
Norge er ett av to (!) land i verden 
som fremdeles planlegger nye 
prosjekter med gruveafallsdumping 
i sjøen. Gruvedrift i seg selv er ikke 
et problem, men vi mener at det må 
settes strengere krav til alternativ 
avfallshåndtering og kjemikaliebruk 
i næringen. Natur og Ungdom har i 
mange år jobbet mot dumpingen av 
gruveavfall i Repparfjord 
og Førdefjorden.

Norge har tjent seg rikt på å 
eksportere store mengder olje, og 
nå er det på tide å sette i gang en 
rettferdig omstilling til fornybar 
energi. Vi må omstille både 
økonomi og forbruk bort fra olje og 
gass, og utvikle  bærekraftige 
løsninger for å nå 1,5-
gradersmålet fra Parisavtalen.

Samferdselssektoren står for en tredel 
av klimagassutslippene i Norge. I 
tillegg til å bidra med utslipp av 
klimaforstyrrende gasser er 
samferdselssektoren en kilde til 
luftforurensning, støv, støy og ulykker. 
Hvis vi skal klare å oppfylle 
internasjonale forpliktelser om å 
redusere klimagassutslippene må vi få 
folk til å velge miljøvennlige 
fremkomstmidler – hvilket vil si at vi 
må få politikerne til å prioritere bedre 
kollektivtilbud. 

Verden står i en naturmangfoldskrise. Tap 
av natur foregår gjennom arealendringer, 
overhøsting, klimaendringer, forurensing og 
spredning av fremmede arter (i den 
rekkefølgen). I Norge bygges naturen ned 
bit for bit i alle landets kommuner, og vi 
klarte ikke å nå målene om å stanse tap av 
natur innen 2020. Natur og Ungdom arbeider 
for å verne om natur og hindre 
tap av biodiversitet.

I mange år har politisk styring 
prioritert økt lønnsomhet over miljø 
og lokalsamfunnene langs kysten. 
Ny forskning viser at kystflåten med 
mange småbåter er best for både 
naturen og klima. Mens 
oppdrettsnæringa  fortsatt er 
avhengig av importert soya som fôr, 
transporterer de laksen med fly ut 
til markedene, noe som skaper store 
problemer for fiskeriet og 
økosystemene langs kysten med 
lokal forurensing. Vi jobber for en 
mer bærekraftig fiskerinæring.

Natur og Ungdom er Norges største 
miljøorganisasjon for ungdom. Som 
medlem støtter du arbeidet og kampen 
for en levelig og bærekraftig fremtid. 
Det stilles ingen krav til medlemmer, og 
det er opp til deg om du vil være et 
støttemedlem eller om du vil være 
aktiv gjennom å engasjere deg. 

Lokallagene er det viktigste 
leddet i Natur og Ungdom. 
Lokallagene jobber kontinu-
erlig med saker de selv velger, 
gjerne lokale. De har møter, 
planlegger aksjoner og andre 
aktiviteter. Finn ditt lokallag 
på: nu.no/engasjer-deg

I hvert fylke er det fylkeslag som også 
har et fylkesstyre (FS). FS har ansvar for 
aktiviteten i fylket. 
Dette innebærer at det blir arrangert 
seminarer og arrangementer, årsmøter 
og annen aktivitet i fylket.

I løpet av året arrangerer vi mange arrangementer 
som sommerleir, aktivistkurs, landsmøte og seminarer. 
Arrangementene våre er morsomme og lærerike, og du får møte 
andre medlemmer fra hele landet! På nu.no finner du en kalender 
med kommende arrangementer.

For medlemmer som studerer har vi 
egne lag på de forskjellige 
studiestedene rundt om i Norge. 
Studentlag er et samarbeid med 
Naturvernforbundet, derfor kan 
man engasjere seg i studentlag frem 
til man fyller 30 år.

Russlandsprosjektet er et samarbeid 
mellom NU og to russiske miljøorgani-
sasjonene i Nordvest-Russland. På tross av 
at russiske myndigheter stadig gjør 
innstramminger i organisasjonsfriheten, 
står søsterorganisasjonene våre på for 
gjenvinning og resirkulering, skogvern, 
fornybar energi og nedleggelse av 
atomkraftverk.

Har du lyst til å passe på dyra på 
sommerbeite i fjellet eller lære å melke 
kyr eller geiter? På Grønt Spatak får du 
muligheten til å jobbe frivillig på ei 
seter, en gård eller på et beitetilsyn i ti 
dager når det passer deg i løpet av 
sommeren. Sjekk ut: spatak.no

Om du er interessert i en 
spesiell sak som du vil jobbe 
mer med, kan du bli med i et 
utvalg. Vi har utvalg for 
naturvern, jordbruk, tog, 
internasjonalt samarbeid og 
Russland. Verving er rekruttering av nye 

medlemmer til organisasjonen. Du kan 
verve folk på mange måter; f. eks. 
sende melding til en venn, dele 
informasjon på sosiale medier eller ha 
vervestand på en skole. Den du verver 
kan fylle ut nettskjema på 
minside.nu.no.

Hvert år arrangerer vi verveuke, hvor 
alle medlemmer verver sammen. Det er 
gøy, og du kan bidra at vi blir flere og 
dermed får en sterkere stemme i 
politikken.

Putsj har siden år 2000 vært 
Natur og Ungdoms eget 
magasin som skriver om 
klima, miljø, ungdom-mer, 
aktivisme og kultur. Fire 
ganger i året får NU-
medlemmer bladet i posten. 
Kan også leses på 
www.putsj.no.

Landsstyret (LS) er det øverste 
organet i Natur og Ungdom mellom 
landsmøtene. De bestemmer over 
Natur og Ungdoms budsjett, kan 
endre politiske prioriteringer og 
de følger opp sentralstyrets 
arbeid. LS består av en valgt 
representant fra hvert fylke. 

Landsmøtet (LM) er Natur og 
Ungdoms øverste organ. Hver 
januar møtes hundrevis av valgte 
representanter fra lokallag og 
studentlag for å bestemme hva 
Natur og Ungdom skal gjøre og 
mene, og hvem som skal jobbe 
med å styre organisasjonen.

SENTRALSTYRET: 
15 personer som velges av 
landsmøtet til å jobbe med 
NUs prioriterte nasjonale 
miljøsaker, og er ansvars- 
sentralister for hvert sitt fylke. 
De kan hjelpe deg med 
din lokale miljøsak!

SEKRETARIATET: 
De ansatte i NU som 
drifter organisasjonen 
sammen med sentralstyret. 

REGIONSEKRETÆRER: 
En del av sekretariatet 
er regionsekretærene. 
De reiser rundt og holder 
foredrag, starter lokallag, 
og hjelper lokallag og fylkesstyrer 
med det de trenger. Ta gjerne 
kontakt med din regionsekretær 
hvis du ønsker hjelp med å 
få opp aktivitet der du bor! 

Les mer på nu.no
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Hvis ikke du - hvem?
Hvis ikke nå - når?




