Årsmelding for 1977
Styret har fra 11. mars 1977 bestått av:
Nils O. Kaasen, Må1se1v, formann
Thorleif Hagensen, Målselv, nestformann
Asbjørn Elvevold, Bardu, kasserer
Sigmund Spjelkavik, Tromsø, sekr.
Torild Hanem, Harstad, styremedlem
Kjell V. Andersen, Kvænangen, styremedlem
Age Skøelv, Sørreisa, styremedlem (Repr. NU)
Varamenn:
1. Hans Prestbakmo, Tromsø
2. Ernst Ellingsen, Finnsnes
3. Erik Schilbred, Tromsø.
4. Brede Norderud, Harstad
5. Sissel Eriksen, Øverbygd
Medlemstall:
Troms Naturvern hadde i 1977 956 medlemmer + 9 livsvarige medlemmer. De fleste
kommuner i Troms har betalt kontingent i 1977, men Tromsø kommune som den største
kommunen i Troms har fortsatt ikke betalt.
Arbeidet i styret:
Styret har hatt 6 styremøter i tillegg til årsmøtet og protokollert 35 saker. Av viktigere saker
nevner vi
• oljeaksjon i Nord,
• fylkesplanmelding, Kvænangen
• Alta-utbygging,
• statsstøtten til NNV,
• kraftoverføringslinjer,
• hytteområder,
• møte med de politiske partier foran Stortingsvalget,
• energiseminar,
• Tennevikvassdraget
• og en rekke fredningsforslag.
Det er dessuten drøftet en rekke forhold under referatsaker. Til representantskapet på Elverum
møtte Torild Hanem, Kjell V. Andersen og Chr. Andersen.
Årsmøtet.
Årsmøtet ble holdt i Tromsø, og styret hadde lagt opp til en presentasjon av våre muligheter
for energisparing.
Selve årsmøtet ble avviklet greitt. Ved valgene ble Asbjørn Elvevold, Bardu gjenvalgt, mens
Torild Hanem, Harstad og Age Skøelv, Sørreisa ble valgt som nye. Age Skøelv representerer
“Natur og Ungdom’.
Det ble vedtatt en resolusjon om oljevirksomheten.
Et forslag til resolusjon om hyttebygging i Rostadalen ble over sendt styret til behandling.

Kraftoverføringslinjer.
Troms Naturvern har gitt uttrykk for at de store overføringslinjene må sees i en større
sammenheng slik at det hele kan virke mer planmessig for kraftforsyningen i fylket. Av linjer
i emning kjenner en til 380 kV-linje Ofoten - Balsfjord og eventuell videreføring til Finnmark,
og linjene Skibotn - Balsfjord og Storsteinnes - Meistervik. Troms Naturvern har uttrykt sin
skepsis til trasé valget for de to første linjene.
Tennevik-vassdraget i Skånland
Tennevik-vassdraget i Skånland har hatt styrets oppmerksomhet siden Sør-Troms-El.
forsyning har søkt om konsesjon. Troms Naturvern har sendt brev og krevet at alle sider ved
utbyggingen skal undersøkes og analyseres. Det er 5 år igjen av det midlertidige vern for
vassdraget, men Troms Naturvern mener at det her må bli tale om et varig vern.
Saken følges opp av styret.
Naturvern og de politiske partier.
Troms Naturvern inviterte de fremste kandidater til Stortingsvalget til debattmøte i Tromsø
foran Stortingsvalget. Invitasjonen var sendt ut på vårparten og møtet var i slutten av august.
For Troms Naturvern var det en skuffelse at bare at par av de fremste listekandidatene møtte.
Debatten ble derfor styrt haltende fordi det har liten hensikt å stille spørsmål om vernesaker
til personer som sto i helt uforpliktende forhold til sakene.
Fra partiene møtte:
Høyre - Cato Grøtte.
Arbeiderp. - Per G. Olsen
Senterp. - Mortem Furunes
Venstre - N .0. Kaasen
D.n.F. - Olaf Jakobsen
N.K.P. - Reidar Jakobsen.
S.V. - Stein Ytreberg.
Vedtektsendring.
Styret er nå spredt over hele fylket, og det er meget dyrt å samle hele styret. På møte i januar
besluttet styret å vedtektsfeste et arbeidsutvalg.
Etter undersøkelser i Norges Naturvernforbund finner vi at vi vil fremme et slikt forslag.
Arbeidsdeling mellom styre og arbeidsutvalg får man drøfte seg frem til ettersom man vinner
erfaring.
Medlemsblad.
Styret bar gjentagne ganger drøftet medlemsblad for Troms Naturvern, men her hittil veket
tilbake for dette av økonomiske grunner. Styret ønsker å få orientert Troms Naturverns
medlemmer bedre enn det nå blir gjort og saken vil sikkert også ha det nye styrets
oppmerksomhet.
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