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Naturvernforbundet

Naturvernforbundet skal representere naturen og vårt behov for velfungerende 

økosystemer som gir ren luft, rent vann og mat. 

Stiftet av akademikere i Oslo i 1914  og av bl.a Christian Michelsen i Bergen 1918. 

Demokratisk styrt, tverrpolitisk og uavhengig organisasjon med 18 500 

medlemmer og HMK Kong Harald som høyere beskytter.

Hovedkontor i Oslo med leder Lars Haltbrekken og generalsekretær Jan Thomas 

Odegard. Bergenskontoret ligger hos Naturvernforbundet Hordaland på Bryggen 

med leder Espen Edvardsen og daglig leder Nils Tore Skogland. 



Utfordringene

Naturvernforbundet har i mange år fortalt 

polikerne og innbyggere hva som må gjøres 

for å unngå klimaendringer og tap i 

naturmangfold. Hensyn til naturen er 

overskygget av andre hensyn og 

pressgrupper. 

Samtidig blir innbyggerne ofte motarbeidet 

når de prøver å være miljøvennlig. Eks. dyre 

og dårlige miljøvennlige produkter, 

uoversiktlig leverandørmarked, dårlig 

kollektivtilbud og sykkelveinett.

Naturvernforundet har derfor de siste årene 

introdusert verktøy som  gjør miljøvennlige 

tjenester/varer bedre tilrettelagt og iblant 

også noe rimeligere. 



___________________________
Oljefri.no - et sted for informasjon

• Relevant og uavhengig informasjon 

• Ulike miljøvennlige 

oppvarmingsløsninger 

• Energisparing

• Støtteordninger



___________________________

Husholdninger bestiller 

egne klimatiltak

Nettstedet kombinerer 

informasjon og lar folk bestille 

tilbud fra de leverandørene 

som best erstatter oljefyren 

med klimavennlig energi. 

Samtidig kan de bestille 

energisjekk, fjerning av 

oljetanken og få støtte fra 

Enova.



___________________________Medieoppslag

BT/NA24 15.09.08:

Vestlandsrevyen 26.09.08

Vestlandsrevyen og Dagsrevyen21: 06.11.08



___________________________Annonsering

Værsiden på bt.no og bakside på to el-busser



___________________________Oljefristand

Oljefriutstilling med 

informasjon og Pcer 

der alle kan bli 

oljefri på direkten.



___________________________Respons og resultater

513 MOTTATTE FORESPØRLER fra husholdninger i Bergen og Fjell

11 MOTTATTE FORESPØRSLER fra borettslag og næringsliv

- Så langt har ingen av disse gjennomført tiltak. 

- Pågående arbeid med å motivere til gjennomføring av tiltak.



___________________________Brukerundersøkelse

Sendt ut til alle registrerte oljefribrukere i før sommeren.

Formål:

1) finne ut hvem som har tatt oljefri.no i bruk,

2) få tilbakemeldinger når det gjelder kvaliteten på oljefri.no, 

3) måle effekten av tiltaket som har blitt igangsatt, og 

4) innhente forslag til forbedringer av oljefri.no.

Metode:

• Frivillig anonym spørreundersøkelse med kombinasjon av åpne og 

lukkede spørsmål.

• Antall spørsmål: 50

• Svarprosent: 15,4%



___________________________Hovedfunn
1. Synlighet: Størst synlighet  gjennom utadrettet arbeid i form av 

medieoppslag, utsending av informasjon, og ved å være en synlig 

aktør på nett (lenker og søkemotorer). 

2 Brukere: Familier, spesielt ”modne” familiene med oppvoksende 

eller voksne barn. Hovedvekten av brukerne er også menn, og 

mange oppgir at de har et miljøengasjement.

3. Oppfatning av prosjektet: Brukerne er generelt positive til 

prosjektets formål og fremgangsmåte. Nettsiden defineres som 

oversiktlig og informativ, men brukerne oppgir også at nettsiden har 

et forbedringspotensial.



___________________________

4. Leverandørsamarbeidet: Leverandøroppfølgingen er det 

aspektet brukerne oppgir at har størst forbedringspotensial. 

En betydelig del av respondentene opplever at de ikke har 

fått svar, eller ikke tilstrekkelig oppfølging fra leverandørene. 

5. Resultater: En stor andel av respondentene oppgir at de har 

blitt oljefri (46%), eller er i gang med å bli det (18%). Mange 

av respondentene har også gjennomført, og/eller planlegger å 

gjennomføre energieffektiviseringstiltak i sine boliger. Dette 

indikerer at oljefri.no har betydning og effekt som pådriver 

og tilrettelegger for gjennomføring av klimatiltak, men kan 

ikke sees på som representative tall for prosjektets 

resultater.



___________________________
Oppgradering

Oppgraderingen av oljefri  i høst gjør at vi kan:

1. Se og følge opp forespørsler som ikke er besvart.

2. Varsle og purre leverandører.

3. Følge med på om, og hvilke, tiltak som blir gjennomført.

4. Vise forespørslene geografisk etter kommune og fylke.

5. Søke i alle mottatte forespørsler.

6. På sikt måle reduksjon i klimagassutslipp.



___________________________Nasjonal versjon av oljefri.no

- Videreutvikler nasjonal versjon av Oljefri.no for husholdninger med 

støtte fra Miljøverndepartementets Klimaløftet og SFT.

- Gjennom Fremtidens Byer og Oslo kommune gjøres oljefri.no  

tilgjengelig i Oslo høsten 2010. Akershus fylke og Trondheim 

kommuner er interessert. 

- Framtidens byer inviteres til samarbeid om oljefri.no og 

Naturvernforbundet fylkes og lokallag. 

- Utvikle Oljefri.no for større bygg. Da vil også borettslag/næringsbygg bli 

oljefri og energieffektiv. Evaluerer og presser ned kostnader hos flere 

dataselskaper.



Hvorfor bedreby?

• Natur og Ungdoms og Naturvernforbundets studentlag i 

Bergen utviklet brosjyre for å vise studenter og 

innbyggerne i Bergen hvor det finnes returpunkt og 

miljøvennlige løsninger. Informasjonen ble fort utdatert. 

– De så behovet for en interaktiv løsning som kunne gjøre 

miljøvennlige løsninger enklere tilgjengelig 

• De ønsket også mer lokalt engasjement for et bedre 

miljø

– Fremme de miljøvennlige løsningen som finnes i byen.

– Gjøre det enklere å fremme miljøforbedringer og påpeke 

miljøproblemer på interaktive kart for innbyggere, bedrifter og  

kommunen. 

– Samle støtte for gode miljøvennlige løsninger. 



Ofte vanskelig å finne informasjon om 

miljøvennlige løsninger og tjenester

• Hvor det finnes det returpunkter for avfall og 

bruktbutikker?

• Hvilke busslinjer går fra hvilke bussstopp?



Ofte vanskelig å vite hva som 

kan gjøres når
• Bosset flyter over i sentrum. Hvem har ansvaret?

• Feilparkering sperrer for brann- og 

renovasjonsbiler. Hva kan gjøres?

• Oppdager ulovlige bossfyllinger i naturen

• Vil finne andre som kan delta i  

opprydningsaksjoner og nærmiljøtiltak.



Alle sakene kan rapporteres til 

Bedreby og sorteres etter 

kategori

Alle sakene kan 

tilknyttes bilder og 

kommentarer som  

lokaliseres på kart 

med avstemming. 



Rapporte miljøforbedringer eller 

miljøproblemer



Skape engasjement for nye miljøtiltak



Hvordan kan dette gjøre byen 

bedre?

• Kan skape lokalt engasjement knyttet til mange 

miljøløsninger og forbedringer.

• Interaktiv løsning som fremmer samarbeid mellom 

innbyggere, bedrifter, organisasjoner, politikere, 

kommune, fylket og staten. 

• Lar flere engasjere seg i sitt lokalmiljø



Kildesortering for ressurs og 

klimahensyn

- 90 prosent av husstandene i 

Norge har tilbud om henting av 

papp og papir hjemme og litt 

under halvparten får hentet 

plastemballasje. 

- 70 prosent av papiret som 

produseres  

- 32 prosent av plasten 

materialgjenvunnet i 2006. 

Kilde: http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/

Kilde: http://www.ssb.no/avfkomm/

http://www.ssb.no/avfkomm/








Hvordan kan vi bli avfallsfri.no?

• Bergen kommune og Bir er inne som støttespillere i 2010. 

• Søker flere samarbeidspartnere i Framtidens byer.



Må bli enklere å være miljøvennlig på 

fast basis

• Stopper ikke klimaendingene uten et de mest 

miljøvennlige valgene også er lettest tilgjengelig og 

billigst. 

• Miljøvernorganisasjoner kan sjekke hvordan løsningene 

fungerer, lage system for å gjøre det lettere tilgjengelig 

samtidig som vi jobbet politisk for å gjøre det billigere 

og enda enklere.

• Naturvernforbundet er tilstede lokalt, men lager 

fellesløsninger som mange spleiser på. 

• Dere er hjertelig velkommen til å bli oljefri.no, 

avfallsfri.no og få en bedreby.no 


