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ÅRSMELDING 2018

NATURVERNFORBUNDET I TROMS
Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2018
•
•
•

Vern om naturarven, arbeide mot naturskadelige inngrep og fremme
bærekraftig bruk av naturen.
Arbeide mot miljøskadelige oppdrettsprosjekter i Troms, og fremme
miljøvennlige løsninger.
Styrke organisasjonen med flere lokallag, flere aktive medlemmer og økt
samarbeid mellom lokallagene.

Organisatorisk
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på Fagforbundets lokaler, Stortorget 5 i Tromsø den 10
mars 2018. I forkant av årsmøtet holdt vi et seminar med innleggene:
•
•
•

Nord Norgebanen-eventyr eller reinhekla realisme?
Hilde Sagland, Tromskomiteen for jernbane.
Jernbane i Nord, det skjer nå!
Terje Ingmar Traavik, Leder for Jernbaneutvalget i Tromsø kommune.
Samisk perspektiv på jernbane i nord.
Runar Myrnes Balto, Gruppeleder for NSR på Sametinget

Deretter ble det ordinære årsmøtet holdt med 18 medlemmer tilstede. I tillegg
var det 3 observatører, en fra Landsstyret, en fra Sekretariatet og en fra
Nordland fylke. På det åpne Jernbaneseminaret deltok ca. 50 personer.
Styret
Styret har hatt 11 styremøter siden sist årsmøte 10 mars 2018 og bestått av:
Leder:
Anne-Lise Mortensen
Tlf. 970 89 377
Annelisealm62@gmail.com

Kasserer utenfor styret:
Rolf Egil Haugerud
Tlf. 414 16 833
r-e-hau@frisurf.no

Styremedlem:
Berit Nymo
Tlf. 483 35 584
beritnymo@outlook.com

Styremedlem:
Christine Myrseth
Tlf. 951 75 403
chrimy@hotmail.com
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Styremedlem:
Mari Ann Grønås
Tlf. 919 98 331
marianngronas@hotmail.com

Styremedlem:
Jon-Arne Jørstad
Tlf. 980 26 786
jonarnej@epost.no

Styremedlem:
Magnus Storvoll Strømseth
Tlf. 902 72 770
stromseth.magnus@gmail.com

Styremedlem:
Per Inge Guneriussen
Tlf. 467 94 363
pering160@gmail.com

Varamedlemmer:
Ingunn Irene Rivertz Vatne, Arnold Jensen og Anton Petter Hauan.
Årsmøtet vedtok å øke styret med to representanter som ei prøveordning. Mari
Ann Grønås og Jon-Arne Jørstad ble valgt inn som styremedlemmer for ett år.
Erfaringen med et stort styre har vært positivt mtp. bredere diskusjon, men det
har vært vanskeligere å samle hele styret til styremøter.
Revisor:
Vår revisor over flere år Bjørnulf Alvheim har ikke funnet feil eller mangler i det
fremlagte regnskapet for 2018 og tilrår regnskapet lagt frem på årsmøtet 2019
for vedtak.
Landsmøtedelegater:
Årsmøtet i 2018 vedtok at Per Inge Guneriussen og Ståle Fremnesvik var NNV
Troms sine delegater på Landsmøtet i Stavanger.
Medlemmer:
Pr. 31.12.2018 hadde Naturvernforbundet i Troms 724 medlemmer, som er en
økning på 61 medlemmer i forhold til 2017. Verve mål for 2018 var 740.

Temagrupper:
Fylkeslagets oppdrettsgruppe holdt sitt første møte 12.06.2017, og var tenkt
som ei arbeidsgruppe med representanter fra styret, interesserte medlemmer og
ellers lokalbefolkning fra områder hvor det foreligger søknad om oppdrett.
Oppdrettsgruppa har ikke fungert mtp. å integrere evt. lokalbefolkning. Gruppa
har ellers jobbet aktivt med prosjekter som Ullsfjordtoktet 2017, Fjordtoktet
2018 pluss deltatt i å arrangere flere oppdrettsseminar. Leder i oppdrettsgruppa,
Ståle Fremnesvik har skrevet, og fått publisert artikler om oppdrett i flere aviser.
Oppdrettsgruppa har gjort et allsidig arbeidet, særlig i å sette fokus på behovet
for lukkede anlegg, selv med få aktive medlemmer. Oppdrettsgruppa må
dessverre legges i dvale inntil videre pga. manglende ressurser men ønskes aktiv
igjen da presset i våre fjorder vil øke.
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Andre utvalg:
• Rådgivende utvalg for Øvre Dividal nasjonalpark og
Dividalen landskapsvernområde – Berit Nymo
• Vannområdeutvalg i Sør- og Midt Troms – Mari Ann Grønås
• Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet – Christine Myrseth
• Tromsø kommunes jernbaneutvalg – Jon-Arne Jørstad
Økonomi:
”Årsmøtet 2018 ber styret revidere budsjettet ut fra aktivitetsplan og styre mot
balanse på budsjettet. Årsmøtet ber styret øke søknadsarbeidet.”
Budsjettet for 2018 med et budsjettert underskudd på kr. 26 800,- ble ikke
revidert, men fylkesstyret har aktivt søkt tilskudd til planlagte aktiviteter.
Tilsammen er søkersummen kr. 155 000,- og innvilget støtte er kr. 60 000,-.
Aktivitetstilskudd fra Naturvernforbundet til prosjektene; Fjordtoktet (30 000),
Stiftelse av lokallaget Senja (10 000), Naturgledetur/befaring til Turrelva (5 000)
og Arctic Frontiers (5 000).
Prosjektstøtte fra FNF Troms; Vindkraftseminaret (10 000).
Avslag på søknad til prosjektene; Overvære et Sametingsmøte, deltagelse på
Riddu Riddu, kulturkveld-Fjordtoktet og advokathonorar.
Søknaden om driftsstøtte for 2018 til Troms fylkeskommune ble avslått med
grunn at driftstilskudd fordeles kun til friluftsrådene og FNF Troms, som vi som
organisasjon er tilsluttet.
For utenom arrangementer er reiseutgifter en av de største utgiftspostene og for
året 2018 har landsmøtedeltagelse vært en ekstra større utgift.
Advokatutgifter på kr. 10 000 til advokatkontoret DSA er en uforutsett utgift
fylkesstyret vedtok pga. behov for vurdering om det foreligger en saksbehandlingsfeil ved konsesjoner til Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk.
Fjordtoktets regnskap viser et overskudd på kr. 8 028.50 med inntekter på
kr. 194 306.22 og utgifter på kr. 186 277.72
Resultatregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 26 002.07. Det bemerkes
her at regnskapet for 2018 mangler utgiftsposten regionsatsning Nord-Norge
med lønnsmidler for 2018 på kr. 50 000,-. Denne fakturaen av 31.12.2018 vil
nødvendigvis overføres regnskapet for 2019. Videre er den ført inn som
kortsiktig gjeld, og er trukket fra når egenkapitalen pr. 31. des. angies.
Naturvernforbundet i Troms har pr. 31.12.2018 en egenkapital på kr. 91 579.45

Milljøpolitisk arbeid
Naturvernforbundet i Troms har foruten om den daglige driften hatt et allsidig år
med flere forskjellige prosjekter. Vi har opparbeidet oss et større nettverk og god
erfaring i å arrangere alt fra folkemøter, seminar og større prosjekt som eks.
Fjordtoktet 2018. Representanter fra fylkesstyret har også gjennom året aktivt
deltatt på forskjellige seminarer og kurs, samt i den offentlige debatten. Her
nevnes spesielt Jon-Arne Jørstad`s utrettelige innsats.
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Henvendelser fra medlemmer og andre i fylket har økt, og har handlet om
mindre areal saker, motorisert ferdsel i utmark, skuterløyper, bekymring for
rødlistede fuglearter, vannkraft, vindkraft, oppdrett og juridiske spørsmål.
Fylkesleder har i samarbeid med tidligere koordinator Eivind Høstmark og
nåværende koordinator for FNF Troms Christine Myrseth, bidratt med hjelp etter
beste evne i de mindre sakene, mens fylkesstyret har behandlet de større
sakene. Vår oppfølging av henvendelsene har gitt positive tilbakemeldinger og
flere har uttrykt sin takknemlighet over forbundets tilstedeværelse.
Samarbeidet med FNF Troms har vært godt og har bl.a. resultert i felles
høringsuttalelser, hjelp til søknader og samarbeid rundt befaringer i flere saker.
FNF Troms har også bidratt med å stille opp på befaringer samt gitt informasjon i
etterkant i saker hvor fylkesstyret ikke kunne være representert.
http://www.fnf-nett.no/12321.1968.Troms.html

Presentasjon av en del aktiviteter:
12 mars: Årsmøte 2018 for FNF Troms.
Per Inge Guneriussen representerer NNV Troms i styret til FNF Troms.
21 mars: Peter F. Hjort-seminaret 2018 ble arrangert på UiT Campus Tromsø
onsdag 21. mars. Omlag 250 deltakere fra privat næringsliv, offentlig virksomhet
og UiTs fagmiljøer var påmeldt seminaret for å bidra i erfaringsutveksling og
diskusjon om temaene som årets seminar reiste.
https://uit.no/tavla/artikkel/554056/peter_f_hjortseminaret_2018_the_peter_f_hjor
17 april: Fylkesstyremedlem og leder i lokallaget tromsø og omegn Magnus
Strømseth i media ang. snødumping i Tromsø havn.
https://www.nrk.no/troms/dumper-sno-pa-sjoen_-_-har-ikke-sjekket-miljofaren1.14010430
20-22 april: Naturvernforbundets Landsmøte 2018 i Stavanger.
Fra Troms reiste seks medlemmer: Delegater, landsstyrerepresentant
og en observatør. NNV Troms i lag med andre representanter fra landsdelen
deltok aktivt på talerstolen, spesielt i saker rundt oppdrett og vindkraft.
24 april: Møte med lokalbefolkningen fra Kattfjorden ang. vindkraftutbyggingen
på Raudfjell/Kvitfjell. Møtet gjaldt en evt. anmeldelse grunnet mistanke om for
nære forbindelser mellom søker og saksbehandler. Fylkesstyret kontaktet
advokatfirmaet DSA as for nærmere konsultasjon, som videre førte til at NNV
Troms avslo forespørselen om å være med på en felles anmeldelse.
Bemerker her at NNV Troms og NNV Tromsø og omegn har anmeldt Tromsø Vind
AS og Raudfjell Vind AS for forhold vi mener er brudd på forurensningsloven,
naturmangfoldloven og for anleggsvirksomhet uten offentlig tillatelse.
Anmeldelsen ble avgjort utenfor straffesak, og oversendt NVE og Mattilsynet som
forvaltningssak.
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1 mai: NNV Troms deltar i 1 mai toget i Tromsø med parolene:
• All oppdrett av fisk inn i lukka anlegg
• Nei til vindkraftutbygging på Raudfjell/Kvitfjell.
5 mai: Stiftelse av Naturvernforbundet Senja, Stonglandseidet.
Leder for tilretteleggingen av møtet var Mari Ann Grønås.
I forkant av stiftelsesmøtet holdt vi et folkemøte med innleggene:
•
•
•

Naturvern i Nordområdene
Regionssekretær for Naturvernforbundet i Nord-Norge Geir Jørgensen
Hva skjer langs kysten vår ?
Arnold Jensen, Naturvernforbundets Fiskeri og oppdrettsutvalg
Fjordtoktet 2018
Ståle Fremnesvik, prosjektleder NNV Troms

12 mai: Folkemøte i Lekangsund på Senja. NNV Troms deltar med innlegget:
•

Innspill til arealplanen for Stongodden & Lemmingvær
Per Inge Guneriussen, styremedl. i NNV Troms og FNF Troms

23 mai: Kurs i Politisk påvirkning i regi av FNF Troms, Holt gård, Tromsø.
25-26 mai: NJFF-Troms Sjøørret og Sjørøye Seminar, Tromsø
29 mai: NNV Troms om Grønn omstilling i kommuner i Nord Troms.
Intervju ang. forskningsprosjekt av CICERO-Senter for Klimaforskning

9 juni: Vindkraft i Nord – til velsignelse eller forbannelse?
Felles arrangement av NNV Troms og La Naturen Leve.
Omstillingen til grønn energi krever store arealer og vi ønsket å belyse
problematikken. Programmet inneholdt temaene:
•
•
•
•

•
•
•
•

Samenes særlige rettsstilling etter konvensjoner og norsk lov.
Kirsti Strøm Bull, professor em. dr. juris, Universitetet i Oslo
Det grønne skiftet; Om virkemidler som virker og ikke virker.
Anders Skonhoft, professor, NTNU.
Om vindkraft i Nord
Geir Jørgensen, Naturvernforbundets regionssekretær i Nord Norge
Vi vant kampen mot Slesneset vindkraftpark, men hva skjedde med
lokalbefolkningen?
Bjørn Økern, fylkesleder i NNV Nordland
Et politisk perspektiv.
Jens Ingvald Olsen, Rødt Tromsø
Hva dreier norsk vindkraftutbygging seg egentlig om?
Vidar Lindefjell, politisk rådgiver, La Naturen Leve.
Hvordan jobber vi på Kvaløya? Erfaringer fra Raudfjell/Kvitfjelll
Vegard Yttergård. Kattfjorden
Erfrainger fra Kalvatn og Fosen til Raudfjell/Kvitfjell og Davvi
Kjell Derås, Naturvernforbundet
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Juni - juli: Karlsøyfestivalen og Riddu Riddu.
Promotering av Fjordtoktet, og salg av t-skjorten Folk for fjordene.
17-18 august: Fjordtoktet 2018!
Et langsiktig mål er å få alt oppdrett av fisk inn i lukka anlegg. På kortere sikt, å
skape og opprettholde debatt om oppdrett, som i dag er forurensende og
fiskerifortrengende. Fjordtoktet var et stort og omfattende prosjekt i samarbeid
med lokale fiskere og Natur og Ungdom. Prosjektet ble gjennomført med tildelte
midler på kr. 108 000,- pluss med t-skjorten Folk for fjordene som ble laget og
solgt med en inntekt på kr. 40 726,39. Salget av t-skjorten aktiviserte og
engasjerte mange medlemmer på salgsstand og ellers privat og lederen for dette
arbeidet Line Figenschou gjorde en formidabel jobb.
Program fredag:
Markering i Tromsøysundet med til sammen 10 båter, både fiskebåter og private
småbåter. Det ble også holdt appeller på Torget av Hermann Kitti Hansen fra
NNV fiskeri og oppdrettsutvalg, Therese H. Woie, daglig leder i Natur og Ungdom
og Ståle Fremnesvik, prosjektleder for Fjordtoktet. Formiddagens markering
avsluttet med pizzalunsj for båtfolket på vårt kontor i Storgata 88.
Fredag kveld på Verdensteateret:
• Fiskerne forteller,
Arnold Jensen, Lasse H. Lyngmo og Paul Jensen ledet av Ståle Fremnesvik
• Erfaringer rundt kystsoneplannlegging
Mbachi Msomphora, UiT
• Musikk: Hollow Hearts, Resirkulert og Leafpile
Lørdagsprogram på Framsenteret:
• Oppdrett i et klimaperspektiv
Linda Innbjør, antropolog, KlimaRÅD.
• Erfaringer med lukka anlegg
Eirik Biering, Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø- og smittetiltak.
• Vestlandets erfaringer med oppdrett og miljøkonsekvenser.
Hallgeir Langeland, leder i Naturvernforbundet Rogaland
• Forvaltning og trafikklysordninga.
Therese H. Woie, daglig leder i Natur og Ungdom.
• Paneldebatt med bred meningsutveksling av inviterte politikere.
FB-siden Fjordtoktet–et felles løft for fisk, fjord og fiskere har 1 592 følgere, og
er fortsatt aktivt i bruk til glede for engasjerte personer fra hele landet
https://www.facebook.com/reinefjorder/?epa=SEARCH_BOX
28 august: Befaring: Vilkårsrevisjon av Guolas kraftverk i Kåfjord kommune.
Vilkårsrevisjon er åpnet på bakgrunn i krav framsatt av Kåfjord kommune.
Primært kreves det et minstevannslipp og redusert effektkjøring, kombinert med
biotopforbedrende tiltak, samt at kunnskapsnivået rundt naturmangfold må
styrkes.
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3-5 september:
Søppelrydding ved Anjavatnet i Dividalen nasjonalpark.
Vår representant i Rådgivende utvalg for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen
landskapsvernområde, Berit Nymo deltok.
https://www.nrk.no/troms/fant-nesten-30-ar-gammel-baconost-der-ingenskulle-tro-det-fantes-soppel-1.14198931

16 september: Naturgledetur kombinert med befaring til Turrelva innerst i
Sørfjorden ved Lakselvbukt i Tromsø kommune. Turrelva står i fare for å bli
utbygd, og saken er nå til behandling hos OED. Naturvernforbundet både lokalt
og nasjonalt har i alle år engasjert seg mot småkraftutbyggingen i Ullsfjorden. Vi
anser dette området som viktig med et lite berørt landskap og en viktig
fjordkultur i et kjent sjøsamisk område.
26-28 september: Fylkesledermøte i Karasjok, samt besøk hos Sametinget.
Samarbeid over fylkesgrensene og videre strategi for NNV Nord-Norge.
Tilstede var også NNV`s regionssekretær for Nord-Norge Geir Jørgensen,
generalsekretær Maren Esmark og organisasjonsrådgiver Randi Alsos.
16 oktober: Fylkesleder og regionssekretær for Nord-Norge besøker lokallaget i
Nordreisa. Samarbeidsprosjekt mellom lokallaget og fylkeslaget for sommeren
2019 planlegges med et delprosjekt av Green Future for the people and
industry in the Barenst. I Nordreisa er det tenkt en ”rivercamp” med workshop
over to dager i Reisa nasjonalpark. Hovedprosjektet involverer både NNV
Nordland, NNV Finnmark og våre russiske partnere Environmental Protection
Service (EPS) og blir ledet av vår regionssekretær Geir Jørgensen.
20 oktober: Innspill til Nasjonal rammeplan for vindkraft på land.
I forbindelse med arbeidet rundt rammeplanen ble det dannet ei lita
arbeidsgruppe som ferdigstilte fylkets innspill til planen. Arbeidet ble ledet av
Roy Arne Varsi, et medlem utenfor styret som også stilte på NVE`s møte i Oslo
den 19 juni. Naturvernforbundet i Troms redegjorde for erfaringer rundt allerede
utbygde Fakken vindkraftverk på Vannøya i Karlsøy kommune og for den
nåværende utbyggingen på Raudfjell og Kvitfjell i Tromsø kommune.
NNV Troms er meget kritisk til ytterligere vindkraftutbygging og vår kritiske
holdning begrunnes med at Troms ligger i arktis, og er derfor et særlig sårbart
område med tanke på biologisk mangfold, samt at virkningene av
klimaendringene er betydelig forsterket nettopp her i arktis. Vindkraft på
generelt grunnlag representerer voldsomme inngrep i tillegg. Samlet belastning
tilsier at Nord-Norge ikke er egnet. Norges globale forvalteransvar som arktisk
stat, sammen med andre arktiske stater, bør være preget av forståelsen av våre
spesielt sårbare arktiske naturtyper, og at inngrep i disse områdene vil ha
irreversible miljø konsekvenser.
NNV Troms la også vekt på de negative konsekvensene for samisk utmarksbruk
og reindrift. Johan Daniel Turi har bidratt med erfaringskunnskap om forholdet
mellom kart og reindrift som også ble en del av vårt bidrag.
27 november: Møte med representanter fra Barents Watch.
Barents Watch ønsket innspill for å kunne forbedre søkerverktøyet, samtidig
stilte de opp med ny kunnskap og videre opplæring for bedre bruk.
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1 desember: Tromsø kommune;- oppdrett, politikk og jus.
Tromsø kommunes vedtak om kun lukkede anlegg i fremtiden ”Tromsøvedtaket”
har skapt stor debatt. Hvilke juridiske virkemidler har kommunen når de skal
følge opp med å lage kystsoneplan for Tromsø kommune?
NNV Troms i samarbeid med fiskeri og oppdrettsutvalget i NNV inviterte
Jusprofessor Peter Ørebech til å innlede om lovverket.
6 desember: Medarrangør av Vi støtter Jovsset Ante Sara
Markering med appeller samt kulturelt innslag m. Mari Boine på Torget i Tromsø.
Vår regionssekretær for Nord-Norge Geir Jørgensen holdt appell.
19 desember: Deltagelse på Arbeiderpartiets åpne seminar om oppdrett i
Tromsø. Naturvernforbundets leder Silje Lundberg holdt innlegget
Kan oppdrettsnæringa bli en framtidsnæring?
24 januar: Arctic Frontiers 2019 - NNV Troms deltar og arrangerer seminaret:
Lokal økologisk kunnskap i arktis – et verktøy for smart forvaltning?
•

•

•

•

De juridiske rammene for bruk av erfaringsbasert kunnskap i forvaltningen
etter Naturmangfoldloven § 8.
Margherita Paola Poto, Postdoktor ved K.G. Jebsens-senter for havrett ved
UiT Norges Arktiske universitet.
Er erfaringsbasert kunnskap det samme som vitenskapelig kunnskap? Hva
er forholdet mellom erfaringsbasert og vitenskapelig kunnskap i et
metodologisk perspektiv?
Jonas Eivind Jensen, Vitenskapsteoretiker og lektor i filosofi.
Raske endringer i naturmiljøet og erfaringer knyttet til overlevering av
erfaringsbasert, lokal kunnskap i et forsknings og forvaltningsperspektiv.
Paul Jensen, Kystfiskarlaget og kåret til «Årets kvalitetsfisker 2015»
Mat fra naturen i barnehagen» - funn fra et forskningsprosjekt som
omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn.
Tove Aagnes Utsi, Førsteamanuensis i arktisk og marin biologi ved UiT,
i samarbeid med Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bø (UiT).

26-27 januar: Naturvernforbundets lederseminar i Oslo.
30 januar: Bedre kystsoneplanlegging med økosystemtjenester?
Deltagelse på Coreplans sluttseminar på Framsenteret i Tromsø.
Gjennomgang av hovedpunktene i nylig utgitte rapport ”Når det blåser i fra ØST”
– Om bruken av økosystemtjenesteperspektivet i kystsoneplanleggingen.
5 februar: Hvordan forvalte samisk kultur i en reiselivssammenheng i Tromsø?
Deltagelse på seminaret som vektla viktigheten med å fremheve ekte samisk
kultur, hvor hensynet til miljøet også er en faktor.
14 februar: Debattkveld for fylkesstyret og styret i Tromsø & omegn.
22 februar: Arbeiderpartiets åpne seminar om havbruk.
Naturvernforbundet samarbeider med AP ang. foredragsholdere og logistikk
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23 februar: Årsmøte for Naturvernforbundet i Tromsø & omegn.
Flere fra fylkesstyret deltok og årsmøtet ble holdt på vårt kontor i Storgata 88.
19 mars: Årsmøte for Naturvernforbundet i Nordreisa.
Fylkesleder deltok på årsmøtet, og holdt innlegg om fylkets arbeid i 2018 og om
medlemsutviklingen nasjonalt og i fylket.
30 mars: Årsmøte 2019 for Naturvernforbundet i Troms.
Bilder fra aktivitetene til Naturvernforbundet i Troms ligger ute på vår FB-side:
https://www.facebook.com/Tromsnaturvernforbund/?epa=SEARCH_BOX

Sted og dato: Troms 22.03.2019

Anne-Lise Mortensen
Sign.
Leder
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