
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORDVERN MØRE OG ROMSDAL 
Besøksadr: Fannestrendsvn 63, 
Molde (Felleskjøpet Agri, 3.etg.) 
Postadr: Fannestrandsv 63,  6415 
Molde 
Tlf: 71 20 28 90 
moreogromsdal@jordvern.no 
www.jordvern.no  
Org.nr 917 100 403 

BLI MEDLEM AV JORDVERN MØRE OG ROMSDAL! 
 

Jordvern Møre og Romsdal vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot 
media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for et sterkt 
jordvern i fylket. Det er viktig å understreke jordvernets betydning som en bred 
samfunnssak. Organisasjonen er derfor partipolitisk uavhengig og basert på personlig og 
frivillig medlemskap. 
 

Kontingent som viktig grunnlag for virksomheten 
Alle interesserte kan bli medlemmer. Det er viktig å ha mange medlemmer både som grunnlag for 
økonomien, som grunnlag for å kunne ta gode beslutninger, som redskap for gjennomføring av oppgaver 
og ikke minst for å bli lyttet til.  Vi håper derfor at du vil støtte vår virksomhet ved å melde deg inn ! 
 

Medlemskontingent 2017: 
Hovedmedlem: kr 225,- Ungdomsmedlem (under 30 år): kr 100,- 

Familiemedlemskap: kr 350,- Støttemedlemskap for org. og bedr.: kr 400,- 

 

KONTINGENT FOR 2017 BETALES SNAREST TIL: Jordvern Møre og Romsdal, konto 4212.16.19029. 
 
 

Et aktivt første arbeidsår 
Første arbeidsåret har det vært prioritert å få på plass funksjoner og rutiner som er grunnleggende for 
virksomheten. Men det har også vært utført et omfattende jordvernarbeid, bl.a.: 

 Jordvernkonferanse på Gjermundnes. 

 Jordverndag/Verdens jordverndag på Tingvoll. 

 Uttalelser til aktuelle jordvernsaker bl.a.: 
- E39 Lønset – Hjelset 
- Møreaksen 
- Kommuneplan Surnadal 
- Innspill til partiprogram m.v. for 2017 
- Innspill til grunnlagsdokument til ny nasjonal transportplan 

 Det er deltatt på møter, befaringer, orienteringer, m.v. 

 Det er skrevet avisinnlegg m.m. til aktuelle saker. 
 
Vi erfarer at det er mye engasjement rundt jordvern for tiden. Vi ønsker å fortsette og helst utvikle det 
gode arbeidet i 2017. Dette kan du støtte ved å bli medlem ! 

 
Les mer på www.jordvern.no . 
 
Med hilsen 
Jordvern Møre og Romsdal 
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