ÅRSMELDING FOR TROMS NATURVERN - 1984
Styret for Troms Naturvern har i 1984 bestått av:
Leder:
Gunnar Kvaal, Balsfjord
Nestleder:
Rolf Haugerud, Kvænangen
Sekretær:
Eilif Nilssen, Tromsø
Kasserer:
Lisbet Rønningsbakk, Tromsø
Styrerep:
Svein Otto Kanstad, Tromsø
Roy 0. Sandberg, Gratangen
NU-representant: Trond Aalstad, Tromsø (til august)
Gaute Martin Hansen, Tromsø (fra august)
Varamedlemmer:

Gro Knutsen, Nordreisa
Sigfred Johansen, Storfjord
Ellen K. Kjellsen, Bardu
Arne C. Nilssen, Tromsø
Tore Torstad, Harstad
NU-vara: Gaute Martin Hansen, Tromsø (til august)

Lederen, kassereren og sekretæren har utgjort et internt «arbeidsutvalg». Det har vert avviklet 6
styremøter og behandlet 40 saker. I tillegg har det vært avholdt 2 arbeidsutvalgsmøter, samt en del
mer uformelle kontakter.
ADMINISTRASJON, ORGANISASJON.
Troms Naturvern er inne i en organisasjonsmessig svak periode. Aktiviteten har vært svak.
Gjennom det meste av 1984 manglet organisasjonen lokaler. På slutten av året fikk vi tak i
meget gode lokaler ved lærerhøgskolens hybelbygg på Sør-Tromsøya. Vi har dessuten fått
beskjed fra Norges Naturvernforbund om at vi kan ansette sekretær på deltid (ca 1 dag i uka).
Styret har prioritert arbeidet med etablering av lokale naturvernlag i flest mulig av fylkets
kommuner for å styrke naturvernarbeidet lokalt og fylket som helhet. Fra før har vi
Kvænangen Naturvernlag og Harstad Natur- og Miljøvern. I løpet av året har Balsfjord
Naturlag gitt beskjed om at det går inn som lokallag i Troms Naturvern/NNV. I Nordreisa er
det konstituert et interimsstyre for Nordreisa Naturvernlag, og i Lenvik er det etablert en
kontaktgruppe med sikte på seinere etablering av interimsstyre også der. Det er også tatt
kontakt med Målselv Naturlag med håp om at også de går inn som lokallag. Det er en
forutsetning at lokallagene skal fungere best mulig som selvstendige enheter.
MEDLEMSBLADET
Medlemsbladet kom i 1994 med bare ett nummer: årsmøtenummeret.
MEDLEMSKAP
Pr. desember 1984 har Troms Naturvern følgende antall medlemmer:
Livsvarige medlemmer 19
Hovedmedlemmer
639
Familiemedlemmer
19
Tilsammen
677
Dette er en tilbakegang på ca 5%, noe som er litt dårligere enn landsgjennomsnittet som en
nedgang på ca 1,47%.
REPRESENTASJON, MØTER, KONFERANSER

NORDKALOTTKONFERANSE FOR DE FRIVILLIGE NATURVERNORGANISASJONENE
Motet ble holdt i Enontekiö 15.-17. juni hvor Rolf Haugerud og Sigmund Spjelkavik deltok.
Møtet var opptakten til en forhåpentligvis meget positivt naturvernsamarbeide på Nordkalotten.
NORGES NATURVERNFORBUNDS LANDSMØTE
Møtet ble holdt på Landbrukshøgskolen på Ås hvor lederen og kassereren deltok, foruten
vårt landsstyremedlem Hans Prestbakmo.
VASSDRAGSVERNSEMINAR
Møtet ble holdt på Røros 1.-3. -februar 1985 hvor Sigmund Spjelkavik deltok.
ENERGIRÅDET FOR TROMS
Energirådet har hatt fire møter i perioden. Sigmund Spjelkavik med Svein Otto Kanstad som
vara representerer Troms Naturvern og gjør en god jobb i dette viktige vervet.
ÅRSMØTE OG STUDIELEDERSEMINAR I STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ
Dette ble holdt på Fosshøgda 25.-27. januar 1985. Sigmund Spjelkavik deltok for Troms
Naturvern.
FAGLIGE SAKER
REISADALEN NASJONALPARK
Troms Naturvern var representert på befaring sammen med Miljøvernministeren,
Fylkesmannen, representanter for fylkesmannens miljøvernavdeling og Nordreisa kommune.
Troms Naturvern har avgitt uttalelse til forslaget om nasjonalpark, og gikk primært inn for det
største alternativet, men pekte på de særlige verdiene knyttet til. Punta-vassdraget og til
Mollesvuobme dersom det middels store eller minste alternativet skulle bli valgt.
SAMLA PLAN FOR VASSDRAG
Troms Naturvern avga en generell uttalelse til Samla Plan hvor vi pekte på at Energiplanen for
fylket sier at det ikke er behov for særlig kraftutbygging i fylket før år 2000. Troms Naturvern
avga også uttalelse om de enkelte vassdragene i planen.
OLJELETING PA TROMS II
Troms Naturvern har avgitt uttalelse til Olje- og Energidepartementet hvor vi med sterk
beklagelse konstaterer at vedtak om oppstarting forutsettes fattet lenge før
konsekvensanalysen for olje/sjøfugl foreligger, og like etter at konsekvensanalysen for
olje/fisk foreligger. Det beklages også at departementet har hatt en svært negativ holdning til
utarbeidelsen av disse konsekvensanalysens for dette kanskje mest følsomme området for
fiskeriene i nordøst-Atlanteren.
MOTORFERDSEL I UTMARK
Troms Naturvern overleverte brev til Miljøvernministeren i forbindelse med befaringen i
Reisadalen. Her pekte vi på de gode erfaringene med Fjelltjenesten i fylket og behovet for
utmarksoppsyn dersom lovverket om motorferdsel i utmark i det hele tatt skal ha noen verdi.
FREDNING AV GAUPE
På grunnlag av henvendelse fra NNV har Troms Naturvern avgitt uttalelse om situasjonen for
gaupe i Troms med tanke på evt. fredningstiltak. Troms Naturvern gir uttrykk for at

gaupebestanden er meget stor, men at en rekke forhold vil kunne redusere bestanden i løpet
av kort tid.
OMLEGGING AV E6 FORBI STORSTEINNES
I forbindelse med en anke fra Balsfjord kommune har Troms Naturvern sendt et brev til
Vegdirektoratet hvor de meget store verneverdiene knyttet til Sørkjosleira ble understreket.
Det er dessuten avgitt uttalelser og pressemeldinger om:
FM’s MILJØVERNDAG
RUSSISK OLJEBORNG I BARENTSHAVET
UTREDNINGEN OM PRIVATBILEN

