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Formell årsmelding for Natur og Ungdom 2020 
 
Medlemmer 
Natur og Ungdom hadde 7755 medlemmer per 31.12.2020. Medlemstallet på samme tid i 2019 var 9371. 
 
Støtteordningen Natur og Ungdoms venner hadde per 31.12.2020 644 givere. 49 NU-venner har meldt seg inn i 
løpet av 2020. Antallet givere på samme tid i 2019 var 831.  
 
Lokallag 
I 2020 har Natur og Ungdom hatt 58 registrerte lokallag. I 2019 hadde organisasjonen 65 registrerte lokallag.  
 
Troms og Finnmark/Romssa 
ja Finnmárkku 
Alta/Álaheadju 
Bardunapa 
Harstad 
Havøysund 
Kirkenes 
Naturvernstudentene på UiT 
Nordkapp 
Tromsø 
Svalbard 
Vadsø 
    
Nordland 
Bodø 
Toppen Folkehøgskole 
Vågan 
 
Trøndelag 
Trondheim 
Steinkjer 
Stjørdal 
Sund Folkehøgskole 
 
Møre og Romsdal 
Kristiansund 
Volda 
 
 

Vestland 
Amalie Skram 
Bergen 
Gloppen 
Katten 
Sogndal 
Voss 
 
Rogaland 
Egersund 
Jæren 
Stavanger 
 
Agder 
Flekkefjord 
Kristiansand 
Lindesnes 
Vestre Sandøya og Tvedestrand 
 
Vestfold og Telemark 
Horten 
Skien 
 
Innlandet 
Hedmarken 
Midt-Gudbrandsdal 
Naturvernstudentene i 
Lillehammer 
Valdres 

Åmot 
 
Oslo 
Katta 
kNUst Oslo 
Naturvernstudentene på 
OsloMet 
Naturvernstudentene på UiO 
Oslo Sentrum 
Oslo Vest 
Oslo Nord 
Oslo Øst 
Foss 
 
Viken 
Asker og Bærum 
Drammen 
Hallingdal 
Kongsberg 
Nesodden 
Nordre Follo 
Romerike 
Moss 
Naturvernstudentene ved 
NMBU 
Øvre Romerike 
 
 
 

 
Landsstyret 
Landsstyret har i 2020 hatt følgende medlemmer: 
 
Leder 
Therese Hugstmyr Woie 
1. og 2. nestleder møter henholdsvis som leders 1. og 2. vara. 
 
Troms og Finnmark/Romssa ja Finnmárkku 
Fast medlem: Elise Sørensen 

1. varamedlem: Sindre Lund Kielland 
2. varamedlem: Oda Moen 

 
Nordland: 
Fast medlem: Kaja Nyland 

1. varamedlem: Miriam Mælen 
2. varamedlem: Theo Amandus Krogstad 
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Trøndelag: 
Fast medlem: Sofie Solås Winsnes 
 
Møre og Romsdal 
Fast medlem: Kornelia Grande Eikås 

1. varamedlem: Jakob Lien 
2. varamedlem: Håvard Brændeland 

 
Vestland 
Fast medlem: Edith Amalie Lindtner 

1. varamedlem: Leon Krog Vignal 
2. varamedlem: Julie Aksnes Williams  

 
Rogaland 
Fast medlem: Emma Bugge Gjerdevik 

1. varamedlem: Magnus Stenroos 
2. varamedlem: Lyanna Mandiussen 

 
Agder 
Fast medlem: Ask Evensen (vår) 

1. varamedlem: Aslak Seland Lajord 
2. varamedlem: Elin Marie Schopmeier 

 
 
Vestfold og Telemark 
Fast medlem: Maja Angeltveit 

1. varamedlem: Simone Janøy 
2. varamedlem: Jenny Skatvedt 

 
 
Innlandet 
Fast medlem: Markus Refsdal  

1. varamedlem: Anna Gjems French 
2. varamedlem: Eirin Hovde Åmodt 

 
Viken 
Fast medlem: Aksel Bødtker (vår), Åsne Mjelde Refsum (høst) 

1. varamedlem: Sigrid Opheim 
2. varamedlem: Eva Emilie Skårvik (vår), Eirill Monrad-Haslum (høst) 

 
Oslo 
Fast medlem: Joni Fagerheim Lundevall 

1. varamedlem: Henriette Botterli Udnæs 
2. varamedlem: Karsten Norum Rogstad (vår), Ada Foss Osmundsvåg (høst) 

 
Student 
Fast medlem uten stemmerett: Aurora Kobernus 

1. varamedlem: Mikkel Sibe 
 
 
Sentralstyret og arbeidsutvalget 
I 2020 har sentralstyret og arbeidsutvalget bestått av følgende medlemmer: 
 
Arbeidsutvalget 
Leder:  Therese Hugstmyr Woie 
1. nestleder: Jørgen Næss Karlsen 
2. nestleder: Andreas Randøy 
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Sentralstyret 
Arbeidsutvalget sitter også i sentralstyret. 
Even Mjaaland, Ingebjørg Marie Thorkildsen, Morten Hansen, Lea Justine Nesheim, Hedwig Thiery Aresvik, 
Sandra Butoyi, Tora Fougner-Økland (t.o.m. 06.10.20), Thor Due (t.o.m. 02.08.20), Åsa Braut Bache (t.o.m. 
02.08.20), Matilde Corneliussen Løvvik (t.o.m. 02.08.20), Mia Cathryn Haugen Chamberlain (t.o.m. 02.08.20), 
Lasse Bjørn (t.o.m. 02.08.20), Aksel Bødtker (f.o.m. 03.08.2020), Gina Gylver (f.o.m. 03.08.2020), Ida Martine 
Handegaard Bryde (f.o.m. 03.08.2020), Simon Balsnes (f.o.m. 03.08.2020) og Freia Catana Aasdalen (f.o.m. 
03.08.2020). 
 
Ansatte 
Sentralt sekretariat 2020 
Daglig leder: Johanne Frost Klepp 
Organisasjonssekretær: Erik Rindal Holden (t.o.m. 30.06.20), Jonas Skjemstad Rønning 

(f.o.m. 01.07.20) 
Medlemssekretær: Maren Langenkamp og Vilja Helle Bøyum (t.o.m. 07.08.20), Mats-

Henrik Nygren Syversen (f.o.m. 17.08.2020) 
Økonomisjef:  Peter Kay Mainza 
Kontorsjef:  Robin Sebastian Rodval (t.o.m. 30.06.20), Gytis Blaževičius (f.o.m. 

01.07.20) 
Studentsekretær: Ingebjørg Marie Thorkildsen (t.o.m. 29.02.20), Jannicke Totland 

(f.o.m. 01.03.20) 
Magasinredaktør, PUTSJ:  Marit Worpvik 
Grafisk designer:  Camilla Nordbø 
 
 
Regionalt sekretariat 2020 
Regionssekretærer: 
Frida Myklebust Amdahl, Emma Pedersen, Adam Reiremo Granberg, Kajsa Haabet, Ragnhild Mare Tynæs 
Haarstad, Esten Segbø (t.o.m. 10.12.20), Jonas Skjemstad Rønning (t.o.m. 30.06.20) og Eira Haugbro (f.o.m. 
07.12.20). 
 
Aktivitetskoordinator for Oslo: 
Matilde Angeltveit 
 
Prosjektmedarbeidere 2020 
Koordinator for Russlandsprosjektet: Daniella Slabinski (t.o.m. 16.10.20), Milly Meyer (f.o.m. 

19.10.20) 
Energimedarbeider for Russlandsprosjektet: Una Pasovic (t.o.m. 30.10.20), Bror Eskil Heiret (f.o.m. 

19.10.20) 
Koordinator for Grønt Spatak: Thea Marie Kvam (t.o.m. 29.02.20), Astrid Braut-Solheim 

(f.o.m. 01.03.20) 
 
Mindre engasjementer 
I tillegg har følgende personer vært ansatt i organisasjonen på mindre engasjementer:  
Hedwig Thiery Aresvik, Morten Hansen, Solveig Skaugvoll Foss, Gina Gylver, Eira Haugbro, Aksel Bødtker, 
Anna Øverbye, Simon Balsnes, Alva Oleanna Thingnes Førsund, Gytis Blaževičius 
 
 
Medlemsregister 
Natur og Ungdom drifter medlemsregisteret i samarbeid med Naturvernforbundet. Ida Lovise Skylstad, Haldis 
Helle, Ane Norgård Brohaug, Eirik Fenstad Thorbjørnsen, Sahar Azari, John Magne Pedersen Tangen, Magnus 
Storvoll Strømseth og Randi Alsos har fulgt opp medlemsregisteret hos Naturvernforbundet. Hos Natur og 
Ungdom har Maren Langenkamp, Robin Sebastian Rodval, Vilja Helle Bøyum, Gytis Blazevicius og Mats-
Henrik Nygren Syversen jobbet med medlemsregisteret. Naturvernforbundet har hatt serverdrifts- og 
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administrasjonsansvaret for medlemsregisteret i 2020. Det er blitt utviklet mulighet for å sende avtalekrav med 
Vipps/ E-faktura. 
 
 
Utvalg 
Våren 2020 satte sentralstyret ned en gruppe personer som skulle kartlegge NUs faglige utvalgs nåværende og 
framtidige plass i organisasjonen, og bruke dette til å sette klarere rammer for utvalgenes framtidige arbeid. 
Dette ble kalt utvalgsutvalget, og har utgangspunkt i en opplevelse av at utvalgene ikke fungerer optimalt.  
Arbeidet resulterte i kartlegging og definering av problemstillingene, som siden ble forsøkt oppklart gjennom en 
ny håndbok for utvalgene, nye retningslinjer for funksjon og valg av utvalg og andre notater til interne rutiner. 
 
Utvalget besto av: 
Matilde Angeltveit, Olav Nicolay Larsson Aga, Julie Næss Karlsen, Tora Fougner-Økland og Lea Justine 
Nesheim.  
Disse ble valgt fordi de til sammen har erfaringer fra NUs lokal- og fylkeslag, sekretariat, sentralstyret, 
Russlandsprosjektet, rolle som utvalgsansvarlig og rolle som utvalgsmedlem. 
 
Natur og Ungdom har i 2020 hatt fire faglige utvalg: Russlandsutvalget, naturvernutvalget, landbruksutvalget og 
internasjonalt utvalg 
 
Russlandsutvalget 
Natur og Ungdom russlandsutvalg har i 2019 bestått av: Siri Haugan Holden, Silje Finnes Wannebo, Arjo 
Kvamme, David Nese, Vilja Helle Bøuym, Kristine Lind, Bror Tandberg og Irina Bashmak og Milly Meyer 
(t.o.m. 15.10.20) 
 
Naturvernutvalget  
Natur og Ungdoms naturvernutvalg har i 2020 bestått av: Yrja Skjærum, Mari Strugstad Qviller, Jannicke 
Totland, Knut Isdal, Øyunn Hasvik (t.o.m. 30.09.20) og Aksel Bødtker (t.o.m. 13.09.20). 
 
Landbruksutvalget 
Natur og Ungdoms jordbruksutvalg har i 2020 bestått av: Astrid Braut-Solheim, Lars Hansen, Ida Martine 
Handegaard Bryde og Frida Woie Alstadheim (f.o.m. 14.09.20).  
 
Internasjonalt utvalg 
Natur og Ungdoms internasjonale utvalg har i 2020 bestått av: Julie Næss Karlsen, Kaja Marie Nyland, 
Madicken Bildsten, Freia Catana Aasdalen, Mari Vold Hansen, Teddy Laula (t.o.m. 29.02.20), Matilde 
Angeltveit (t.o.m. 13.09.20), Gina Gylver (t.o.m. 13.09.20) og Stine Stubberud (f.o.m. 14.09.20). 
 
 
Valgkomitéen  
Natur og Ungdom har hatt følgende valgkomité i 2020: 
 
Valgkomité for 2020 (til LM 2020): Torgeir Vestre (leder), Markus Refsdal (fast), Frida Nodeland Indregard 
(fast), Torkel Salvesen (fast), Øyunn Hasvik (fast), Hedwig Thiery Aresvik (1. vara) og Elise Sørensen (2. vara).  
 
Valgkomité for 2021 (til LM 2021 og supplering i 2020) valgt av landsmøtet 2020: Torgeir Vestre (leder), 
Haldis Tjeldflaat Helle (fast), Elise Sørensen (fast), Sindre Kielland (fast), Lars Magnus Hansen (fast), Amelia 
Gomez Snerte (vara) og Johannes Gartland (vara). 
 
 
Representasjon i Naturvernforbundets valgte organer 
 
Landsstyret 
Faste representanter:   Vararepresentant: 
Therese Hugstmyr Woie   Jørgen Næss Karlsen 
Åsa Braut Bache (t.o.m. 02.08.20)  Mia Cathryn Haugen Chamberlain (t.o.m. 02.08.20) 
Sandra Butoyi (f.o.m. 03.08.20)  Lea Justine Nesheim (f.o.m. 03.08.20) 
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Sentralstyret 
Fast medlem:    Varamedlem: 
Therese Hugstmyr Woie   Jørgen Næss Karlsen 
 
 
Representasjon i Miljøagentene 
Andreas Randøy har sittet i sentralstyret til Miljøagentene for Natur og Ungdom.  
 
 
Aksjonsfondsstyret 
Natur og Ungdoms aksjonsfond har i 2020 hatt følgende styre: 
Sindre Kielland (lokallag), Elise Sørensen (landsstyret), Even Mjaaland (sentralstyret), Tina Andersen Vågenes 
(tidligere LS og SS) og Ida Lovise Skylstad (tidligere SS, nestleder og medlemssekretær) 
 
Det har ikke blitt avholdt møter i aksjonsfondsstyret i 2020.  
 
 
Ekstern representasjon 
Følgende personer har representert Natur og Ungdom i eksterne verv: 

• Mia Chamberlain og Sandra Butoyi i arbeidsgruppa til Broen til framtiden. 
• Tora Fougner-Økland for styret i GMO-nettverk. 
• Lea Nesheim (fast, vår), Ida Martine Bryde (fast, høst) og Even Mjaaland i Jernbanealliansen. 
• Ingrid Skjoldvær i tildelingsutvalget for LNU kultur. 
• Andreas Randøy i styret i Foreningen §112. 
• Ingebjørg Marie Thorkildsen i Naturvernforbundets gruveutvalg. 
• Matilde Corneliussen Løvvik (vara) i Young Friends of the Earth Europe. 
• Gaute Eiterjord ((før sommer) og Therese Hugstmyr Woie (etter sommer) som vara i styret til 

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. 
• Therese Hugstmyr Woie i Nei til EUs råd. 
• Gaute Eiterjord i styret i Alliansen Ny Landbrukspolitikk. 
• Olav Nicolay Larsson Aga i valgkomiteen i Naturvernforbundet. 
• Even Mjaaland i Alliansen Nei til Tredje Rullebane. 
• Øyunn Hasvik i Naturvernforbundets vassdragsvernråd. 
• Therese Hugstmyr Woie i fellesutvalget for Klimavalgalliansen. 
• Therese Hugstmyr Woie i teknisk komité for Nofima for utvikling av norsk standard for bærekraftig 

fiskeri (RFM). 
• Ingebjørg Marie Thorkildsen i referansegruppe for Norsk Bergindustri for innføring av Towards 

Sustainable Mining (TSM).. 

 
Landsmøtet 2020 
Natur og Ungdoms 55. ordinære landsmøte ble avholdt på Haugetun folkehøgskole i Fredrikstad 5.-8. januar 
2020. Det var 121 delegater fra lokallag, 27 representanter fra fylkesstyrer, 11 delegater fra landsstyret, 8 gjester, 
tre representanter fra utvalg, 14 representanter fra sentralstyret og 22 representanter fra sekretariatet. Til sammen 
206 deltakere.  
 
Uttalelser vedtatt av landsmøtet 2020 
Følgende uttalelser ble vedtatt av landsmøtet: 
- Gi oss et forsvarlig deponi 
- Grønn vekst løser ikke miljøproblemene – forbruket må ned! 
- La Malvikjorda ligge! 
- Natur og Ungdoms hovedkrav til Nasjonal Transportplan 2022-2033 
- Nei til gummigranulat i vår natur! 
- Stopp utbyggingen av Nannestads verdifulle myr 
- Vi inviterer arbeiderbevegelsen med på klimastreik! 
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Seminarer og arrangementer 
Natur og Ungdom har i 2020 arrangert 12 nasjonale seminarer og arrangementer. 
 
Hva      Hvor  Når   Deltakere 
Landsmøte    Fredrikstad  5.-8. januar  206 
Kurslederkurs    Oslo   17.-18. februar  6 
Vårsamling for Grønt Spatak                          Digitalt    7.-9. juni  75 
Sommerleir Vest     Lyngmo                16-19. juli   21 
Sommerleir Nord                                        Manndalen           22-26. juli  38 
Sommerleir Sør                              Hove                    30. juli-2.august  30 
Sommerleir Øst                              Dovre                   30. juli-2.august  38 
Sommerleir Oslo                              Lunde                   30. juli-2.august  36 
Aksjonscamp for Repparfjord                        Repparfjord          17.-20 september   20 
Studentseminar                 Oslo                      18.-20. september   25 
Aktivistkurs (1 dag)   Digitalt  31. oktober  5 
Aktivistkurs (1 dag)   Longyearbyen 21. november  5 
 
Vi har også deltatt i arbeidsgruppen som skal gjennomføre prosjektet, Inspire Change, og hatt medlemmer som 
har deltatt på programmet. Sammen med andre ungdomsorganisasjoner og Amnesty International har unge 
aktivister fått profesjonell opplæring i foredragsteknikk. Planen var at deltakerne skulle fremføre et foredrag om 
sin hjertesak under Mossedagene i august 2020, men grunnet koronapandemien ble prosjektet utsatt til 2021.  
 
Miljøkampanje 
Natur og Ungdom tilbyr skoleforedrag om miljøsaker og lokalt miljøarbeid, for ungdoms- og videregående 
skoler. Skoleforedragsturneene, eller miljøkampanjene, blir i all hovedsak organisert og arrangert av de regionalt 
ansatte og fylkesstyremedlemmene i hvert fylke. I 2020 har det blitt holdt 133 skoleforedrag, og vi har holdt 
skoleforedrag i følgende kommuner: Oslo, Molde, Vågan, Trondheim, Steinkjer, Larvik, Moss, Inderøy, Horten, 
Hamar, Nittedal, Sogndal, Sortland, Stavanger, Kristiansand, Flekkefjord, Vadsø, Sør-Varanger, Nordkapp, 
Skien, Bodø, Bærum, Stange, Tynset, Lillehammer, Sarpsborg, Frogn, Voss, Tvedestrand, Vefsn, Bømlo, 
Arendal, Kragerø, Porsgrunn, Kristiansund og Tønsberg. 
 
 
Hilsningstaler 
Gjennom året har Natur og Ungdom holdt hilsningstaler for følgende partier og organisasjoner: Norsk Bonde- og 
småbrukarlag, Besteforeldrenes klimaaksjon, Latin-Amerikagruppene og AUF. 
 
Medlemspleie og verving 
Natur og Ungdom har i løpet av 2020 fått 706 nye medlemmer, hvorav 350 har blitt vervet. Natur og Ungdom 
har per 31.12.2020 totalt 7755 medlemmer. I tillegg har 205 personer meldt seg inn uten å ha betalt 
førstegangskontingent per i dag. Natur og Ungdom har også fått 49 nye NU-venner, hvorav 11 ble vervet og 38 
har meldt seg inn selv. Natur og Ungdom har totalt 664 NU-venner per 31.12.2020. Nedgangen i antall NU-
venner skyldes en opprydningsrutine i systemene våre, der NU-venner som ikke har betalt avtalen på 1 år eller 
mer, blir meldt ut. 59 prosent har gjenbetalt kontingenten sin i 2020.  
For å øke medlemstallet hadde organisasjonen planlagt å arrangere to verveuker, og det ble gjennomført 
vervekampanjer, vervekonkurranser og innmeldingskampanjer. De to verveukene og vervekampanjer var svært 
innskrenket på grunn av COVID-19 restriksjonene. Dette har vist seg både i medlemstallet og i 
verveaktivitetene, da dette var svært vanskelig å gjennomføre, og mye måtte gjøres digitalt. Det har blitt sendt ut 
verveblokker, kontingentkrav, purringer og velkomstbrev. Medlemmer som ikke har gjenbetalt medlemskapet 
sitt er via e-post, brev, SMS, Vipps/ e-faktura og sosiale medier blitt oppfordret til å fornye medlemskapet. 
Medlemsøkning og medlemspleie har også vært integrert i organisasjonens øvrige arbeid, blant annet gjennom 
medlemsbladet, medlemsutsendinger og politiske kampanjer. Alle medlemmer som ikke har reservert seg mot 
det, har mottatt medlemsbladet PUTSJ, samt månedlige nyhetsbrev per e-post. Nye tilbud i 2020 er NU NYHET-
ordningen, der medlemmer som ønsker dette kan få en oppdatering om NU sitt arbeid på SMS annenhver uke. 
Dette er en gratis tjeneste. I tillegg har det blitt laget en minecraft-server for Natur og Ungdoms medlemmer, 
som gir rom for sosiale sammenkomster og politisk diskusjon digitalt. Dette startet som et tiltak for 
medlemspleie under COVID-19 restriksjoner, men har vist seg å være en god plattform utover dette, der spesielt 
medlemmer som ikke er så synlige på arrangementer har deltatt mer aktive i diskusjon om relevant politikk. Det 
har også blitt opprettet muligheten for å sende avtalekrav via Vipps/ e-faktura, som har vist seg å være et svært 
effektivt verktøy for å øke gjenbetalingsprosenten. 
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Student 
I 2020 har Natur og Ungdom og Naturvernforbundet hatt flere studentlag rundt omkring på studiesteder i Norge. 
Naturvernstudentene har hatt aktive lag ved Universitetet i Oslo, OsloMet, Norges miljø- og biovitenskapelig 
universitet på Ås, Universitetet i Bergen, på UiT, samt kNUst Oslo - et lag på tvers av universiteter og høyskoler 
i Oslo knyttet til kreative fag. 
 
Arbeidet med studentsatsingen har blitt koordinert av to studentsekretærer, Ingebjørg Thorkildsen (til og med 
mars 2020) og Jannicke Totland. I tillegg til dette har man hatt tre studentansvarlige i sentralstyret til Natur og 
Ungdom, Ingebjørg Thorkildsen og Sandra Butoyi før sommeren, og Simon Balsnes etter. Studentstyret har 
bestått av alle studentlagslederne i tillegg til studentansvarlige i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Det 
har blitt avholdt månedlige studentstyremøter hvor det har blitt diskutert strategi, hva studentene skal jobbe med, 
og det har fungert som møtepunkt og bindeledd mellom studentlagene. 
 
På tross av koronasituasjonen har studentene deltatt på nasjonale, regionale og lokale seminarer, aksjoner og 
arrangementer i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet - i tillegg til arrangementer over nett. Våren 2020 har 
hovedfokuset vært å gjøre studentene til en mer integrert del av Natur og Ungdom, revidere studentavtalen 
sammen med Naturvernforbundet og å ha sterke studentlag over hele landet. Høsten 2020 har fokusområdet vært 
å kartlegge mulige utfordringer ved studentarbeidet med intensjon om å styrke studentsatsingen. I denne 
perioden ble det også startet opp to nye studentlag - samt startet opp laget på NMBU igjen etter en kort 
nedleggingsperiode. 
 
Naturvernstudentene på UiO har fortsatt med skolestreiker for klima foran Stortinget og digitalt, hatt månedlige 
skogsturer for å lære om nærskogen og arrangert nasjonal Earth hour sammen med WWF. Gjennom året har 
også studentlaget fått publisert leserinnlegg, blitt intervjuet og skapt debatt om klima og natur i studentmedier og 
nasjonale medier. 
 
NMBU har sammen med UiO, OsloMet og Bergen arrangert flere webinarer på vårhalvåret. Elles ble laget lagt 
ned i august, men startet opp igjen med et nytt styre noen måneder etterpå. Etter oppstart har laget hatt 
medlemsmøter og arrangert lysmarkering for Klimasøksmålet. 
 
I tillegg til webinarer på vårparten har Naturvernstudentene Bergen denne høsten fokusert på marin forsøpling. 
De har samarbeidet tett med Naturvernforbundet, In the Same Boat og årets TV-aksjon. Resultatet ble seks 
ryddeaksjoner. Totalt har de ryddet flere tonn søppel, der de gjennom ryddeaksjonene har fått et økt nettverk og 
antall frivillige. 
 
kNUst Oslo ble startet opp i slutten av oktober 2020. Utenom oppstartsmøte har styret hatt jevnlige møter. Et 
fokusområde har vært prioritert sosiale medier for å rekruttere nye medlemmer. På møtene har de også planlagt 
ting de ønsker å gjennomføre når smittesituasjonen er annerledes, som f.eks. workshops, seminarer, 
festivaler og konferanser. 
 
Naturvernstudentene på UiT har utenom oppstart og jevnlige styremøter arrangert lysaksjon for Klimasøksmålet 
og planlagt fremtidige arrangementer. 
 
Naturvernstudentene på OsloMet har i tillegg til å arrangere webinarer på vårparten arrangert hyttetur sammen 
med UiO. Et gjennomgående fokusområde har vært å få flere aktive medlemmer, med et stort fokus på verving 
og synliggjøring av studentlaget. Studentlaget har deltatt på flere ulike aksjoner og skogsturer sammen 
med UiO vært synlig i nasjonale og lokale media. På høstparten har laget jobbet med TV-aksjonen og 
Klimasøksmål Arktis. 
 
Like før juleferien i desember, ble det opprettet et nytt studentlag i Lillehammer. Det har også blitt opprettet to 
nye studentlag på Toppen og Sund folkehøgskole.  
 
I september ble det arrangert klimaseminar med biomangfold som tema. Arrangementet var på Klimahuset i 
Oslo med 50 påmeldte til å delta fysisk, der 25 dukket opp. Totalt var det 100 påmeldte, der resten fulgte 
seminaret via strøm. På høsten ble det satt ned et studentreformutvalg bestående av ansatte og tillitsvalgte i 
organisasjonen- samt et studentmedlem for å kartlegge utfordringer ved dagens studentarbeid med et mål om å 
samle inn innspill til hvordan en kan gjøre studentarbeidet enda bedre. De ulike arbeidsformene består av 
muntlige og skriftlige intervju - samt en workshop for studenter. Målet for prosessen er å lage en rapport som 
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skal ferdigstilles våren 2021. Alt i alt har det vært et år med god aktivitet og mye bra arbeid blant studentlagene 
på tross av koronasituasjonen. 
 
 
PUTSJ 
PUTSJ er Natur og Ungdoms magasin for miljø, kultur og aktivisme. Det ble produsert fire nummer i 2020, og 
det siste går i trykk i januar 2021. Hver utgave har hatt et opplag på mellom 8000 og 9000 magasiner. PUTSJ 
består i dag av et magasin, en nettside og Instagram. Magasinet er det eneste det jobbes fulltid med, og nettside 
og sosiale medier er et overskuddsprosjekt. De ansatte i PUTSJ består i dag av Marit Worpvik som er redaktør, 
og Camilla Voutilainen Nordbø som er grafisk designer. I dag jobber redaktør i hovedsak med tekster til PUTSJ, 
og grafisk designer jobber med design av PUTSJ og grafisk innhold til NU. Redaksjonen består i dag av 44 
personer som alle jobber frivillig med illustrasjoner og tekst. 
 
Informasjonsarbeid 
Natur og Ungdom har spredd informasjon gjennom egne nettsider, sosiale medier, foredrag, materiell, presse, 
medlemsutsendinger og PUTSJ. På sosiale medier er Natur og Ungdom aktive på Facebook, Twitter, Instagram 
og Flickr. I 2020 har vi hatt fokus på hyppige oppdateringer på Facebook og Instagram. Det har blitt produsert 
nye flyers med informasjon om fagfeltene vi jobber med, og standard-skoleforedraget har blitt revidert. 
 
Mediedekning  
Fra 01.01.2020 - 31.12.2020 hadde Natur og Ungdom 2430 presseklipp ifølge medietjenesten Retriever. I 
virkeligheten er tallet høyere, ettersom Retriever ikke dekker alt av lokale aviser og radio, ei heller internasjonal 
presse. Antallet i 2020 er veldig likt som 2018 hvor NU hadde 2400 presseklipp, men betydelig lavere enn i 
skolestreikåret 2019 hvor Natur og Ungdom hadde 4624 presseklipp.  

I 2020 var 59 % av oppslagene i lokalaviser, 29 % i rikspresse og 11 % i regionaviser. Den anslåtte PR-verdien 
av oppslagene i 2020 er 119 millioner kroner. 
 
Økonomi 
Natur og Ungdom har i 2020 lagt spesiell vekt på følgende i økonomiarbeidet: 
 

● Gjøre det lettere for lokallag å søke midler fra lokallagsfondet 
● Forenkle rutiner for NUs sentraløkonomi og endre på ansvarsfordeling for å frigjøre kapasitet til 

administrasjon 
 

Etter lønnsforhandlingene i 2018, har lønnsnivået økt i 2020. Det har også vært nye lønnsforhandlinger i 2020, 
og den 05.10.20 ble det innført en tariffavtale for de ansatte i organisasjonen, med et ytterligere økt lønnsnivå.  
Natur og Ungdom har en stabil økonomi med en solid egenkapital. I løpet av året har man begynt å se på 
hvordan man på sikt kan redusere organisasjonens faste utgifter, samt øke inntektene, for å sikre en enda 
tryggere økonomi i fremtiden. Rutinene for regnskapsarbeid er gode, og vi jobber jevnt med å forbedre dem.  
 
Grunnet koronapandemien har vi måtte avlyse flere nasjonale arrangementer, og vi har tapt noen inntekter, blant 
annet i forbindelse med at Øyafestivalen ble avlyst. Samtidig har vi mottatt koronakompensasjon for tap av 
inntekter i forbindelse med avlyste arrangementer. Dette, og innføringen av tariffavtalen, har ført til at man har 
hatt flere og større revideringer av budsjettet enn i et normalår.  
 
I april fordelte man midlene som skulle gå til vårkonferansen, i hovedsak til verving, politisk arbeid og digitale 
plattformer. Etter at det ble kjent at vi mistet rundt en halv million grunnet avlysning av Øyafestivalen, førte det 
til kutt i midler til kommende nasjonale arrangementer, klimasøksmål, materiell og verving. Da tariffavtalen ble 
innført med økt lønnsnivå, kuttet vi ytterligere midler til verving, nasjonalt arrangement og materiell, samt 
kontorutstyr og PUTSJ. Høstkonferansen ble senere også avlyst, men det ble ikke gjennomført en ny revidering 
da sentralstyret tidligere på høsten vedtok å gå inn i en sparemodus ut året.  
 
Økonomirådet 
Natur og Ungdoms økonomiråd har i 2020 bestått av Thomas Nygreen, Sigrid Ryeng Alnes, Stian Taraldset, 
Anna Birkeland Olerud og Steffen Mio Kristiansen. Rådet har avholdt to møter på våren og to møter på høsten. 
Leder eller nestledere i Natur og Ungdom har hatt møterett på møtene, og daglig leder har fungert som rådets 
sekretær. 
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Saksarbeid 
Olje 
I 2020 har Natur og Ungdom jobbet med å problematisere norsk oljenæring, særlig i sårbare områder i Arktis, i 
tillegg til å belyse hvordan omstilling av samfunnet bort fra olje må ta vare på både mennesker og natur. 
 
I januar 2020 ga Borgarting lagmannsrett dommen fra anken av klimasøksmålet, der Natur og Ungdom og 
Greenpeace har saksøkt staten for brudd på Grunnloven ved å tildele oljelisenser i Arktis i 23. konsesjonsrunde. 
Anken ble forkastet, men lagmanssrettdommen gav flere delseire enn dommen fra tingretten, og et par måneder 
senere anket vi igjen til Høyesterett. 
Saken ble tatt opp til plenumsbehandling, og ble innvilget fri saksførsel - noe som understreker den 
samfunnsmessige og prinsipielle betydningen av saken.  
Plenumsbehandlingen foregikk over direktestrømming fra 4.-12. november. Mesteparten av Natur og Ungdoms 
arbeid rundt saken ble derimot gjort i forkant gjennom webinarer, produksjon av sosiale medier-innhold, 
kinoreklame, kunstprosjekter i Hamar, Stavanger, Kongsberg og Oslo og strømmede arrangementer. Størst av alt 
var en nasjonal lysmarkering 3. november der større og mindre grupper møttes utendørs i underkant av 60 steder 
i både Norge og andre land for å vise støtte til søksmålet. På lysmarkeringen i Oslo var det 200 oppmøtte, og der 
dannet folk en menneskelig lenke mellom Stortinget og Høyesterett slik at det var lett å holde god avstand, og 
alle fikk utdelt ansiktsmasker. Vi nådde 116.743 mennesker med kinoreklamen.  
Vi fikk opptil flere presseoppslag i størsteparten av både nasjonale og lokale aviser.  
 Koronapandemien satte en stor brems for planene om arrangementer og markeringer, men arbeidet for å tilpasse 
planene anser vi som svært vellykket.  
 
For å avdekke de miljøskadelige sidene ved norsk oljeboring lagde vi prosjektet “Giftige løgner” i mars. Dette 
bygde på flere års grunnarbeid med å følge søknader om tillatelse til utslipp av kjemikalier fra plattformer, og 
sammenligne med faktiske rapporterte utslipp. Med noe advokathjelp kunne vi bevise omfattende brudd på 
forurensingsloven. Vi gjennomførte et internt webinar om temaet som årets påskekrim i påska, og 11. mai leverte 
vi anmeldelsen til Sør-Vest politidistrikt. Etter mangel på svar om saksbehandling der, har vi skrevet begjæring 
om overførsel til Økokrim. Som del av kampanjen lagde vi også nettsiden www.giftigelogner.no. Parallelt lagde 
Regjeringen stortingsmelding om miljøkriminalitet, der vi deltok på høring. 
 
Våren 2020 var Regjeringens innspurt med å lage revidert forvaltningsplan for havområdene Barentshavet-
Lofoten, og vårt arbeid gikk til å dytte den i en bærekraftig retning. Særlig fokuserte vi på at 
forvaltningsdefinisjonen av iskantsonen skulle legges der faggrunnlaget anbefalte; 0,5% isfrekvens. 
Hovedpresset ble lagt på fylkesårsmøtene til KrF, og deretter Arbeiderpartiet og Senterungdommen. Resultatet 
ble et kompromiss på 14% isfrekvens. Det fulgte ikke de miljøfaglige rådene, men satte en sørligere grense for 
oljevirksomhet enn det oljelobbyen selv ønsket. Vi kommuniserte også jevnlig med presse i dekningen av saken, 
da det var en teknisk komplisert naturvernsak, som det var viktig at ble formidlet riktig og tydelig. 
 
Etter at forvaltningsplanen ble lagt fram for Stortinget i april, ble også forslag til 25. konsesjonsrunde sendt på 
høring. Her lå over halvparten av de foreslåtte blokkene i sårbare områder. Sammen med WWF, Greenpeace og 
Naturvernforbundet sendte vi høringsinnspill som kritiserte forslaget, og samtidig kritiserte mangelen på faglig 
vektlegging i slike avgjørelser. I november ble blokkene lyst ut, uten endringer fra høringsrundene.  
Vi har også sendt høringsinnspill som fraråder å gi tillatelser til leteboringer i sårbare områder. Søknaden om 
letebrønnen Spissa utenfor Tromsø ble godkjent til tross, og vi klagde den inn til Klima- og miljødepartementet. 
Klagen ble avvist, men vi skapte oppmerksomhet rundt boringen av brønnen og dens nærhet til korallrev.  
 
For å lære mer om og belyse hvordan samfunnet kan omstilles mest rettferdig, har vi deltatt i et samarbeidet 
mellom Manifest tankesmie, fagbevegelsen og miljøbevegelsen: Grønn Industri 21. Gjennom dette samarbeidet 
har det blitt produsert en serie rapporter om omstilling av ulike sektorer i samfunnet, planlagt en konferanse og 
en dialogturné med lokale fagforeningsklubber på industristeder. Disse planene ble forskjøvet til våren 2021, 
grunnet koronarestriksjoner. Et liknende arbeid er blitt gjort i samarbeidet mellom fagbevegelse, miljøbevegelse 
og kirken: Broen til framtiden. Der rakk vi å gjennomføre en stor konferanse i februar, med ansvar for tre bolker. 
I tillegg er planene for alternative løsninger til konferanse i 2021 godt i gang.  
 
Høsten 2020 har vi også skrevet og spilt inn en podcast om olje: “Oljekåt”. Denne skal lanseres i 2021 og 
fungere som en kunnskapsbank til både interne og eksterne. Podcasten skal bidra til å legge et nyansert, men 
kritisk blikk på norsk oljeforvaltning og -historie, samt sette søkelys på kampen mot oljen som bidragsyter til 
klimakrisa. 
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Gruve 
2020 har vært et år hvor mye har skjedd i gruvesakene. Vi har jobbet med å legge press på politikerne og øke den 
folkelige motstanden. Vi har jobbet spesielt med de to nasjonale laksefjordene Repparfjord og Førdefjorden, og 
opp mot tillatelser Nordic Mining på Vestlandet og Nussir i Finnmark har fått i løpet av året. Motstanden til 
gruveprosjektene har økt i steg med godkjente tillatelser, noe som har gitt medvind i kontaktnettverkene våre. 
 
Førdefjorden 
November 2019 hadde Sunnfjord Kommune sitt første samlede møte kommunestyremøte, der skulle den nye 
storkommunen ta stilling til saken og vedta et høringssvar på Nordic Mining sin søknad om driftskonsesjon. 23 
mot 22 stemmer sa de ja til prosjektet. Likevel vedtok de at de ønsker full utnyttelse av massene. Gruppen 
bestemte seg derfor for å starte året med å jobbe opp mot representantene i Venstre i den nye kommunen for å få 
et flertall mot gruven, samt skrive en interpellasjon for å få med seg Arbeiderpartiet, SV og MDG. Mye av 
arbeidet på vårhalvåret ble lagt av til å jobbe med aksjonscamp. På grunn av korona ble aksjonscampen flyttet til 
høsten og gruppen brukte derfor tiden til å jobbe med en omgjøringsbegjæring. 
 
Gruvegruppa har jobbet sammen med advokatfirmaet Glittertind for å sende inn en begjæring som krever 
omgjøring av vedtaket om å gi utslippstillatelse til Nordic Rutile (NRU). Begjæringen ble sendt til Klima- og 
miljødirektoratet (KLD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). 
 
Nordic Mining fikk i juni godkjent driftskonsesjon for sitt prosjekt i Vevring ved Førdefjorden. Gruvegruppa 
mobiliserte over natt to demonstrasjoner mot dette vedtaket. En i Oslo og en i Førde. Ukene etter jobbet gruppen 
med å skrive klage på driftskonsesjonsvedtaket og fikk sendt det inn til Næringsdepartementet i slutten av juli. 
 
Nordic Mining og Arctic Mineral Resources har hatt en pågående krangel om hvem som eier et overlappende 
område. I november dro de to selskapene sammen med Næringsdepartementet på befaring på Engebøfjellet. 
Gruppen bestemte seg da for å nok en gang reise til Vevring og vise motstand med lokalbefolkningen, noe som 
knyttet mer tillit og samhold i nettverket. 
 
Repparfjord 
I februar reiste gruvegruppa opp til Hammerfest for å arrangere folkemøte om Repparfjordsaken. I denne 
forbindelsen fikk gruppemedlemmene mulighet til å ha et møte med den nye ordøfreren i nye Hammerfest 
Kommune. I tillegg til dette møte fikk gruppen dra på møte med politiet for å holde åpen kommunikasjon rundt 
potensiell sivil ulydighetsaksjon. Turen til Hammerfest knyttet nye kontakter lokalt. 
 
Høsten 2020 ble det arrangert aksjonscamp ved Repparfjord med oppmøte fra hele Norge. Der fikk deltagerne 
trene på sivil ulydighet, reise til det gamle gruveområdet og delta på foredrag og panelsamtale om 
Nussirprosjektet, med deltakelse fra Hammerfest Kommune og Nussir ASA. Aksjonscampen ble et nytt 
vendepunkt i Repparfjordsaken som bidro til større nettverk og sterkere engasjement mot gruva. 
 
Annet 
Gjennom året 2020 har gruppen jobbet mye med gruvesakene, med et større fokus på Førdefjorden første halvår 
og Repparfjord det andre halvåret. Det har blitt arrangert to Webinarer: ‘Hvorfor er gruvedumpingen i 
Førdefjorden ulovlig?’ og ‘Kan gruva bli grønn?’. Gjennom året har gruvegruppa samarbeidet med Ella Marie 
Hætta Isaksen og i den forbindelse tatt del i arbeidet med kommende dokumentarserier. Det ble også jobbet med 
å forankre gruvesakene mer i organisasjonen, særlig for de nye medlemmene. Dette ble gjort gjennom blant 
annet #Jeglenkermeg-kampanjen, foredrag og workshops gjennom året. 
 
Gjennom året har gruvegruppa jobbet med å legge press på investorer i de to gruveprosjektene. Dette har blitt 
gjort gjennom samarbeid med Earthworks for å legge press på Nordic Mining sitt prosjekt, og gjennom 
presslegging og Nussirs nye samarbeidspartner Aurubis. 
 
Samferdsel 
I 2020 har Natur og Ungdom arbeidet for at Norge har en klar plan for reduksjon av vei- og flytrafikk. 
Hovedsakene har vært å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen og å få en klimavennlig 
Nasjonal transportplan 2022-2033 
 
I arbeidet med å stanse planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen så har mye endret seg. Da FrP gikk 
ut av regjering, ble Knut Arild Hareide (KrF) utnevnt som ny samferdselsminister, noe som ga oss håp om at vi 
lettere skulle få gjennomslag i flere saker. Dessverre har ikke Hareide vist seg å være en like stor støttespiller i 
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saken mot tredje rullebane som vi trodde at han skulle bli. På grunn av koronapanedemien har det kommet flere 
råd og restriksjoner mot å reise, noe som har påvirket luftfartssektoren i stor grad. Oslo lufthavn har kun hatt en 
tredjedel av de reisende de pleier å ha, og Avinor forventer at antall reisende ikke kommer til å øke igjen før mot 
slutten av 2021. De tror også at det kommer til å ta lang tid før vi kommer tilbake til like mange reisende som vi 
hadde før pandemien. På grunn av dette har Avinor arbeidet med en ny prognose for antall reisende fremover i 
tid, og selv om denne prognosen ikke er klar enda, regnes det med at utbyggingen av en tredje rullebane kommer 
til å bli utsatt i 5 til 15 år. Planleggingen kommer derimot til å fortsette som før.  
 
Vårt arbeid mot en tredje rullebane på Gardermoen har i størst grad gått ut på å snu Arbeiderpartiet. Vi startet 
med å kartlegge Arbeiderpartiets fylkesårsmøter og ressurspersoner innad i partiet, med mål om å skape en 
grasrot i AP mot tredje rullebane på Gardermoen. Da koronapandemien traff, ble møter og samlinger utsatt og 
den politiske dagsorden vanskelig å påvirke. Kartleggingen av APs årsmøter ble derfor ikke brukt videre, men vi 
står igjen med et bra grunnlag til å plukke opp arbeidet når muligheten byr seg senere. Særlig nyttig var det at vi 
lagde en ressursbank til lokallag i NU slik at de kan lobbe lokalt, og den er klar til å brukes. Som en alternativ 
inngang til APs standpunkt, har vi jobbet opp mot deres programkomité. 
 
Samtidig som vi har jobbet med en tredje rullebane her i Norge, har en tredje rullebane på Heathrow, Europas 
mest trafikkerte flyplass, blitt stanset i lagmannsretten. Lagmannsretten i England erklærte at en tredje rullebane 
er i strid med Parisavtalen og er derfor ulovlig. Selv om Heathrow er ganske ulik Gardermoen, kan dette åpne for 
muligheter her i Norge òg. 
 
Arbeidet med Nasjonal transportplan gikk ut på å utarbeide innspill til fylkeskommuner som selv skulle gi 
innspill til samferdselsdepartementet om sine ønskede prioriteringer på transportområdet. Kravene vi la til grunn 
for vårt NTP arbeid var de som ble vedtatt på landsmøtet; stans planleggingen av en tredje rullebane, fjern 
Avinors vekstmål, skrinlegg prosjektet “Ferjefri E39”, skjerp nullvekstmålet og sats på bane fremfor vei og fly. 
Vi sendte individuelle innspill til Nordland, Viken, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Trøndelag, Agder 
og Vestland, med utgangspunkt i hva fylkeskommunene tidligere hadde pekt ut som deres utfordringer på 
transportområdet. Vi deltok på fysiske møter med komiteene som behandlet fylkeskommunens innspill hos de tre 
sistnevnte fylkene, og vi presenterte innspillene våre til Viken på en digital høring. I tillegg deltok vi på og 
sendte inn spørsmål til Knut Arild Hareides digitale folkemøte om NTP. Det har også vært flere saker på 
dagsorden angående prosjekter som ligger i dagens NTP. Trønder- og Meråkerbanen har endelig fått penger til 
oppgraderinger og elektrifisering til 5,5 milliarder kroner, noe som vi har jobber mye for tidligere. Det har også 
vært en stor debatt rundt E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i Oslo, E16 Voss- Bergen i Vestland, E6 Trøndelag, 
E8 Ramfjord i Troms og en ferjefri E39, som alle er store veiprosjekter som strider med nullvekstmålet i de store 
byene. 
 
Dette året har vært spesielt ekstraordinært i samferdselssektoren. Da landet stengte ned i mars og befolkningen 
fikk beskjed om å reise minst mulig, påvirket dette persontransporten i stor grad. Flytrafikken, som har blitt 
påvirket mest, ligger an til å ha i underkant av 10 millioner reisende. Til sammenligning så er dette 20 millioner 
færre reisende enn 2019. På grunn av dette har vi måttet endre på måten vi har jobbet på. Vi har satt mer press på 
at Avinors mandat til å jobbe for vekst i flytrafikken må endres til at de heller jobber for et bærekraftig og 
mindre dominerende tilbud, samt at andre mer klimavennlige transportmidler, som tog og buss, kan konkurrere i 
mye større grad. Vi har også jobbet for å få flyskam flyttet fra folket til politikerne, og vi har utfordret partiene, 
gjennom digitale medier og lobbing, til å ha bærekraftige alternativer til fly og bil. 
 
Fiskeri- og oppdrett 
Fiskeri- og oppdrettsgruppa i sentralstyret kom tilbake igjen i 2020 etter et år uten å ha en gruppe som jobber 
med fisk. Fiskeripolitikk og oppdrettspolitikk er to forskjellige ting, og dette har prega faggruppa sitt arbeid. 
Dessuten har gruppa brukt mye tid på å lære seg mer om saksfeltet. 2020 har vært et år der mye har skjedd på 
fiskeri- og oppdrettsfronten. 
 
Når det gjelder fiskeri, var det i vår en ny tildeling av fiskekvoter, i tillegg til at det ble publisert en rapport fra 
riksrevisjonen. Denne rapporten var varsla til å være fellende for fiskeripolitikken som har blitt ført i Norge de 
siste 16 årene. Ministeren prøvde å få behandla kvotemeldinga før riksrevisjonen skulle legge fram sin rapport, 
men fordi vi lagde bråk i pressa, samt grunnet koronaregler, ble behandlinga utsatt akkurat lenge nok. 
Riksrevisjonen sin rapport rettet alvorlig kritikk mot den sittende regjeringa og alle regjeringer siden 2004 for å 
innføre tiltak som ikke er utreda godt nok, og for å prioritere lønnsomhet over miljø, rekruttering og 
lokalsamfunn. NU samarbeidet med våre venner i Kystopprøret for å bruke rapporten til å påvirke 
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kvotemeldinga, og arrangerte webinar. Likevel ble kvotene fordelt akkurat som planlagt, og vi fikk publisert 
flere sinte pressemeldinger.  
 
Mot slutten av vårhalvåret ble vi kontaktet av bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, og vi brukte anledningen til 
å invitere oss selv til å besøke et fiskevær og oppdrettsanlegg. I juni reiste hele gruppa til Myre i Vesterålen. Der 
møtte vi en lokal oppdretter og fisker som viste oss rundt på anlegget sitt, samt et annet anlegg for 
levendelagring av torsk. Vi fikk også møte Norges største fôrprodusent som tok oss imot med åpne armer for å 
snakke om deres fornybarsatsning. 
 
2020 har også vært et viktig år for oppdrett. I februar kom andre runde med trafikklyssystemet for næringa, der 
de områdene med mye problemer med lakselus må kutte i produksjonen. Et nytt område på Vestlandet ble rødt 
og vi skrev til pressa om at dette måtte få konsekvenser og at vi må stille strengere miljøkrav. Næringa saksøkte 
staten for å slippe å kutte i produksjonen. På høsten var vi med på et verksted for hvordan vi kan påvirke 
trafikklyssystemet og få næringa til å spille mer på de mulighetene de har til å være bærekraftige. Også her lærte 
vi veldig mye, blant annet om verdien av fiskehelse i oppdrett. 
 
I oktober inviterte vi næring, forskning og politikere til seminaret Kor skal me med havbruksnæringa? der blant 
andre nestlederen ved Havforskningsinstututtet og Fiskeri- og sjømatministeren møtte til panel. Her ble det 
diksutert videre om hva næringa har mulighet til å gjøre på miljøfronten hvis de bare gidder eller får styring fra 
politikerne. Det var rundt 42 personer, inkludert panelet, som deltok på arrangementet, i tillegg til at samtalen ble 
livestreamet. 
 
Senere på året har gruppa samarbeidet med koalisjonen Ta havet tilbake og jorda i bruk om å utgi Matmeldinga, 
som gir et helhetlig bilde på hvordan vi kan sørge for både selvforsyning og bærekraft ved å se på matproduksjon 
på land og i vann som helhet. Vi har også blitt med i Fiskeri- og oppdrettsutvalget i Naturvernforbundet og laget 
en lokallagspakke med foredrag og faktaark om NUs politkk på feltet. 
 
Naturvernutvalget 
Fokusområda til utvalget på våren 2020 har vore skog, pollinerande insekter, og konsekvensutredningar.  
Vi arbeida med ein bie-epostaksjon, ein ressurspakke til lokallag for å påverke kommuner og bedrifter til å gjere 
areala meir pollinatorvennlige. Eposten inneholdt delebilder, ein guide til korleis lokallag kunne få fram, og ein 
biemeny med konkrete tiltak som kunne sendes til kommuner og bedrifter. Ein av medlemmane i utvalget skreiv 
eit innlegg i Putsj om kva insekt har å seie for matproduksjon.  

Naturvernutvalget fortsatte samarbeidet med NNV ved å ha ein representant i vassdragsvernrådet. 
Utgongspunktet for naturvernutvalgets arbeid med vassdrag er ein rapport frå BioFokus som avslører store feil 
og mangler i kartlegginger gjort ved utbygging av småkraftverk. For å sikre betre kartlegginger og at 
naturmangfoldet tas betre vare på, arbeida utvalget med å endre forskifta for konsekvensutredningar, og hadde til 
slutt eit møte med Sabima for å diskutere korleis forskrifta burde endrast. Ein endring ville også vere gjeldande 
for annan utbygging som jernbaner, bygg m.m.  Ein medlem frå utvalget deltok på Mardølaseminaret i 
Eikesdalen og planla 50-årsmarkering av Mardøla-aksjonen saman med NNV og Sabima- eit arrangement som 
skulle vore i november, men vart utsatt til 2021.  

Tidlig i år deltok vi på eit seminar om skogbruk arrangert av PEFC Norge, og vi fekk inn ein representant frå 
utvalget inn i PEFCs arbeidskomitee for å kome med innspel til skogsertifiseringssystemet.  I juni sendte vi eit 
høyringssvar til Landbruks- og matdepartementet då dei foreslo ein midlertidig forskrift for å oppretthalde 
hogstaktiviteten i skogbruket, som følge av konsekvensane av COVID-19. Tilskotsordninga stimulerte til hogst i 
utilgjengelige og uberørte områder, som er ein veldig dårlig ide då ein risikerer hogst av verneverdig 
gammalskog. Dette måtte vi svare på. I uttalelsen vektla vi at uberørte områder kryr av arter som ikkje trives i 
områder med vanlig hogst, og at hogst i desse områda fører til mindre karbonlagring. 

I august sendte vi høringssvar til forslag om endringer i genteknologiloven som ville gjort det lettere å sette ut 
genmodifiserte organismer i Norge og gjort det vanskeligere for Norge å ha en annen GMO-regulering enn den i 
EU. 

Frå hausten av har utvalget fokusert på vern av hav, særlig opne havområder som ikkje tilhøyrar noko land. Vi 
deltar i Arctic Youth Network Oceans Group, ein arbeidsgruppe med folk frå ulike land. Akkurat no er fokuset 
på FNs forhandlinger om ein internasjonal verneavtale for hav (Biodiversity Beyond National Jurisdiction). 
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Dette er ein viktig avtale som kjem til å vere bindande for FNs medlemsland i lang tid framover, og det gjeld å 
pushe på for at den skal bli så bra som mogleg. Ved å delta i dette forumet håper vi å lære meir for å 
kommunisere dette ut til fleire, og skaffe oss nyttige verktøy i det vidare arbeidet med hav. 

Tidlig i haust var det også to frå utvalget som reiste til Oslo for å delta på Regnskogfondets årsmøte, (for å 
beholde ein samarbeidsrelasjon med andre miljøorganisasjoner.) Et utvalsskreiv eit lesarinnlegg i Nordnorsk 
debatt om klimasøksmålet. 

Internasjonalt utvalg 
2020 skulle bli det definitive året for ny klimaavtale, og utvalget startet året med å planlegge og søke penger til 
deltakelse på COP26 i Glasgow. I stedet ble 2020 preget av avlyste møter og samlinger, og internasjonalt utvalg 
har ikke kunnet delta like mye fysisk på internasjonale samlinger som tidligere år.  
 
I stedet har utvalget blant annet brukt tid på intern skolering, både innad i utvalget og i organisasjonen. Da det 
ble klart at klimatoppmøtet i Glasgow ble utsatt på grunn av pandemien og Natur og Ungdom arrangerte webinar 
fra Klimahuset, avholdt for eksempel utvalget en kahoot om internasjonalt klimaarbeid for NUs medlemmer. 
Utvalget har også laget et standardforedrag om utvalgets arbeid til bruk internt i organisasjonen, samt en 
leserbrev-mal om klimatoppmøtet som skal avholdes i 2021.  
 
Utvalget var også representert ved YFoEEs digitale årsmøte i april, der det ble vedtatt at YFoEE skal sette i gang 
overgangen til å bli en selvstendig organisasjon fra FoEE. Utvalget har også deltatt på workshops i regi av 
YFoEE, men den årlige sommerleiren utgikk naturligvis i år. I tillegg har utvalget vært med på en 
prosjektsøknad med YFoEE Kroatia, som forhåpentligvis vil føre til et samarbeidsprosjekt i 2021, og hatt flere 
møter med NOREC om mulige fremtidige samarbeid.  
 
Utvalget har også jobbet med å lage en internasjonal aksjonspakke i forbindelse med klimasøksmålet, og spredd 
den til aktuelle partnere i andre land. Dette blant annet ved å delta på et internasjonalt webinar ved universitetet i 
Toronto om klimasøksmål verden over.  
 
Landbruksutvalget 
Landbruksutvalget har i 2020 vokst i antall, og fått ett nytt medlem. På sommerleiren på Dovre ble det holdt 
foredrag om jordbruk, og det var flere leirer som dro på gårdsbesøk. Det ser utvalget på som positivt. I 
sommerferien møtte en representant fra landbruksutvalget Landbruksminister Olaug Bollestad sammen med 
Grønt Spatak-deltakere og diskuterte rekruttering til Landbruket. Landbruksutvalget har blitt mer aktive på 
sosiale medier, spesielt på Instagram, der man blant annet har jobbet med en kampanje om selvforsyning. 
 
Grønt Spatak 
Gjennom Grønt Spatak får ungdom mellom 16-30 år mulighet til å arbeide frivillig på en gård, seter eller gå 
beitetilsyn i ti dager i løpet av sommeren. Grønt Spatak har blitt arrangert hver sommer siden 1993, og er et 
samarbeid mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Sommeren 2020 har vært en spesiell sommer grunnet koronapandemien, men også et år med rekordmange 
deltakere. Det var 175 påmeldte og 155 som fikk muligheten til å dra på utplassering. I forkant av utplasseringen 
ble det arrangert et forberedende jordbruksseminar, Vårsamlingen, på den digitale plattformen Zoom. Det var 75 
deltakere på årets vårsamling. På programmet stod blant annet klima i jordbruket, kulturlandskap, seterpolitikk 
økologisk jordbruk, rovdyr og internasjonalt jordbruk. I 2020 ble også mange nye vertskap rekruttert, med 
hovedvekt på gårder. Natur og Ungdom synes det er positivt at prosjektet opplever økt interesse, og håper å 
kunne videreføre dette til senere år. Astrid Braut-Solheim var koordinator i 2020, i en 50%-stilling.  
 

Russland 
Natur og Ungdoms russlandsutvalg har i 2020 bestått av Siri Haugan Holden, Silje Finnes Wannebo, Arjo 
Kvamme, Milly Meyer (t.o.m. 15.10.2020), David Nese, Vilja Helle Bøyum, Bror Tandberg, Kristine Lind og 
Irina Bashmak. 

Samarbeidet med de russiske organisasjonene Priroda i Molodezh (PiM) i Murmansk og 42 i Arkhangelsk har 
fortsatt i 2020. Den ansatte koordinatoren har ansvaret for den daglige driften av prosjektet sammen med en 
energimedarbeider som har hovedansvar for det politiske samarbeidet. I høst ble Milly Meyer ansatt som nye 
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koordinator og Bror Eskil Heiret ansatt som ny energimedarbeider som følge av at Daniella Slabinski og Una 
Pasovic sa opp sine stillinger i september. Målet med russlandssamarbeidet er at det skal eksistere uavhengige, 
demokratiske miljøvernorganisasjoner for ungdom i Russland, som jobber med miljøpolitiske saker. PiM og 42 
er finansielt avhengig av støtte som Natur og ungdom søker inn eksternt. 

Den eksterne evalueringen, laget av Jørn Holm-Hansen ved OsloMet (NIBR) ble ferdigstilt og Holm-Hansen 
presenterte den for utvalget, PiM, 42 og deler av sentralstyret på studietur vår. Evalueringen har vært et sentralt 
dokument i utformingen av ny langtidsplan som skal være klar i løpet av 2021. 

Russlandsutvalget har hatt 12 møter i 2020. De har vært med på å arrangere studietur vår, skrevet innlegg til 
PUTSJ og publisert meninger i diverse norske aviser. Utvalget har og jobbet mye med den nye langtidsstrategien 
til prosjektet og arrangert webinar om atomkraftsproblematikken. 

Studietur vår ble arrangert i Oslo, der det kom 1 representant fra styret til PiM og 2 fra styret til 42. I tillegg var 
begge koordinatorene med på hele turen. Utenom dette var personer fra utvalget og kontoret til stede under noen 
bolker. Under denne studieturen ble det mulighet for PiM og 42 til å presentere sitt arbeid for NU sitt sentralledd. 
Det ble også arrangert tur til Haraldsrud sorteringsanlegg og vi fikk besøk fra Jørn Holm-Hansen som presenterte 
den nye evalueringen av prosjektet. Det ble i tillegg tid for diskusjoner om samarbeidet og den økonomiske 
situasjonen i prosjektet. 

Grunnet restriksjonene koronapandemien har medført har det vært umulig å gjennomføre fysiske møter mellom 
organisasjonene etter nedstigingen av Norge 12. mars i år. Dette betyr at det ikke ble mulighet for at norske og 
russiske deltakere fikk besøke hverandre på sommerleirene til hverandre, som pleier å være årets høydepunkt. En 
større studietur til det nye atomavfallslagringsanlegget i Finland måtte også utgå.  

Etter kanseleringen av alle de store arrangementene i år ble det bestemt at Russlandsprosjektet skulle bruke mer 
kapasitet på informasjonsarbeid via sosiale medier. Dette ble til en relansering av ‘Siste stopp Majak’-videoene 
og flere «visste du at»-bilder som ble delt på våre sider. 

 
Materiell 2020 
Januar 
Roll-up: Verving 
Refleks: NU-logo 
Plakat: Forvaltningsplanen - Olje 
 

Oktober 
Giro medlem 
T-skjorte: Naturvernstudentene 
Plakat: Naturvernstudentene 
Plakat: Klimasøksmål 
Klistremerke: Klimasøksmål 
Flyer: Klimasøksmål 

Februar 
Flyer: Gruve 

Mai 
Plakat: Sommerleir i Nord 
 

Desember 
Gavekort: Verving 

Juli 
Hefte: Sommerleir 
 
September 
Genser: Hold kjeft og engasjer deg selv 
Flyer: Norsk olje koker kloden 
Flyer: Fly - Samferdsel 
Flyer: Verving 
Klistremerke: Verving 
Klistremerke: Naturvernstudentene 

PUTSJ 
Putsj #1 – Insekter  
Putsj #2 – Kriser og krisehåndtering 
Putsj #3 – PUTSJ 20 år 
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