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Naturvernforbundet som medlem i Norsk Friluftsliv 

 

Naturvernforbundet feiret 100 år i 2014 og er Norges eldste miljøorganisasjon. Gleden over 
opplevelser i naturen og det enkle friluftslivet har alltid stått sterkt i organisasjonen. 
Naturvernforbundet hadde ved årskiftet 2015/2016 nærmere 22.500 medlemmer, og har de 
siste årene hatt en kraftig medlemsvekst. Samtidig har vi styrket satsingen på naturglede, 
som for mange er en viktig forutsetning for å ønske å ta vare på naturen.  Vi har 17 fylkeslag 
og over 80 lokallag, som til sammen arrangerer flere hundre aktiviteter årlig, der folk 
inviteres med på turer og forskjellige arrangementer utendørs og som hører inn under 
begrepet friluftsliv. Arrangementene er alltid åpne for alle som ønsker å delta, og stort sett 
helt gratis. 
 
Både lokalt, regionalt og nasjonalt har Naturvernforbundet et godt samarbeid med mange 
av de andre friluftsorganisasjonene. Naturvernforbundet er opptatt av både bruk og vern av 
naturen, der friluftsliv og høsting av naturen spiller en viktig rolle. Spesielt på lokalt nivå er 
arbeidsformen ofte veldig lik den i de andre organisasjonene, da den er knyttet opp mot tur- 
og andre friluftslivsaktiviteter.  
 
Gjennom mange år har Naturvernforbundet på lokalt og regionalt nivå hatt et tett og godt 
samarbeid med foreninger som DNT, NJFF, FRIFO/Norsk Friluftsliv, 4H og de forskjellige 
friluftsrådene. FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) er en ordning der Naturvernforbundet har 
vært sentrale fra starten. Vårt landsstyre mener det kan være en styrke for det regionale og 
lokale arbeidet og samarbeidet dersom Naturvernforbundet blir medlem av Norsk Friluftsliv 
og kan samordne arbeid også på nasjonalt nivå. Det er også et ønske for oss å være med i 
Norsk Friluftsliv når FNF formelt knyttes til organisasjonen. 
 
Norsk Friluftslivs mål er «gjennom naturopplevelse å fremme helse, trivsel og økt forståelse 
for naturens egenverd». Dette er helt i tråd med Naturvernforbundets formål og arbeid. I 
vårt arbeidsprogram for 2014 og 2015 var naturglede hovedfokus. Dette kom som en 
etterspørsel fra lagene som årlig arrangerer mange turer og ønsket at dette skulle løftes 
frem som hovedaktivitet for hele organisasjonen. Også i det nåværende arbeidsprogrammet 
spiller naturglede en viktig rolle. Vi skal blant annet utvikle turkonsepter og arrangerer turer 
som viser frem noe av alle de fantastiske godene vi får fra naturen. 
 
Naturvernforbundet har de siste tre årene søkt om, og fått, friluftsmidler fra 
Miljødirekteoratet til å arrangere naturgledeturer. Mange av våre lag får midler fra både 
fylkeskommune og fylkesmann til aktiviteter og arrangementer utendørs. 
 
I Norsk Friluftsliv kan Naturvernforbundet bidra med en omfattende kompetanse i natur- og 
arealsaker, samt et styrket fokus på friluftslivets naturgrunnlag.  

  



 

Her er eksempler på turer og aktiviteter som er gjennomført de siste årene: 
 
Hordaland: flaggermustur, sopptur, tur til hule eiker, tur til Øystesevassdraget, samt mange 
turer med skolebarn gjennom “Den naturlige skolesekken”, strandryddedagen. 
Rogaland: kråkesafari og trilleturer rundt Mosvannet, båttur og skjøtsel på store Marøy, 
fuglekasseverksted og fuglebingo. 
Oslo og Akershus: sidesprang, turer til naturreservat, gammelskog, vandringer langs elver, 
skiturer, miljøfestival i marka med padling, klatring, natursti, småkrypsafari, humletur mm, 
samt aktiviteter for barn på Frønsvollen. 
Østfold: Din nabo er en drage og levende kyst, med småkrypsafari, akvarier og aktivieter for 
barnefamilier 
Trøndelag: naturkokker med utendørs matlaging, yoga på fjelltopp i Børgefjell, kystens dag, 
blåveistur, tur til naturreservater 
Nordland: fjellturer, turer til skogsområder, kartleggingskurs, tur til kulturminner 
Agder: turer til Timenes naturreservat, orkidetur, miljøfestival i Grimstad med fisking, 
dykkerkurs, fugletur 
Troms: fossevandringer, natt i naturen 
Buskerud: fugleturer, slåttekurs, vassdragstreff ved Trongfossen 
Møre og Romsdal: kurs i enkel kartlegging, befaringer, turer til naturreservat 
Oppland: tur til nasjonalpark, vassdragstreff på Vinstra, rafting i Nedre Otta 
Sogn og Fjordane: turer til Engebøfjellet, flaggermusnatt, fisketurer på Førdefjorden, 
aktiviteter for barn på verdens miljøverndag, vassdragstreff til Vigdøla, kayakpadling og 
fuglekasseverksted. 
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