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Innledning
I Naturvernforbundets, Norgga Luonddugáhttenlihttus formål:
Vi vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøet slik at menneskelig virksomhet ikke
overskrider tålegrenser i naturen.
Naturvernforbundet vil arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen.
Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige
generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers
respekt for og kjærlighet ti liv og landskap.
Formålsparagraf sant verdigrunnlag vedtatt i årsmøtet 2011 er lagt til grunn for styrets arbeid.

Utadretta virksomhet
Hjemmeside
I løpet av første kvartal 2014 er hjemmesida endelig oppdatert og ájour med

uttalelser og viktige brev som er skrevet og sendt siden høsten 2010

historiske milepæler og fakta siden 1914, sammenstilt av Ragnhild Sandøy

diverse justeringer
Sosiale medier
På vår facebookside hadde 276 likes pr 31.12.13 (160 pr 31.12.12). Pr 12..3. 2013 206, 12.3.2014 349.
Facebook gir muligheter for å nå ut med aktuell og viktig informasjon. God effekt forutsetter en god
hjemmeside og aktive deltakere om legger ut og deler informasjon og bilder.
Festivaler
Planlagt deltakelse på Markumeannu i Evenes ble avlyst. Tre medlemmer i styret deltok med stand og
lavvu på Riddu Riddu 11. og 12.7.2013.
Debatt, foredrag og representasjon
7.3.2013
Fellesmøtet i FNF Troms (Forum for natur og friluftsliv) Asbjørg Fyhn
4.4.2013
Tromsø SVs møte med miljøvernminister Bård Vegard Solhjell. Anne Kari Eliassen
og Ragnhild Sandøy
6.4.2013
NOAs møte om Naturødeleggende vindkraft. Litteraturhuset i Oslo. Ragnhild Sandøy
holdt foredraget «Fakken på Vanna - landskap uten verdier?»
23.11.2013
Filosofisk samtale på Skarven bar. Tema: Industriens inntog i nord: Bærekraftig
utvikling eller kortsiktig rovdrift? Ragnhild Sandøy, Asbjørg Fyhn og Anne Kari
Eliassen
27.11.2013
Adventseminaret 2013 Ingen skam å snu. Ragnhild Sandøy holdt foredraget «Ingen
skam å snu! Naturvernforbundets landsmøte 2013 – en gledens dag!»
1.3.2014
Årsmøtet i Troms bonde og småbrukarlag Anne Kari Eliassen hilste far fylkeslaget
1.3.2014
Årsmøte Studieforbundet Natur og miljø avd. Troms Ragnhild Sandøy og Asbjørg
Fyhn
17.2.2014
Folkemøte om kystsoneplanen i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Målselv Rolf Egil
Haugerud, Asbjørg Fyhn, Vegar Skogland og Anne Kari Eliassen
26.2.2014
Frokostmøte og Grønn Agenda med miljøvernministeren. Ragnhild Sandøy, Asbjørg
Fyhn og Anne Kari Eliassen Naturvernforbundet markerte seg med innlegg av
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12.3.2014

fylkesleder Ragnhild Sandøy, lokallagsleder Jon Arne Jørstad og fylkesleder i
Nordland Erling Solvang.
Fellesmøtet i FNF Troms (Forum for natur og friluftsliv) Asbjørg Fyhn, Rolf Egil
Haugerud.

Egne arrangement
18.2.2013
Pressekonferanse om Naturvernforbundets nordområdesatsing, på Holt i Holtvegen
66. Fylkeslaget bistod regionsekretæren og serverte media og gjestene kortreist mat,
mm. Oppslag i bladet iTromsø.
13.4.2013
Åpent dialogmøte med statssekretær Ellen Øseth på Quality hotell Saga i Tromsø, før
årsmøtet.
27.11.2013.
Adventseminaret 2013 Ingen skam å snu. Strategisamling om fornybarsatsinga i
Troms på Bioforsk Holt i samarbeid med FNF-Troms. Deltakere også fra Nordland og
Finnmark.
Presentasjoner
6.4.2013
Fakken på Vanna. Landskap uten verdier? NOAs seminar om naturødeleggende
vindkraft, Litteraturhuset
13.4.2013
Naturarven i Troms - verdt å ta vare på! Dialogmøte med statssekretær Ellen Øseth i
Miljøverndepartementet
25.9.2013
Ingen skam å snu! Naturvernforbundets landsmøte 2013 – en gledens dag!
Adventsseminaret i Tromsø.
Ragnhild Sandøy har gjort alle presentasjonene.
Pressemeldinger
16.1.2013
Sula kraft og pumpeverk.
31.1.2013
Vindkraftindustri i Tromsø byfjell
11.2.2013
Vindkraftindustri på Siragrunnen
25.2.2013
Om saksbehandlingsfeil i NVEs tilråding vedr. 7 vassdrag i Sørfjorden, StormheimenMeahccevággi, Tromsø kommune
13.4.2013
Våtmarkssentra i Nord-Norge og autorisasjon av våtmarkssenter Balsfjord wetland
system

Faglige aktiviteter
Oversikten viser uttalelser og brev sendt fra 1.1.2013 til 22.3.2014. Vi har arbeidet med flere større
saker:
 Planting av fremmede treslag, prinsippsak fra Lavangen, der fylkesmannens landbruksavdeling
har vist seg svært liberal overfor planting av sitkagran.
 «Småkraftpakke» 6 vassdrag på Hinnøya
 Autorisasjon av våtmarksentra i Nord-Norge
 Vindkraftsaker: Siragrunnen i Rogaland – konflikt med migrerende fuglearter, Fjellet over Kroken,
samt klage på konsesjon gitt til Maurneset. Landsmøtet vedtok en kritisk holdning til den
naturskadelige vindkraftsatsinga, noe som ga nytt håp om helhetlig arbeid for natur og miljø.
Høringsuttalelser
11.1.2013
13.1.2013
10.2.2013

Konsesjonssøknad Sula kraft og pumpeverk
Planprogram Vindkraftindustri i byfjellene over Kroken, Tromsø kommune
Siragrunnen vindkraftpark, Rogaland
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8.4.2013
25.6.2013
11.9.2013
7.11.2013
13.3.2013

Klager
27.8.2013
18.11.2013
18.3.2013

Utredningsprogram for vasskraftutbygging i Skibotndalen og Stordalen, Storfjord
kommune.
Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden, Lenvik kommune
Søknad om konsesjon til 6 kraftverk på Hinnøya
Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker.
Brev til Miljødirektoratet og Klima- og miljøverndepartementet om CPA
handlingsplan. Autorisasjon av våtmarkssentra i Nord-Norge og våtmarkssenter på
Fjordmuseet, Storsteinnes, Balsfjord kommune

Klage på vedtak om utsettelse av utenlandske treslag, Spansdalen, Lavangen
Klage over vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag. Avvisning av
klage
Klage på konsesjonsvedtak Maurneset vindkraft, Nordreisa kommune

Befaringer
28.8.2013
Klagebefaring Raudfjell vindkraftverk; Virve Ravolainen og Jon Arne Jørstad
18.-19.9.2013 Klagebefaringer med OED og NVE i Sørfjorden. Fylkeslagets styre ble ikke invitert
til befaringa, Jon Arne Jørstad fra Tromsø lokallag deltok på befaringas 2. dag.
26.9.-4.10.2013 Småkraftpakke 6 vassdrag på Hinnøya. Sluttbefaringer med NVE.
Ragnhild Sandøy, Svein Pedersen og Asbjørg Fyhn deltok sammen med Eivind H.
Borge, FNF-Troms og Gisle Sæterhaug FNF Nordland med base i Gullesfjordbotn i
Kvæfjord. Erfaringene med befaringene er rapportert til Vassdragsvernrådet

Organisasjon
Årsmøtet 2013
Årsmøtet ble holdt på Quality hotell Saga i Tromsø 13. april, felles med årsmøtet for lokallaget i
Tromsø og omegn. Som tidligere år forberedte styret i fylkeslaget også årsmøtet også i lokallaget.
Før årsmøtet var det dialogmøte med statssekretær Ellen Øseth.
Det var 20 deltakere på årsmøtet, derav 14 med stemmerett. Vi hadde 6 gjester/observatører;
Tillitsvalgte: Gunnar Reinholdtsen, Finnmark fylkeslag, Erling Solvang, Nordland fylkeslag, Eirin H.
Haneberg, sentralstyret, fra sekretariatet: generalsekretær Maren Esmark, regionsekretær/ -koordinator
Geir Jørgensen samt rådgiver Aase Refsnes fra Steigen-kontoret. Årsmøtet vedtok et forslag om Mari
Boine som æresmedlem i Naturvernforbundet; støtteerklæring til etablering av våtmarksentra i Nord
Norge og uttalelse/ innspill om Naturvernforbundets energipolitikk.
Styret 2013
Wibeke Bergheim, Tromsø, leder
Per Gustav Nilsen, Salangen
Ragnhild Sandøy, Tromsdalen, nestleder
Rolf Egil Haugerud, Tromsø
Kine Bjørnbakk Heines, Tromsø (NU)
Vara
Anne Kari Eliassen, Tromsø
Geir Tomasjord/ Svanhild Andersen
Harald Barstad, Tromsø
Øystein Normann, Harstad
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Valgkomité
Asbjørg Fyhn, Tromsø
Geir Tomasjord, Nordreisa
Tarjei Huse, Tromsø
Arne Johansen, Kvæfjord, vara
Revisor
Bjørnulf Alvheim

valgt for 1 år

Styrets arbeid
Nestleder har fungert som leder og Anne Kari Eliassen som styremedlem fra august da Wibeke
Bergheim og Per Gustav Nilsen trakk seg av helsemessige årsaker. Det ble gjort justeringer slik at Rolf
Egil Haugerud er vara til landsmøtet og landsstyret. Natur og ungdom har et styremedlem, men har
ikke deltatt i styremøter 2. halvår. AU har vært: Rolf Egil Haugerud, Anne Kari Eliassen og Ragnhild
Sandøy.
I løpet av 2. halvår 2013 og 1. kvartal 2014 kan vi si at fylkeslaget er konsolidert mht.
medlemsoversikter, økonomi, fullmakter og web. Fylkeslaget har også forberedt jubileumsfeiring med
aktiviteter, arrangement og egen publikasjon. Våre medlemmer Patricia Anne Manwaring og Svein
Pedersen har dessuten bistått styret med viktige oppgaver.
Styret/AU har hatt 13 møter: 6/5, 27/5, 17/6, 3/8, 26/8, 23/9, 5/11, 17/12 og i 2014: 4/2, 2/3, 21.3. og
22.3. Naturvernforbundets etiske retningslinjer og våre egne mål om likestilling kjønnsmessig,
etnisk og geografisk ligger til grunn for styrets arbeid. Samarbeidet i styret har vært meget godt.
Tillitsvalgte
Landsstyret: Ragnhild Sandøy, Rolf Egil Haugerud vara
Vassdragsvernsrådet: Ragnhild Sandøy
Valgkomiteen FNF Troms: Asbjørg Fyhn
Regionstyret (Prosjektgruppa for felles regionsekretær): Ragnhild Sandøy, Rolf Egil Haugerud vara
Lokallag og lokale kontakter
Det er ikke etablert nye lokallag i 2013.
Nordreisa lokallag
Styret: Geir Tomasjord, leder, Sara Fossum, Roy Hansen, Kaisa-Wenche Wivisdatter, Ingvild Buhaug
Medlemstall: 38
Aktivitet: Et par medlemsmøter, noe lavere aktivitet enn i 2013. Egen årsmelding.
Tromsø og omegn lokallag
Styret: Jon Arne Jørstad, leder, Anne Rose Eriksen, Rolf Egil Haugerud, Vegard Skogland
Yishie Kasajima, Tarjei Huse
Tromsø-laget omfatter kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen.
Medlemstall: 268
Aktivitet: Har hatt et par styremøter. Styret har ikke mottatt årsmelding fra lokallaget.
Lokale kontakter
Målselv: Hans Prestbakmo
Lyngen: Ingunn Irene Rivertz Vatne
Harstad: Øystein Normann
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Rådgivende utvalg nasjonalparker
Forvaltningsansvaret for de store verneområdene er overført fra Fylkesmannen til lokale
verneområdestyrer som består av valgte representanter fra kommuner, fylkeskommune® og
Sametinget og har egne verneområdeforvaltere som sekretærer. Den gamle ordninga med rådgivende
kontaktutvalg er opphørt, men de lokale verneområdestyrene plikter å opprette faglig rådgivende
utvalg som langt på vei skal ha samme funksjon som de gamle.
Vi har i 2013 fått på plass folk i rådgivende kontaktutvalg for
Rohkunborri nasjonalpark: Jarle Heimdal, Bardu
Reisa nasjonalpark og Raisduottarhalde landskapsvernområde: Roy Hansen, Storslett
Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodje:meahcci: Ingunn Irene Rivertz Vatne,
Lyngseidet
Kontakter i Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde, Øvre Dividal nasjonalpark og
Ånderdalen nasjonalpark er ikke oppnevnt. Styret skal tilskrive verneområdestyret i Nord-KvaløyRebbenesøy landskapsvernområde og be de opprette kontaktutvalg.
Delegater på landsmøtet 30.8.-1.9.2013 i Trondheim
Landsstyremedlem: Ragnhild Sandøy
Delegater for fylkeslaget: Rolf Egil Haugerud og Anne Kari Eliassen.
Delegat fra Tromsø og omegn lokallag: Jon-Arne Jørstad
Delegat fra Nordreisa lokallag: Geir Tomasjord (meldt forfall).
Æresmedlemmer i Troms
Hans Kristian Eriksen, Stonglandseidet
Samarbeid
Samarbeidet med Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF Troms) er nært. Vi har samarbeidet om
utforming av høringsuttalelser, noen er sendt som fellesuttalelser, i andre saker har vi utvekslet
informasjon og kunnskaper og sendt egne uttalelser. Vi har nå arrangert Adventsseminaret i Tromsø
sammen 4. år på rad.
I Hinnøysakene gjorde vi en felles grundig innsats med befaringer og utforming av uttalelser, også
FNF Nordland deltok i dette samarbeidet.
Idéen om Naturhuset i Tromsø falt da Tromsø kommune solgte Kaigata 2 i 2011, men er tatt videre i
da FNF Troms og Naturvernforbundet samlet oss om kontorlokaler på Bioforsk Nord i Tromsø. Troms
turlag og Ishavskysten friluftsråd er nå ute etter lokaler. Se om Kontorlokaler
Som i 2011 og 2012 var fylkeslagene i Nordland og Finnmark invitert og deltok på årsmøtet i 2013.
Studentgruppa Dávvin og FNF Troms har deltatt som gjester på et styremøte.
Takk til Øystein Folden og Skogutvalget for godt samarbeid i skogsaker, og til Vassdragsvernrådet for
samarbeid om utbyggingssakene i Meahcevággi i Sørfjorden (Moskavuotna) i Tromsø som i 2013 ble
tatt opp overfor OED som viktige vassdrag.
En spesiell takk til Per Flatberg som har vært en solid støttespiller for oss i Troms siden 2010.
Vi har etablert kontakt med Naturskyddsforeningen i Norrbottens län og har diskutert utveksling og
gjensidig besøk. I april foreslo vi en strategisk samling i løpet av 2013, men har ikke hørt mer siden.
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Regionprosjektet
Dette er et prosjekt styret i Troms har arbeidet for siden lagets nyetablering i 2010, og før det igjen
gjennom FNF Troms. Landsmøtet vedtok i 2011 et 2-årig forsøk med felles fylkessekretær for
fylkeslagene i Nord-Norge. Etter utlysing ble sekretær tilsatt og tiltrådte 1.2.2013. Som ledd i
prosjektet ble det inngått avtale om kontorlokaler på Bioforsk Holt. Oppstarten av prosjektet ble
markert 17.2. på Holt der prosjektet og regionsekretæren ble presentert med gjester og media til stede.
Sammen med gjester fra Davvin, Natur og Ungdom, FNF Troms, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja og Norske Samers Riksforbunds ungdomsgruppe ble det en nyttig dialog om
mulige tema for samarbeid. Fra prosjektgruppa/ regionstyret deltok Gunnar Reinholdtsen.
Arrangementet var et samarbeid mellom fylkeslaget og regionsekretæren og med Ragnhild Sandøy og
Anne Kari Eliassen i styret som lokalt vertskap. Prosjektet har ikke svart til forventningene. I
skrivende stund har vi ikke mottatt prosjektets årsrapport.
Kontor
Fylkeslaget har flyttet kontor to ganger i inneværende periode; til Bioforsk på Holt mars 2013, og sist i
september fra Holt til Tromsø Musikkråd, Storgata 88 dit regionsekretæren hadde flytta i juni.
Arkiv
Dessverre forsvant lagets arkiv i 2011. For på kompensere for dette arbeider styret med å samle
materiale og dokumenter fra lagets historie fra gamle medlemmer og kontaktpersoner.
Medlemskontakt
Vi sender ut informasjon om aktuelle saker til medlemmene som har e-post. Innkalling til årsmøtet er
sendt både pr. post og e-post. Bare 1/3 av medlemmene i Troms har vært registrert med epostadresser.
Styret arbeider stadig med å samle medlemmenes e-postadresser.
Medlemsutvikling
Pr.31.12 2013 var det i Troms 470 medlemmer, 19 færre enn i 2012. Målet har vært 600 medlemmer.
Medlemmer pr kategori

2009

2010

2011

2012

2013

Hovedmedlem

284

282

Familiemedlem

40

36

Husstandsmedlem

82

78

Livstidsmedlem

9

8

Pensjonist/ student familie

6

6

Pensjonistmedlem

30

Rabattert medlemskap

32

Studentmedlem

38

Uten kategori
Sum

20
8

419

455

510

489

470

Vi har medlemmer på Svalbard og i 22 av fylkets 24 kommuner dvs. det mangler medlemmer i
Torsken og Lavangen. Kommunene som har flest medlemmer er Tromsø, Nordreisa, Harstad,
Balsfjord, Bardu, Lenvik og Målselv. Medlemstallet i Tromsø kommune holder seg stabilt.
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Framgangen i medlemstall er størst i Balsfjord og avgangen størst i Harstad og Nordreisa.

Økonomi
Regnskapet er gjort opp med en beholdning pr. 1.1.2014 på kr. 254.585,56, driftsunderskudd kr.
7.502,95 og egenkapital kr. 245.451,07. Det vises til regnskapet med merknader.
For 2014 har vi søkt om økonomisk støtte slik

Miljødirektoratets Naturforvaltningsmidler til Fossevandringer kr 30.000

Naturvernforbundets aktivitetsmidler. støtte til jubileumsfeiring kr 20.000

Aktiviteter i jubileumsåret 2014
I 2014 feirer forbundet 100 år, og Troms er landets nest eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Styret
har planlagt markeringer med aktiviteter slik:

Historikk er samlet og lagt ut på hjemmesida, blir supplert

Fossevandringer og naturglede Nord-Troms, Midt-Troms, Tromsø-området og Sør-Troms

Naturlig helaften 18. oktober

Jubileumshefte
Arrangementene er planlagt i samarbeid med ulike samarbeidspartnere.
Redaksjonen i Natur og Miljø og forbundets historikere har gitt god hjelp slik at vi er kommet i gang.
Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på planene, og styret ser fram til å invitere til hyggelige og
minnerike jubileumsaktiviteter som vil bli fylkeslagets hovedaktiviteter i 2014.
Arrangementene vil bli lagt ut på forbundets digitale kalender og annonseres i avisene.

Status og utfordringer
I 2010 var alle lokallag i Troms lagt ned og fylkeslaget hadde ikke hatt årsmøte siden 2006.
Fylkeslaget i Troms hadde i flere tiår hatt problemer med kontinuitet fordi leder og styre har vært
skiftet hvert år. Se Historikk og milepæler på web. FNF Troms kom på plass fra 2010 og
Naturvernforbundet i Troms ble konsolidert i 2010 og har siden vært aktivt. I 2011 fikk vi etablert to
nye lokallag. Styret er glade for å nå være kommet i mål med opprydding i lagets portefølje. Styret har
også lagt til rette for varierte jubileumsaktiviteter som passer alle. Vi mener at driftsåret 2013 er godt
ivaretatt og at grunnlaget for videre drift er godt.
Det ekstraordinære inngrepspresset i Troms fordrer aktive tillitsvalgte med mange typer kunnskaper,
ikke minst kjennskap til geografi, organisasjonsarbeid og offentlig forvaltning. Utfordringene krever
hardt arbeid og utholdenhet, og flere medlemmer, både aktive og støttemedlemmer.

Tromsø, 22.3.2014

Ragnhild Sandøy/s
leder

Rolf Egil Haugerud/s
kasserer
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Anne Kari Eliassen/s
styremedlem

