn, Grane og Hattfjelldal i lag med sentralt 
• Fortsett samarbeid med fylkeslag i Troms og Finnmark 
• Arrangere Grønn helg – hvor vi kan møtes og få økt kompetanse og 

felleskap. 
• Fortsette samarbeide med andre i  

o Fiske og oppdrettsutvalget i NVF 
o Landsstyret 
o FNF Nordland 
o Jordvern Nordland 
o Skogutvalget i NVF 
o Jordbruksutvalget 
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