Årsmelding 2019
Naturvernforbundet i Troms
Romssa Luondugàhttenlihttu

ÅRSMELDING 2019

NATURVERNFORBUNDET I TROMS
Dette er sakene vi på årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2019
•
•
•

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

Ble avholdt på Fagforbundets lokaler, Stortorget 5 i Tromsø d. 30.03. 2019.
I forkant av årsmøtet holdt vi miniseminaret «Markering av Villaksens år»
med innleggene:
•

•
•

«Bestandstatus og påvirkning på ville laksestammer i Troms»
Morten Falkegård, dr.scient. i ferskvannsøkologi.
Medlem av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning,
forsker ved NINAs avdeling for arktisk økologi i Tromsø.
«NJFF-Troms Sjøørret og Sjørøyeprosjekt i Lyngen»
«Villaksens år – Norges jeger- og fiskeforbund-Troms»
Karl Petter Johansen, fylkessekretær i NJFF-Troms.
«Presentasjon av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms»
Christine Myrseth, fylkeskoordinator i FNF Troms.

Deretter ble det ordinære årsmøtet gjennomført med 12 medlemmer til stede.
På det åpne miniseminaret deltok 22 personer.
Styret
Styret har hatt 10 styremøter i 2019 og har bestått av:
Leder
Anne-Lise Mortensen
Tlf. 970 89 377
Annelisealm62@gmail.com

Styremedlem
Christine Myrseth
Tlf. 951 75 403
chrimy@hotmail.com
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Styremedlem
Magnus Storvoll Strømseth
Tlf. 902 72 770
stromseth.magnus@gmail.com

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

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

Styremedlem, Natur og Ungdom
Marla Vita Gehrt
Tlf. 940 94 640
marlavitagehrt@gmail.com

Varamedlemmer
Ingunn Irene Rivertz Vatne, Arnold Jensen og Anton Petter Hauan.
Kasserer utenfor styret
Rolf Egil Haugerud
Tlf. 414 16 833
r-e-hau@frisurf.no

Revisor
Bjørnulf Alvheim

Medlemmer
Pr. 31.12.2019 hadde Naturvernforbundet i Troms 929 medlemmer, som er ei
økning på 205 medlemmer i forhold til 2018. Vervemålet for 2019 var å være
900 medlemmer i utgangen av året.
Utvalg og råd
• Styrerepresentant i Forum for natur og friluftsliv - Per Inge Guneriussen
• Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet - Christine Myrseth
• Tromsø kommunes jernbaneutvalg - Jon-Arne Jørstad
• Rådgivende utvalg for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen
landskapsvernområde – Berit Nymo

Økonomi

Naturvernforbundet (NNV) i Troms har aktivt søkt tilskudd til prosjekter i 2019.
Aktivitetstilskudd fra Naturvernforbundet nasjonalt:
Prosjekt
Årsmøte 2019
Tur med Miljøagentene-plukke søppel
Klima og kommunevalg 2019
Media og datakurs for styrene i Troms
Naturgledetur til Lien økologiske gård
Natur og folkehelsetur i Tromsø
Seminar: Rullerende kystsoneplaner

Søkt
10 000
5 000
5 000
6 000
10 000
5 000
5 000

Innvilget
10 000
5 000
5 000
6 000
8 000
5 000
5 000

Status_____
Gjennomført
Returnert
Gjennomført
På vent
Gjennomført
Returnert
Gjennomført

Av innvilget beløp er kr. 10 000 returnert da vi ikke gjennomførte to av
prosjektene av ulike årsaker, mens kr. 6 000 til «Data og media kurs for styrene
i Troms» er satt på vent i påvente av enighet om egnet dato.
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Andre søknader som fikk avslag:
Prosjekt
Konsul Haldor Viriks legat – Besøk på Lien økologiske gård
Fylkesmannen i Troms og Finnmark – Villaksens år
Svalbard Miljøvernfond
Troms fylkeskommune – driftstilskudd (søkt i 2018)
The Norwegian Barents Secretariat
«Green future for the people and the industry in the Barents»
01.02.2019
30.02.2019

Søkt
10 000
25 000
81 000
50 000

375 160
337 600

Beskrivelse av prosjektene hvor midler er søkt hos Svalbard Miljøvernfond og
The Norwegian Barents Secretariatet er beskrevet under aktiviteter.
I utgangspunktet budsjetterte vi i 2019 med et underskudd på kr. 60 000,-. Det
store underskuddet skyldes at lønnen for 2018 til Nord-Norges regionssekretær
på kr. 50 000,- ble overført til regnskapet for 2019 fordi fakturaen kom sent og
ble derfor betalt i januar 2019.
Naturvernforbundet i Troms har inngått en avtale med forbundet nasjonalt om
fritak på betaling av leie i 2019 for vårt kontor i Tromsø.
Leien var budsjettert med kr. 14 000,-.
På grunn av dårlig økonomi i fylkene i Nord-Norge har fylkeslagene i Finnmark,
Troms og Nordland i fellesskap med landsstyrerepresentantene fra fylkene i
Nord-Norge fremmet forslag til landsstyret om fritak for utbetaling av lønn til vår
regionssekretær for årene 2019 og 2020. Landsstyret har vist stor forståelse, og
vedtatt at fylkene i nord unntas å betale lønn for årene 2019 og 2020. Lønnen til
vår regionssekretær betales i sin helhet fra forbundet nasjonalt.
På bakgrunn av disse endringene har Naturvernforbundet i Troms satt opp et
nytt revidert budsjett som budsjetterer med et underskudd på kr. 10 000,-.
Resultatregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 3 791,48.
Egenkapital pr. 31.12.2019 er kr. 145 370,93.

Miljøpolitisk arbeid
Naturvernforbundet i Troms har foruten om den daglige driften aktivt deltatt på
arrangementer, møter og seminarer. Dette har vært både viktig og lærerikt med
tanke på vårt bidrag til arbeidet innen naturvern. Vi har dette året ytterligere
styrket samarbeidet med nettverket Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms. Et
viktig samarbeid som fungerer veldig godt, samtidig som vårehøringsuttalelser
sendt fra nettverket viser en større bredde og tynge. Et godt eksempel på en
felles innsats fra nettverket er arbeidet for å unngå vannkraftutbygging av
Turelva/Durejohka som er beskrevet i et eget avsnitt i slutten av årsmeldingen.
Naturvernforbundet i Troms har i noen saker også sendt egne høringsuttalelser.

3

Prioriterte mål og aktiviteter fra aktivitetsplan 2019
Bidra med hjelp til årsmøtet for lokallaget på Senja
Fylkesstyrets planer var å bidra til årsmøtet, men styret i lokallaget ønsket ikke å
fortsette i sine tillitsverv og årsmøtet ble ikke gjennomført. Pr. dags dato er
lokallaget uten styre og er ikke aktivt.
Arrangere seminar/workshop rundt arbeidet med kystsoneplanlegging
Lørdag 22 juni arrangerte vi i samarbeid med NNV Tromsø og omegn seminaret
«Husmenn eller herre i eget hus» med innlegg fra:
•

Frode Lindal: medlem kommunestyret i Alta og andrekandidat for MDG
ved Fylkestingsvalget orienterte om arbeidet med kystsoneplan i Alta.
• Tor Mikalsen: kommunestyrerepresentant i Kåfjord holdt innlegg om
erfaringer med kystsoneplanarbeid.
• Hermann Kitti Hansen: Naturvernforbundet i Narvik. Hermann informerte
om planarbeidet i Ofotregionen og om algeoppblomstringen i Nordland og
Troms, om mulige årsaker og konsekvenser.
https://www.facebook.com/pg/Tromsnaturvernforbund/photos/?tab=album&albu
m_id=2356921491012795
Arbeid rundt rullerende kystsoneplaner
Folkemøte i Harstad den 20 mai angående rullering av kystsoneplan II for Sørog Midt-Troms. Deltagelse av koordinator fra FNF Troms og fylkesleder for NNV
Troms. Et godt besøkt folkemøte hvor vi knyttet til oss nye kontakter sør i fylket,
som videre førte til mer tilgang av lokal informasjon til bruk i nettverkets
høringsuttalelse til kystsoneplan II for Sør- og Midt-Troms.
https://www.facebook.com/pg/Tromsnaturvernforbund/photos/?tab=album&albu
m_id=2311356602235951
Arrangere media og datakurs for styrene
Dette nødvendige kurset er ikke gjennomført pga. problemer med å finne en
dato som passer for alle involverte. Planen nå er å gjennomføre dette i 2020.
Styrke samarbeidet i Naturvernforbundet Nord-Norge med fylkesledersamling i Karasjok som også inkluderer et besøk på Sametinget
Fylkesledersamlingen for Nord-Norge ble i 2019 sammenslått med folkemøtet i
Hammerfest den 17 juni i forbindelse med den nasjonale rammeplanen for
vindkraft på land. På folkemøtet stilte vår generalsekretær, vår regionssekretær i
Nord-Norge, en ansatt fra forbundets sekretariat, fylkeslederne fra Nord-Norge
samt lokallagsleder i Naturvernforbundet Vest-Finnmark og vararepresentant i
sentralstyret/medlem i lokallaget Porsangerfjorden. For utenom Nord-Norges
regionssekretær holdt alle vi andre innlegg. I etterkant av folkemøtet holdt vi
fylkesledersamling for Nord-Norge hvor videre fremtidsplaner ble diskutert.
https://www.facebook.com/pg/Tromsnaturvernforbund/photos/?tab=album&albu
m_id=2344937998877811
Samarbeidet innen vår organisasjon her nord er godt, og 2019 har vært et år
med gode relasjoner fylkene i mellom. Representantene fra nord i landsstyret har
samarbeidet nært i saker som gjelder vår landsdel og fylkeslederne har hatt god
dialog seg imellom.
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Samarbeid og workshop under temaet Nasjonalparker med NNV
Nordland, NNV Finnmark samt våre russiske samarbeidspartnere
Environmental Protection Service (EPS)
Felles søknad (lik andre år) om midler til prosjektet ble sendt til The Norwegian
Barents Secretariat signert i år av Naturvernforbundet i Troms. Søknaden ble
avslått for andre gang og dermed er prosjektet ikke gjennomført. Dette
omfattende prosjektet hører inn under vår regionssekretærs ansvarsområde.
Arrangere naturglede- og folkehelseturer
Naturvernforbundet i Troms ønsket å invitere til to naturgledeturer dette året.
Naturgledeturen til Lien økologiske urtegård i Kåfjord kommune var tenkt som et
tilbud for våre medlemmer nord i fylket. Vi så for oss et trivelig og lærerikt besøk
etterfulgt av lunsj ute i det fri. Aktivitetstilskudd ble søkt og innvilget til dekning
av reisekostnader med eventuelt leie av buss og til kurs. Ved bestilling fikk vi
vite at gården kun tok i mot 12, maks 15 personer, og at kun ei helg på
begynnelsen av høsten var ledig. Vi avtalte søndag 6 oktober, og revurderte
tilbudet til å kun gjelde de tillitsvalgte i styrene. Anledningen til å bli bedre kjent
og muligheten for både ny kunnskap og nye erfaringer avgjorde for endringen av
prosjektet. Tillitsvalgte i NNV Troms, NNV Nordreisa og NNV Tromsø og omegn
ble informert om endringene og videre invitert til tur kun for styrene via mail.
Om det var det dårlige været, datoen, interessen eller allerede kjennskap til Lien
gård er usikkert, men kun tre personer deltok, alle var fra fylkesstyret.
Den andre naturgledeturen tenkt som tilbud for våre medlemmer i Tromsøregionen er ikke gjennomført pga. tidspress.
Styrke samarbeidet med lokallagene
Samarbeidet med lokallaget Tromsø og omegn har vært tett siden oktober 2019
da fylkeslaget så seg nødt til å innkalle til felles styremøter ut året. Dette fordi
styret i lokallaget har vært preget av sykemeldinger og fraflytting pga. arbeid og
utdannelse. Samarbeidet med lokallaget i Nordreisa er delvis gjennomført.
Fylkesleder deltok på lokallagets årsmøte 19 mars, og videre samarbeidet har
dreid seg om fiskeri og oppdrett. Målet med å styrke samarbeidet blir videreført
på aktivitetsplanen for 2020.
Arbeid med å påvirke politikere mtp. kommunevalget
Naturvernforbundet i Troms i samarbeid med lokallaget Tromsø og omegn stilte
alle politiske parti i Tromsø kommune spørsmål om hva de mener om jernbane i
Nord, oppdrett i lukkede anlegg, vindkraft, nedbygging av matjord, bilfrie soner i
by og om dumping av gruveavfall i sjø. Svarene ble publisert på våre FB-side
under tema «Stem for klima og miljø»
Besøke medlemmer på Svalbard
Eks. søke samarbeid med Visit Svalbard ang. turisme
«Naturen og reiselivet - Workshop for beste praksis».
Naturvernforbundet i Troms ønsket å samle reiselivsaktører, forskere,
representanter for lokalbefolkning og lokal forvaltning til en workshop over to
dager i Longyearbyen i Mars 2020. Naturbasert reiseliv er i sterk vekst i NordNorge og på Svalbard. Samtidig er det mangel på møteplasser og fellesarenaer
for organisasjoner i sivilsamfunnet, forvaltning, naturfaglig kompetanse og
reiselivsnæringen. Vi ønsket å samle sentrale aktører til kunnskapsdeling for å
finne beste praksis for reiselivsaktører som opererer i en sårbar arktisk natur.
Søknaden ble avslått.
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Øke aktiviteten på sosiale medier
Dette målet er delvis gjennomført og vil bli videreført til aktivitetsplanen for
2020.
Oppdatere NNV Troms sin nettside
Oppdateringen på vår nettside er delvis gjennomført.
Det er kun våre høringsuttalelser som er lagt ut, og en større oppdatering
videreføres til aktivitetsplanen for 2020.

Presentasjon av en del aktiviteter
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»
Førsteamanuensis i arktisk og marin biologi ved UiT, Tove Aagnes Utsi,
i samarbeid med Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bø (UiT).

https://www.facebook.com/events/946084652268316/
14 februar: Debattkveld for styrene i NNV Troms og NNV Tromsø og omegn.
22 februar: Arbeiderpartiets åpne seminar om havbruk.
NNV Troms og NNV Tromsø & omegn i samarbeid med AP ang. foredragsholdere.
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.
8 mai: Fylkesleder besøkte Miljøagentene i Tromsø. Ivrige agenter bygget
fuglekasser og holdt årsmøte. Et trivelig møte med en flott gjeng som valgte to
ledere og et stort styre til å fremme Miljøagentenes arbeid. Videre avtalte vi en
felles tur ut i naturen med søppelplukking og sosialt samvær. NNV Troms søkte
og fikk innvilget midler men dessverre lot ikke dette prosjektet seg gjennomføre.
Vi planlegger å prøve på nytt med en felles tur i 2020.
12 mai: «Gå for naturen» i forbindelse med Nasjonal rammeplan for vindkraft. Ei
markering mot vindkraft i verdifull natur hvor støttemarsjen startet fra Sandvika
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(nær Brensholmen) og gikk til Lakstind. For de oppmøtte som ikke ønsket å gå til
Lakstinden ble søppelplukking og sosialt samvær med båling et godt alternativ.
Arrangementet var et samarbeidsprosjekt med FNF Troms, Troms Turlag og
Naturvernforbundet i Troms.
16 juni: Naturvernforbundet i Tromsø og omegn satte fokus på sjøfugl og søppel
og arrangerte «Plukk for Krykkja» (bymåsen!). NNV Troms deltok på ryddingen.
10-14 juli: Riddu Riđđu Festivála 2019.
Naturvernforbundet i Troms inviterte Naturvernforbundet i Porsangerfjorden til
samarbeid på festivalen. Fjordlaget stilte med to personer som hadde ansvar for
vår infolàvvu på Siidaen. Fjordlaget installerte også sitt medbrakte kunstprosjekt
i leiren, en installasjon som vakte oppsikt og engasjerte mange festivaldeltakere.
Naturvernforbundet i Troms stilte med fem personer som hadde ansvar for
miljøkartleggingen, samt arbeidet med plastsortering. Vi gikk daglige runder på
alle festivalområder og leverte i etterkant en 22 siders rapport med bilder.
23-25 august: Vassdragstreff i Sjomen i Narvik. Vår representant i Vassdragsvernrådet for Naturvernforbundet, Christine Myrseth deltok, samt styremedlem
Jon-Arne Jørstad.
1 september: «Kom deg ut dagen» i Friluftslivets uke i Tromsø. Et veldig godt
besøkt arrangement som foregikk ved Rundvannet nord på Tromsøya.
Forskjellige aktiviteter som kanopadling, klatring i tauløype, båling/grilling og
friluftspolitisk valgdebatt skapte god stemning. De politiske partiene Tromsø SV,
Tromsø Venstre, Tromsø SP, MDG Tromsø, Rødt Tromsø, Liberalistene, FRP
Tromsø og Tromsø AP deltok i debatten. NNV Troms stilte som medarrangør.
11 september: «Bli kjent kveld» for natur- og miljøorganisasjonene i Tromsø i
regi av Framtiden i våre hender. En trivelig kveld på Holt læringstun hvor vi fikk
servert egenfanget fisk samt tilbehør som urter og grønnsaker fra parasellhagen
til Framtiden i våre hender. Et flott tiltak som er med på å styrke samarbeidet
organisasjonene imellom.

4 november: Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp til
Natur og Ungdom og Greenpeace i deres klimasøksmål mot staten.
Arrangementet «Krev din rett til et levelig miljø – en nasjonal demonstrasjon» var et
samarbeid mellom NU, Spire, Framtiden i våre hender, Extinction Rebellion Arctic,

Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet i Troms.
Etter flere appeller på Torget tente vi lys for ei fremtid med håp. Vårt bidrag til
den nasjonale demonstrasjonen var «Sapiens prosesjon», en prosesjon som
symboliserte at tidligere generasjoner har vandret i blindhet som nå blir ledet inn
i fremtiden av neste generasjon (i prosesjonen, en miljøagent), som viser vei og
nytt håp. Med den «grønne elefanten» i front gikk prosesjonen fra Stortorget til
Verdens-teateret (VT), hvor Civita, Nordlys og Tromsø kommune holdt
debattmøte med tittelen «Hva skal vi med en ny nordområdemelding?» I panelet
satt bl.a. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og stortingsrepresentant fra
Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Demonstrasjonen ble avsluttet ved
Verdensteateret.
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Link til bilder fra hele arrangementet:
https://www.facebook.com/pg/Tromsnaturvernforbund/photos/?tab=album&albu
m_id=2612794325425509
Link til film fra «Sapiens prosesjon»:
https://www.facebook.com/100022851631719/videos/589290361842680/UzpfS
TE1NjM1NTc5NzczNjA1MzoyNjA3MjYyOTYyNjQ1MzEy/

En del av andre møter, seminarer og arrangementer
Naturvernforbundet i Troms har deltatt på
26-27 januar: Naturvernforbundets lederseminar i Oslo.
30 januar: «Bedre kystplanlegging med Økosystemtjenester?», Tromsø
5 februar: Hvordan forvalte samisk kultur i en reiselivssammenheng i Tromsø?
23 februar: Årsmøte for Naturvernforbundet i Tromsø & omegn, Tromsø.
11 mars: Årsmøte for Forum for Natur og Friluftsliv Troms (FNF Troms).
3-4 april: «Fjord i nord» Dialogmøte, Havforsknings Instituttet, Tromsø.
5 juni: Lerøy Aurora AS, informasjonsmøte angående ASC-sertifisering, Lyngen.
19 juni: Natur og miljøarbeid i Russland. NU og Naturvernforbundet, Tromsø.
30 juli-4 august: Karlsøyfestivalen.
19 august: Ordførerdebatt på Aurora Spirit Distillery AS i Lyngen.
22 august: “Verd å ta vare på» Landbrukskonferanse, Tromsø.
28 august: Hva er Natur og Ungdom, Tromsø.
29 august: FN`s bærekraftmål: Hva betyr de for Tromsø.
30 august: Klimabrølet i Tromsø.
3 september: Fiskeridebatt på Skarven, Tromsø.
7 september: Frivillighet i sentrum, Tromsø.
9 september: Seminar-Fiskerirett, Kystens Hus, Tromsø.
14 september: Støtte markering for Jouvsset Ànte Sara i Tromsø på torget.
19 september: Vardebrenning for jernbane i nord i Telegrafbukta i Tromsø.
20 september: «Global klimastreik» i Tromsø.
7 oktober: «Hva kan du reparere?» Temakveld-Framtid i våre hender, Tromsø.
8 oktober: Vardebrenning for Raudfjell/Kvitfjell i Kattfjorden på Kvaløya.
9 oktober: «Jubileumskonferanse Miljøovervåking for Svalbard og Jan Mayen»

24 oktober: «Nykolonialisme på Havet? Urfolks strategier i møte med oppdrettsindustrien i Norge og Canada». UIT, Tromsø.
25 oktober: Folkemøte angående gondolbane i Lyngen, Lyngseidet.

16 november: Ressursene som forsvant? Om koloniale prosesser i Nord, Tromsø.

Vårt arbeid for å redde Turelva/Durejohka fra vannkraftutbygging
Søknad om Turelva kraftverk i Sjøvassbotn var en av 9 kraftverkssøknader i
Ullsfjorden som ble behandlet i innstilling til OED i 2013. NVE ga i sin innstilling
anbefaling om å tillate utbygging av Turelva I. I kongelig resolusjon fra 2015 fikk
Troms Kraft Produksjon (TKP) konsesjon til utbygging av Stordal kraftverk, som
blant annet innebar overføring Turrelva. TKP har i ettertid funnet at de ikke
kunne forsvare positiv nåverdi i prosjektet og frasa seg prosjektet i 2017.
Ny oppdatert søknad for Turelva kraftverk fra Småkraft AS med høring i 2018.
Naturvernforbundet i Troms har aktivt jobbet for å unngå utbyggingen over flere
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år, og har hatt et nært og godt samarbeid med lokalbefolkningen. I tillegg til å
sende høringsuttalelser og klager har NNV Troms sitt bidrag de senere år vært:
16 september 2018: Naturgledetur og egen befaring.
25 juni 2019: Befaring med OED i klagesaksbehandlingen.
Fylkesleder deltok på vegna av NNV Troms og FNF Troms.
26 august: Arbeidsmøte med FNF´s koordinator og en representant for
lokalbefolkningen, samt arbeid med presentasjon til OED-møtet.
3 september: Møte med Olje- og energidepartementet (OED) i Oslo ved statssekretær Liv Lønnum angående vår klage om Turelva/Durejohka småkraftverk.
Fra Troms stilte koordinator for FNF Troms og fylkesleder i NNV Troms.
https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/vassdrag/neitil-utbygging-av-turrelva-durejohka-article39577-749.html
9 september: Brev til Sametinget og Sametingspresidenten.
8 november: Møte med Sveinung Rotevatn, statssekretær i Miljødepartementet
og Morten Skanfer fra Tromsø Venstre angående klagesaken.
Møtet fant sted på Rådhuset i Tromsø. Fra FNF Troms stilte Christine Myrseth,
mens Anne-Lise Mortensen stilte fra NNV Troms.
28 februar 2020: Departementets konklusjon (OED): Innsigelsen fra
Fylkesmannen i Troms og klagene fra Forum for Natur og Friluftsliv Troms og
Naturvernforbundet i Troms tas til følge. NVE`s vedtak av 25.10.2018 om å gi
tillatelse til Turelva kraftverk omgjøres til avslag.

Media
22 februar: fiskeribladet.no og iTromsø
Skal Tromsø bli ledende, må ikke kravet om lukka anlegg vannes ut
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=65457
https://www.itromso.no/meninger/2019/02/22/«Skal-Tromsø-bli-ledende-måikke-kravet-vannes-ut»-18521920.ece
31 august: iTromsø
Naturvernforbundet fraråder alpinutbygging i Håkøybotn
https://www.itromso.no/nyheter/2019/08/31/Naturvernforbundet-fraråderalpinutbygging-i-Håkøybotn19825282.ece?fbclid=IwAR2GKxMhjugI2lrwh5pVmFfqnKrW4nEONm75fxzwcDzZS
Ket4zcV8mM7Wug
4 september: iTromsø
Utbygging av Finnheia
https://www.itromso.no/meninger/2019/09/04/Utbygging-av-Finnheia19862356.ece?fbclid=IwAR2ewXb_APo3VI9yv2sqoq0mo3bTs1eqem_h1zCf_E2bU
y1D8gbndW9yclI
6 september: nordnorskdebatt.no
Utbygging av Finnheia
https://nordnorskdebatt.no/article/utbyggingfinnheia?fbclid=IwAR1hQ2R2kpm6jHCOiR9DEojlt_ca4HrYa-p5-zztul14h8GK8H0_WoTqhE
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26 september: nye-troms.no
Naturvernforbundet klager på Målselvs skuterløyper
https://nye-troms.no/nyheter/naturvernforbundet-klager-pa-malselvsskuterloyper/19.13412
31 oktober: distriktsnyheter-nordnytt
Arnold Jensen fra Naturvernforbundet - om villfisk og påvirkning av
oppdrettslaksens medisinfòr.
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/201910/DKTR98103119
1 november: nrk.no
Denne torsken er full av fòr fra oppdrettsnæringa
https://www.nrk.no/trondelag/fiskere-har-solgt-torsk-som-er-full-avlakselusmiddel-_-vet-ikke-om-det-er-farlig-1.14742706

Brev og høringsutalelser fra vårt nettverk FNF Troms
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.11.2019 Innspill utredningsprogram for Marint vern i Andfjorden
01.11.2019 Høringssvar ZIP-line i Tromsdalen
23.09.2019 Høring NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land
23.09.2019 Innspill Varsel om oppstart planarbeid for privat detaljregulering
Rosta - Lille Rostavatn
16.09.2019 Innspill Detaljregulering Bergsvågen Vest Harstad
09.08.2019 Høringsuttalelse Detaljregulering Myrenga boligfelt og
naustområde
01.07.2019 Høring Planprogram kunnskapsgrunnlag Regional forvaltningsplan
for Vannregion Troms 2022-2027
28.06.2019 Innspill til Beitebruksplan 2019-2024 for Tromsø kommune
14.06.2019 Høringsuttalelse Rullering Kystplan II for Midt- og Sør-Troms
2018-2028
05.06.2019 Innspill til dispensasjonssak om tiltak i strandsonen Skånland
kommune
12.04.2019 Innspill Privat detaljregulering Husøy hotell
08.04.2019 Innspill til endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka
29.03.2019 Presiseringsbrev Nasjonal ramme for vindkraft på land til NVE
07.03.2019 Klage Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu
2019
Link til nettverket: https://fnf-nett.no/troms/

Høringsuttalelser fra Naturvernforbundet i Troms
•
•

05.12.2019: Innspill til: - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk
lakse- og ørretoppdrett 2019/2020
03.12.2019: Innspill til: - Plan 1918 - Detaljregulering Ramfjordmoen, 30/77
planprogram til offentlig ettersyn
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•
•
•
•

22.10.2019: Klage på akvakulturtillatelse på ny lokalitet; AK- 23 v/Veggneset
i Tromsø kommune. Saksnummer: 18/4533
28.08.2019: Innspill til: - Plan 1879 - Detaljreguleringsplan for Finnheia
alpinlandsby
30.04.2019: Klage på vedtak: - Kommunal forskrift om løypenett for
snøskuter i Målselv kommune
07.04.2019: Merknader til søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet; AK23 v/Veggneset i Tromsø kommune. Saksnummer: 18/4533

Link: https://naturvernforbundet.no/troms/

Link til Naturvernforbundet i Troms sin FB-side:
https://www.facebook.com/Tromsnaturvernforbund/?ref=bookmarks

Ullsfjord 30.04.2020
Anne-Lise Mortensen
Sign.Leder
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