
PROSJEKTKATALOG  MILJØ  2011  

1. Vår felles bærekraftige framtid 

Journaldato:  17.02.2011 
Saksbehandler: Kim Stenersen 
Prosjektsøker:  Pasvik folkehøgskole v/ Åsmund Røst 
Prosjekttittel:  Vår felles bærekraftige framtid   
Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Finnmark fylke 
Prosjektpartnere: Econord Apatity 
Prosjektperiode: mars 2011 – april 2011 
Totalkostnad:  109 363    
Søknadssum:  88 413 
Søkt i %:  80 8 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  76 000  
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:  76 000 

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Pasvik folkehøgskole og Econord Centre – Apatity skal arrangere et prosjket som har som  
mål å skape bevissthet rundt økologi og industrialisering i forhold til den historiske arven i 
regionen. Tanken er at økologisk sikkerhet og kunnskap om vår historiske arv må være 
bærebjelker i den økonomiske utviklingen i Barentsregionen. Uten dette fundamentet vil 
framtiden kunne bli preget av nasjonalistiske tanker og ideer. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Pasvik folkehøgskole and Econord Centre – Apatity willl arrange a project for to create 
consciousness about ecoloyi and industrialization. Ecological security an knowledge about 
our historical heritage - and have to be girder in the economic development in the Barents 
Region.  
 

2. Oljekamp på tvers av delelinja 

Journaldato:  16.05.2011 
Saksbehandler: Margrethe Alnes 
Prosjektsøker:  Troms Natur og Ungdom v/ Marie Storli  
Prosjekttittel:  Oljekamp på tvers av delelinja   
Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Troms fylke 
Prosjektpartnere: Priroda i Molodezh,Murmansk 
Prosjektperiode: 13.06.2011 – 31.07.2011 
Totalkostnad:  36 500    
Søknadssum:  8 500 
Søkt i %:  23,3 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:  8 500  
Annen finans:  Søkers og samarbeidspartners egenandel 
Vedtak:  8 500 



 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Natur og Ungdom og Piroda i Moledesh ønsker å styrke det allerede eksisterende 
samarbeidet rundt miljøproblemene i Nordvest‐ Russland. Tilsammen syv ungdommer fra 
begge organisasjonene vil derfor reise til Teriberka for å lære mer om konsekvensene av 
oljeboring i Barentshavet. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Nature and Youth and Piroda in Moledesh want to strengthen the already existing 
collaboration with the environmental problemsin Northwest Russia. Seven youths from both 
organizations will therefore travel to Teriberka to learn more about the impacts ofoil drilling in 
the Barents Sea. 
 

3. Seminar: Petroleumsutvikling i Barentshavet - et norsk-russisk 

samarbeid 

Journaldato:  04.07.2011 
Saksbehandler: Christina Henriksen 
Prosjektsøker:  Barentshavkontoret,NNF v/ Gunnar Album 
Prosjekttittel:  Seminar: Petroleumsutvikling i Barentshavet - et norsk-russisk 
samarbeid   
Programområde: Småprosjekt Miljø 
Søkers region: Nordland fylke 
Prosjektpartnere: Kola Environmental Center,Murmansk 
Prosjektperiode: 01.10.2011 – 31.10.2011 
Totalkostnad:  200 000    
Søknadssum:  134 000 
Søkt i %:  67,0 % 
Tilskudd i %:   % 
Innstilt beløp:    
Annen finans:  Søkers egenandel 
Vedtak:   

 

Kort prosjektbeskrivelse, norsk: 
 
Naturvernforbundet skal, sammen med russisk samarbeidspartner, arrangere et seminar der 
formålet er å lage en lokal‐ til‐ lokal samarbeidsarena mellom miljø‐  og 
urfolksorganisasjoner iNordland, Troms, Finnmark og Nordvest‐ Russland, samt å utvikle 
lokalt baserte, felles strategier for organisasjonenes arbeid medolje‐  og gassvirksomheten i 
Barentshavet. Seminaret vil være den 14. og den 15. oktober 2011 i Kirkenes. 
 
Kort prosjektbeskrivelse, engelsk: 
 
Naturvernforbundet and their Russian partner will arrange a seminar with the objective to 
create local‐ to‐ local cooperation between environmental NGOs and indigenouspeoples 
groups in the northernmost counties of Norway and Northwestern Russia and develop local 
and common strategies for theorganizations which work on oil and gas issues in the Barents 
Sea. The seminar will take place the 14-15 October 2011 inKirkenes. 
 



 

 


