ÅRSMELDING FOR 1981.
Styret og andre tillitsrepr. i Troms Naturvern:
Styret fikk etter årsmøtet 14. mars 1981 følgende sammensetning:
Sigmund Spjelkavik,
Rolf E. Haugerud,
Eilif Nilssen,
Åge Skøelv,
Tone Henriksen,
Vidar Lillebo,
Gunnar Sætra,

Tromsø,
Kvænangen,
Tromsø,
Tromsø,
Målselv,
Balsfjord,
Nordreisa,

Vararepresentanter:
Halvard Fuhr,
Gunnveig Dahl,
Øyvind Stenvold,
Øyvind Rundberg,
Sverre Monsen,
Ola Solvang,

Harstad
Tromsø
Målselv
Kåfjord
Målselv
Nordreisa

formann,
valgt 1981
nestformann,
valgt 1980
sekretær,
valgt 1981
kasserer,
valgt 1980
styremedlem, valgt 1981
styremedlem, valgt 1981
styremedlem, valgt 1981
(repr. for NU)

(vararepr. for NU)

Gunnar Sætra reiste fra fylket 1 august og Ola Solvang ble styrerepresentant.
Som representanter fra Troms Naturvern på NNV’s landsmøte, ble formannen og nestformannen valgt.
På samme årsmøtet ble Terje Dahl og Magnus Elvevold, begge Målselv, gjenvalgt til revisorer
Valgnemnd ble Eilif Nilssen (formann), Halvard Fuhr og Asbjørn Elvevold.
Årsmøtet 1981:
Årsmøtet ble holdt lørdag 14. mars 1981 på Alskog gjestgiveri, Olderbakken i Kåfjord. Før selve møtet holdt
journalist og delvis energikonsulent i NNV, Jan Borring, et foredrag om energisituasjonen i Norge. Denne delen
av møtet var åpent og samlet flere interesserte fra Kåfjord.
Etter at årsmelding og regnskap var godkjent og valgene unnagjort, orienterte organisasjonssekretær i NNV,
Per Valset, om lokallagsarbeidet i kretsforeningene.
Medlemstall:
De siste medlemsoversiktene viser at en også i Troms har hatt en tilbakegang i løpet av 1981. I dag er det ca.
870 hovedmedlemmer og ca. 50 familiemedlemmer mot 990 hovedmedlemmer i februar i fjor.
Tilbakegangen kan nok delvis tilbakeføres til øknings i medlemskontingenten i 1981 fra kr. 50,— til kr. 75,—.
Arbeidet i styret:
Det har i perioden fra årsmøtet i 1981 og fram til årsmøtet 1982, vært holdt 5 styremøter. Styret har i denne
perioden behandlet 43 styresaker i tillegg til et stort antall referatsaker.
Styret har bl.a. behandlet følgende saker:
• Verna vassdrag.
Styret fulgte opp årsmøtevedtaket med brev til Miljøverndepartementet med forespørsel om hva vern
av et vassdrag innebar. Svaret fra Olje- og Energidepartementet viser at vassdrag vernet ifølge
Verneplan for vassdrag, er begrenset til å gjelde vern mot inngrep som følge av kraftutbygging.
•

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, dispensasjonsregler.

•

I brev til NNV uttaler styret bl.a. at loven praktiseres altfor liberalt i mange kommuner.

•

Dolomittbrudd på Karlsøy
TN vil gå mot at det blir igangsatt utvinning av dolomitt/kalkstein på Karlsøy.

•

NOU 81:21 Hytter og fritidshus.
Styret har i brev til Naturvernforbundet, bedt de påpeke flere sider ved den framlagte utredningen.

•

Stortingsmelding 83 (1980/81) Fritidsbåten.
En mer gjennomdiskutert “båtlivspolitikk” etterlyses.

•

Energikomite for Troms fylke.
Styret vil følge det arbeidet som gjøres i den fylkeskommunale energikomiteen nøye.

•

Fjernvarmeanlegg i Breivika, Tromsø.
Styret har i sin uttalelse ikke gatt mot det planlagte anlegget, men stilt visse krav til dette.

•

Avlastningsruter/hytter i Dividalen.
Styret har gått mot at det bygges flere hytter i denne delen av Indre Troms.

•

Kraftutbygging i Nord-Troms.
Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere og foreslå en uttalelse fra Troms Naturvern før
frister utløper.

Formannen og nestfortnannen deltok i juni på Naturvernforbundets landsmøte i Vågå i Oppland fylke.
Eilif Nilssen og Hans-Petter Dahl-Hansen deltok i september på det årlige formanns- og sekretærmøtet på Sem i
Asker.
Formannen har representert Troms Naturvern på følgende møter:
Energikonferanse i Narvik, møte om Dividalen Nasjonalpark på Holt i Overbygd 1. okt. (her deltok også Øyvind
Stenvold for Troms Naturvern), møte om videre utbygging av fotruter i fjellet i Troms 2, des.
Utadrettet virksomhet:
Verving:
• Både våren og høsten 1981 kjørte NNV en vervekampanje som skulle følges opp med kampanjer i
kretsforeningene. TN fulgte delvis opp med en brevaksjon i høst. Denne ga et 10-talls nye medlemmer.
Møter:
• I september arrangerte TN i samarbeid med NNV et åpent møte i Tromsø med politikere som deltok i
stortingsvalget denne høsten.
Det deltok representanter fra i alt 8 partier. Møtet ble godt besøkt og hadde bra presseomtale både
for og etter møtet.
• I des. arrangerte TN i samarbeid med Tromsø Arkitektlag et bymiljømøte i Tromsø. Arkitekt Jan Gehi
fra Danmark holdt her et lysbildeforedrag med tema “Byfornyelse og bylivet”. Ca. 50 stk. møtte opp i
Universitetsbibliotekets lokaler i Tromsø.
Stands:
• I forbindelse med begge møtene ble det arrangert stands i Tromsø. I desember ble også
Naturkalenderen 1982 solgt fra stand i Tromsø. Responsen på det som ble delt ut/solgt var forholdsvis
god.
Organisasjonsarbeidet:
Det har i perioden fra forrige årsmøte og fram til dette årsmøtet, blitt sendt ut 3 medlemshefter, det siste med
innkalling til årsmøtet. Videre er det blitt sendt ut skriv til medlemmene i Tromsø og Harstad i forbindelse med
forsøk på å starte lokallag.

Lokallagsarbeidet går fortsatt dårlig. Når dette skrives, er det bare et fungerende lokallag i Troms. Dette er
Kvænangen Naturvernlag. 21. jan. 1982 ble det holdt et møte i Harstad for “gjenopplive” Harstad Miljøvern.
FORSLAG TIL UTVIDELSE AV NAVNET TROMS NATURVERN
NYTT NAVN: TROMS NATUR- OG MILJØVERN.
Argumenter for endringa:
1) Naturvern kan ikke sees isolert fra miljøvern.
2) Ordet miljø er et positivt lada ord som er godt innarbeidd og alle møter det daglig, både i by og på
land.
3) En vil appellere mere til de som er mindre engasjert ved å ta med ordet miljø. En vil dermed få et mere
positivt og aktuelt navn.
4) For de som allerede er mest engasjert er en endring av mindre betydning, men det er vel viktig å få
med mange fler?
5) Ordet naturvern virker kanskje noe slett?
Øyvind Stenvod

