Naturvernforbundet Hordalands
arbeidsprogram for 2020
1. Våre prioriterte saker
For å få gjennomslag for viktige klima og miljøsaker er NVH sitt viktigste bidrag av tre slag:
• Støtte lokale aksjoner, initiativ og samarbeid i viktige saker.
• Drive informasjonsarbeid og delta i offentlig debatt.
• Drive politisk påvirkningsarbeid i lokale enkeltsaker.
Hovedmål: Få politikere til å forplikte seg til konkrete klima- og miljøtiltak. Målene
konkretiseres av styret i samråd med faggruppene.

Bevare naturmangfoldet og stoppe naturødeleggelse
NVH vil forhindre nedbygging av natur og ødeleggelsen av naturmangfold som dette skaper.
NVH støtter fornybar energi, men vil gå mot kraftverk som ødelegger natur. Det viktigste
energitiltaket i Norge er å redusere energiforbruket. Vi vil jobbe for et desentralisert og
effektivt energisystem. I den grad det er behov for ny produksjon av fornybar energi for
utfasing av fossil energi, må dette skje på en måte som ivaretar biologisk mangfold og
naturens funksjoner. Dette kan for eksempel skje ved at den etableres i mindre skala i
områder med etablert infrastruktur.
Mål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobbe for tiltak som kan øke naturmangfoldet, som beskrevet i visjonsdokumentet
Gode, grønne Bergen – en by for bier og bergensere
Stoppe vindkraftutbygging i Stølsheimen og Grønafjellet
Synliggjøre naturkonsekvensene av storskala vindkraftverk i verdifulle områder i
Vestland og peke på alternativer til naturødeleggende vindkraft
Jobbe mot oppheving av vernestatusen for vernede vassdrag
Bevare viktige vassdrag som trues av utbygging
Jobbe for en mer bærekraftig oppdrettsindustri
Stanse ulovligheter ved bygging av skogsveier
Jobbe mot planting av skadelige fremmede treslag og tilbakevise dette som
klimatiltak
Bidra til å forhindre bygging av North Connect.
Fortsette å bygge allianser for å stoppe Hordfast. NVH vil samtidig arbeide for å
opprette Søre Bjørnafjorden nasjonalpark på Reksteren og Vestre Tysnesøy.
Delta med andre aktører i plastopprydning og holdningskampanjer for redusert
plastavfall og forebygging av forsøpling, fortrinnsvis gjennom prosjektet Plastjakten

•

Hordaland.
Fremme forslag om å fjerne eksisterende kilder til forurensing av mikroplast, og
arbeide mot etablering av nye kilder.

Målene konkretiseres av styret og/eller Naturmangfoldsgruppen.

Miljøvennlig transport og områdeutvikling
NVH støtter fortetning av Bergen, men vil arbeide for å bevare grønne lunger og områder
for lek og fritid. Gå- og sykkelbyen Bergen må bli en realitet ved å lage snarveier; ruste opp
og bygge nye gang- og sykkelveier i byen. For å hindre fortsatt byspredning, må alt arbeid
med å lage nye motorveier i Hordaland stanses. I Fløyfjellet kan et nytt motorveiløp i tunell
godtas, om ett av de gamle løpene blir tatt ut av drift for biler.
De viktigste kollektiv prosjektene i Bergen er bybanen til Fyllingsdalen og Åsane og
elektriske busser. Bergensbanen trenger sterkt en hurtig oppgradering og forkorting, både
for å sikre at godstransporten ikke forsvinner og for å korte ned reisetiden for passasjerer.
For å få kuttet utslippene fra flytrafikken, må det bli færre passasjerer og flyavganger på
Bergen Lufthavn Flesland. Planene om Rullebane 2 må skrinlegges.
Mål:
•
•
•

•
•

Sentrale Stortingspolitikere forplikter seg til at ekstrautgiftene for elektrifiserte
fergesamband blir fullfinansiert over statsbudsjettet.
Sentrale Stortingspolitikere forplikter seg til raskere togforbindelse mellom Arna og
Voss innen 2026, og sikring av E16 med utgangspunkt i eksisterende trasé.
Få sentrale lokal- og fylkespolitikere til å love at på alle firefelts innfartsårer til
Bergen skal ett felt i hver retning omgjøres til kollektivfelt og at alle hurtigbåter i
fylket skal ha elektrisk fremdrift.
Få lavere utslipp fra flytrafikken. Færre passasjerer og flyavganger på Bergen
Lufthavn Flesland. Skrinlegge rullebane 2.
Arbeide for at alle cruisebåter som beveger seg innen Bergen Havns område skal
være utslippsfrie innen 2026 blir gjennomført i henhold til vedtak. Jobbe for at det
blir mulig å avvise båter av miljøgrunner og at alle båter skal være utslippsfrie innen
2030.

Målene konkretiseres av styret og/eller klima- og transportgruppen.

En rettferdig klimapolitikk: KAF
NVH skal fremme måter å gjøre klimapolitikken sosialt rettferdig på, samtidig som den er
effektiv. En del av dette er å fremme forslaget om karbonavgift til fordeling (KAF).

Mål: Jobbe for at sentrale politikere prioriterer utredning og innføring av KAF som
klimatiltak.

2. Miljøfaglig arbeid: Prosjekter som fremmer energisparing,
sirkulær økonomi, redusert forbruk og praktisk
naturvernarbeid.
Naturvernforbundet Hordaland skal fortsette sitt arbeid med grønn nyskaping. I 2020 skal
alle prosjektene ha tydeligere miljøpolitiske målsetninger som bidrar til minst et av følgende
hovedmål:
•
•

Bevare natur og klima
Sirkulær økonomi og redusert forbruk

Vi ønsker å prioritere følgende prosjekter:
• Energismart
• Plastjakten Hordaland
• Ta vare på det du har Hordaland
• Naturglede Hordaland
• Bevaring gjennom skjøtsel
Mål og aktiviteter konkretiseres i prosjektbeskrivelsene. Lokallagene skal inkluderes når det
søkes om prosjektstøtte slik at prosjektaktiviteter også kan gjennomføres i lokallag sine
kommuner/områder.
NVH skal så langt det lar seg gjøre gi kvalifiserte faguttalelser til kommunedelplaner og/eller
reguleringsplaner med stort konfliktpotensial for miljø.

3. Bygge kapasitet og mobilisere frivillige
NVH har som mål å styrke:
• sin faglige kapasitet for å gi økt kraft til prioritert miljøpolitisk arbeid.
• sin administrative kapasitet for å støtte opp om de frivilliges innsats, lokallagene og
bygge organisasjonen.
Hovedmål: 2 årsverk skal ha dette som sitt hovedarbeidsområde.

Arrangementer og samlinger
•

Arrangere naturgledeturer i Hordaland i samarbeid med relevante aktører. Øke

•
•
•
•

deltakernes kunnskap om naturen, og utfordringer den står overfor.
Lære deltakerne hvordan de selv kan ta vare på naturverdiene i Hordaland, og bygge
engasjement utover deltakelse i aktivitetene.
Arrangere åpne møter og medlemsmøter: Engasjere faggruppene i valg av tema,
planlegging og gjennomføring.
Tilrettelegge for oppfølgingsaktiviteter til møter, debatter og arrangementer som
gjør at flere engasjerer seg i natur- og miljøvernarbeid i Naturvernforbundet.
Gjennomføre minst ett introduksjonskurs for nye frivillige.

Formidling og engasjement
•
•

•
•
•
•
•

Utvikle strategi for kommunikasjon, mediearbeid og medlemsverving.
Styrke medlemsutviklingen ved å verve på alle relevante arrangement som
gjennomføres, styrke vervingen gjennom nettsiden, sosiale medier, stands og andre
relevante kanaler. Utvikle medlemsfordeler.
Holde nettsidene og sosiale mediekanaler oppdaterte.
Sende ut nyhetsbrev.
Bidra til innholdet i to utgivelser av medlemsbladet Naturvest.
Sette fokus på viktige miljøsaker fram mot Stortingsvalget 2021, sette dagsorden i
debatter.
Bidra til å bygge allianser med folkelige organisasjoner og miljøer i miljøarbeidet, og
mobilisere til folkelige miljømarkeringer.

Organisasjonsutvikling og kunnskap
•
•
•
•
•
•
•

Støtte lokallagene ved behov, jobbe for å etablere flere lokallag.
Etablere sterkere samarbeid med Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.
Bygge gode samarbeidsallianser og -relasjoner.
Styrke samarbeidet med Naturvernstudentene og Natur og Ungdom.
Jobbe for å etablere egen arbeidsgruppe innen forbruk/avfall.
Gjennomføre naturvernhelg på Lygra i april.
Jobbe for økt fri finansiering av Naturvernforbundets natur- og miljøvernarbeid.

