Arbeidsprogram for 2017
Naturvernforbundet Hordaland får svært mange henvendelser om å delta i ulike slag av
miljøvernarbeid. Det er et kompliment, men kapasiteten til de ansatte og aktive medlemmene i
organisasjonen er begrenset. Vi erkjenner at vi ikke rekker over alle viktige saker. Vi ser
imidlertid at kapasiteten kan økes dersom våre frivillige oppmuntres til å jobbe med de sakene
de brenner for, med arbeidsmetoder de er komfortable med. Naturvernarbeid foregår på
mange ulike måter og vi trenger engasjement på mange ulike nivåer. Terskelen for å engasjere
seg i Naturvernforbundet skal være lav, og det skal legges til rette for kontinuerlig
kompetansebygging ved bruk av interne og eksterne ressurser. Kun punkter som er uthevet er
instruksjoner til ansatte og styret. Disse gjennomføres i henhold til finansiering. Alt arbeid i
Naturvernforbundet skal bygge på faglig kvalitet og Naturvernforbundets prinsipprogram.
Naturvernforbundet Hordalands innsats for naturen gjøres av frivillige og ansatte gjennom
fag- og ressursgrupper, styret, sekretariatet i Bergen og prosjekter. I 2017 foreslås arbeidet
gjennomført i fag- og ressursgrupper for naturmangfold, klima- og transport, bygg- og energi
og visjonen for 2030, “Gode Grønne Norge”. Her følger arbeidsprogram 2017 som styret
ønsker at årsmøtet uttaler seg til.
1) Faglig arbeid


Naturmangfold:
o Prosjekter:
1. Naturglede Hordaland i henhold til finansiering.
2. Den Naturlige skolesekken i Hordaland i henhold til finansiering
o Sette søkelys på sumvirkningen av alle naturinngrepene i Hordaland, og sette
tap av naturmangfold på dagsorden.
o Delta i det videre arbeidet med visjonsplanen “Gode grønne Norge 2030” som
mellom annet skal vise hvordan man kan møte store trusler mot biologisk
mangfold (kraftutbygging, infrastruktur, dårlig arealplanlegging, forurensing
og klimaendringer) både i terrestre og marine miljø.
o Arbeide for å avverge utbygginger i Øystesevassdraget og gi vassdraget varig
vern.
o Arbeide for å avverge kraftutbygginger i vernede vassdrag og arbeide for
videre vern av Raundalselva og Opo.
o Følge opp relevante arealplaner.
o Fortsette samarbeidet med Forum for Natur og Friluftsliv.
o Publisere saker om gruppens aktiviteter på nettsidene, sosiale og vanlige
medier.
o Arbeide for en bærekraftig forvaltning av havet og hindre all forurensing og
forsøpling.



Klima og transport:
o Prosjekt: Prøvekjøre elsykkel Hordaland i henhold til finansiering.
o Fremme karbonavgift til fordeling (“fee and dividend”).
o Jobbe for miljøvennlig areal- og samferdselspolitikk i fylket. Jobbe mot
motorveiprosjekt, bl.a. Ringvei Øst og E39 over Bjørnafjorden. Jobbe mot
vekst i flytrafikk.
o Jobbe for avvikling av olje- og gassvirksomhet.

o



Publisere saker om gruppens aktiviteter på nettsidene, sosiale og vanlige
medier.

Bygg og energi:
o Prosjekt: Oljefri og Energismart bolig prosjektene i henhold til
finansiering.
o Delta i det videre arbeidet med visjonsplanen “Gode grønne Norge 2030” som
mellom annet handler om bærekraftige bygg- og energiløsninger i Hordaland.
o Gjennomføre relevante aktiviteter.
o Bidra til økt kompetanse internt og utad.
o Fremme karbonavgift til fordeling (“fee and dividend”).
o Publisere saker om gruppens aktiviteter på nettsidene, sosiale og vanlige
medier.

2) Formidling, engasjement, utvikling og kompetansebygging
 Prosjekt: Naturlig onsdag Hordaland og nasjonalt. Engasjere faggruppene i
programutvikling og gjennomføring av faglig og sosial møteplass for innbyggerne i
Hordaland. Søke om støtte til regional og nasjonal gjennomføring og videostrømming
fra Naturlig onsdag. Tilrettelegge for oppfølgingsaktiviteter og jevnlig
introduksjonskurs for nye medlemmer.
 Formidling:
o Formidle Naturvernforbundet som en drivkraft for en bærekraftig omlegging
av samfunnet. Søke nye formidlingskanaler og styrke vervearbeidet.
o Nettsidene: legge ut saker fra Naturlig onsdag.
o Naturvest: Bidra til at magasinet speiler sakene vi jobber med.
 Engasjere:
o Bygge et sterkere velgergrunnlag for et bærekraftig samfunn: Styrke
medlemsutviklingen ved å verve på alle relevante arrangement som
gjennomføres, styrke vervingen gjennom nettsiden, sosiale medier, stands og
andre relevante kanaler.
o Tydeliggjøre de samfunnsmessige fordelene av medlemskap i
Naturvernforbundet ved å gi konkrete eksempler på hva vi jobber med og
bygge medlemsidentitet og fordeler.
o Invitere til engasjement via Naturlig onsdag, nettsidene og sosiale medier.
o Gjennomføre strategihelg på Lygra.
o Involvere Naturvernstudentene i faggruppene.
 Utvikle og finansiere:
 Naturvokter Hordaland
 Ta vare på det du har i Hordaland.
 Plastjakten Hordaland.


Kompetansebygging og -utvikling
o Søke kunnskap om og utvikle opplegg for at Naturvernforbundet kan ta i bruk
og formidle innovasjon inspirert av naturen.
o Jobbe for økt fri finansiering av Naturvernforbundets natur og miljøvernarbeid.

