ÅRSMELDING 1985
ÅRSMØTET 1985 ble avviklet på Finnsnes 15. mars. 15 personer var tilstede.
STYRET FOR 1985 har bestått av:
Gunnar Kvaal, Balsfjord, leder
Rolf Haugerud, Kvænangen/Traomsø, nestleder
Lisbeth Rønningsbakk, Tromsø,
Nina Giver, Lyngen
Sigfred Johansen, Storfjord
Svein Otto Kanstad, Tromsø
Gaute Martin Hansen, Tromsø, NU-reprsentant.
Med varemedlemmer:
Eilif Nilssen, Tromsø
Ellen Kjeldsen, Målselv
Tore igenathou, Storfjord
Gro Knutsen, Nordreisa
Tore Toratad, Harstad
Nila Johan Lysnes, Trana(NU)
Det har vært holdt 6 styremøter og behandlet 70 saker. Det har vært gjennomført praksis med
arbeidsutvalgsmøter for å behandle saker av praktisk karakter.
Av slike har det vært 3 møter.
SEKRETARIAT
Vi har gått gjennom et år med faste kontorlokaler og nesten ett år med fast lønnet sekretær (av
Norges Naturvernforbund). Stillingen utgjør ta 1 dag/uke.
Dessverre har Sigmund Spjelkavik måttet si opp stillingen av arbeidsmessige årsaker før vi har fått til
en skikkelig innkjøring. Vi har vel heller ikke rukket å foreta en tilfredsstillende definering av
sekretærens arbeidsoppgaver i forhold til styret.
Men det kan ikke være tvil om at vi har behov for en fast bemanningsordning for sekretariatet
dersom vi skal makte å følge opp alle natur- og miljøvernsaker faglig og organisasjonsmessig.
Kostandene med leie av kontorlokalene har vært en meget hard belastning på lagets økonomi. Det er
nå gått i orden med delvis framleie med «Neil til Atomvåpen» slik at vi får en hardt tiltrengt deling av
kostnadene og får en positiv bedre utnyttelse av lokalene. Det er å håpe at det vil bli et miljø for
natur- og miljøvernarbeidet i fylket og i Tromsø kommune.
ORGANISASJONSARBEIDET har vært og må prioriteres sterkt i de nærmeste årene slik at vi bl.a kan få
etablere sterkt tiltrengte lokallag i flest mulig av fylkets kommuner. Det store behovet for lokallag
kan bl.a understrekes av kommunenes generelle mangel på formell og reell natur- og miljøfaglig
kompetanse.
Arbeidet med å etablere lokallag er møysommelig. Lagene i Målselv og Lenvik er nå formelt etablert
med konkrete og vesentlige arbeidsoppgaver.
Fra før av har vi lag i Kvænangen, Nordreisa og Balsfjord.
Laget i Nordreisa har særlig arbeidet med spørsmål omkring nasjonalpark øverst i Reisadalen.

Det er gjort 2 forsøk på å komme igang i Tromsø. Vi har nå håp om at diskusjonen omkring
søppelforbrenningsanlegg på Nord-Tromsøya kan føre til at vi endelig får igang lag i byen.
Det er også av en rekke grunner sårt tiltrengt med lag i Harstad etter at det tidligere Harstad Naturog Miljøvern gikk i dvale.
Vi må sannsynligvis akseptere av lokallagene får regional karakter, dvs at de omfatter flere
kommuner. ”Ytre Midt-Troms Naturlag” omfatter foruten de 4 Senjakommunene også Sørreisa og
Dyrøy.
I tillegg til lokallag, arbeides med et nett av lokale (kommunevise) kontaktpersoner. Disse vil både ha
organisasjonsmessige og faglige funksjoner.
I samarbeide med Fylkesmannens Miljøvernavdeling m.fl er spørsmålet om å få utarbeidet en
oversikt over personer med natur- og miljøvernfaglig kompetanse i fylket og i den enkelte kommune
tatt opp.
På høsten ble gjennomført et organisasjonsseminar for deltakere fra fylkes- og lokallag i Nord-Norge.
Seminaret ble gjeninført på Fosshegda gård i Målselv.
Organisasjons- og informasjonskonsulenten i Norges Naturvernforbund deltok som foredragsholdere.
Det var synd vi ikke kunne få til ennå større deltakermasse 13 deltakere.
NDRGES NATURVNFORBUNDS LANDSMØTE 1985 ble arrangert i Tromsø.
Sjøl om det ble noen tekniske småproblemer, synset arrangementet å ha blitt en stor opplevelse
både faglig og sosialt for deltakerne.
Arrangementet medførte en god del arbeide for styret. Særlig må nevnes Lisbeth Renningsbakk og
Sigmund Spjelkavik forhåndsarbeide og Eilif Nilssens imponerende soloprestasjon som referent.
DELTAKELSE.
Lederen og 2 lokallagsrepresentanter deltok på Nordkalottkonferansen for Naturvernorganisasjoner i
Tysfjord. Samarbeidet med våre søster-organisasjoner i Lappland og i Norrbotten samt Nordland og
Finnmark bør kunne bli både faglig og sosialt meget verdifullt.
Olavi Juntilla deltok som representant fra Troms Naturvern på Lappland naturvernforenings
høstseminar.
Sigmund Spjelkavik deltok på det sentrale organisasjonsseminaret.
Hans Prestbakmo som styremedlem i Naturvernforbundet har deltatt på flere av forbundets
seminarer og har selvfølgelig vært en meget god person å ha i den sammenheng foruten mange
andre.
Sigmund Spjelkavik som medlem og Svein Otto Kanstad som varemedlem gjør meget verdifull
innsasts i fylkets energiråd.
Lederen deltok pi Venstres møte om internasjonale miljøspørsmål i varig kampåpningen.
FAGLIGE SAKER
STORTINGSVALGET 1985
Troms Naturvern arrangerte et åpent møte med de politiske partiene

om natur- og miljøvernspørsmål som forøvrig var svært lite framme i valgkampen.
Kandidatene fra de fleste fylkespartiene deltok. Men både deltakelsen fra kandidatene og fra
publikum kunne ha vært langt bedre.
Hans Prestbakmo og Gunnar Sætra gjorde en imponerende innsasts som utspørrere.
Det var stor interesse bland kandidatene og partiene for gjentakelse av opplegget.
KONTAKMØTE MED FYLKESMANNEMS MILJØVERNAVDELING
Troms Naturverns faglige hovedkontakt er Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Miljøvernavdelinga tok
initiativ til et kontaktmøte for å gå igjennom aktuelle saker og arbeidsoppgaver.
Et nytt møte med utvidet deltakelse fra de fleste faggruppene kommer til å bli gjentatt sist i januar
86.
Lederen og Eilif Nilssen deltok på det første kontaktmøtet i april -85.
NASJONALPARKEN I ØVRE REISADALEN
Troms Naturvern avga uttalelse i 1984. Lokallaget i Nordreisa har seinere tatt opp både
navnespørsmålet og avgrensinga av området.
Fylkesmannen har nå sendt over saken med sin anbefaling til Miljøverndepartementet. Det anbefales
nasjonalpark fra Siema og oppover ( det minste alternativet) samt landskapsvernområde på vestsida
av dalen (Sara-Punta)
Nordreisa naturvernlag har gått inn for Njallaavzzi som navn på parken for å få et samisk navn på
området og som en bedre geografisk betegnelse.
Troms Naturvern gikk også i sin uttalelse inn for et samisk navn.
Fylkesmannen har gått inn for ”Øvre Reisa nasjonalpark’’.
AVFALLSBEHANDLINGEM I KOMMUNENE
ble i løpet av året en hovedsak. Både Troms Naturvern og lokallagene vil få mye arbeid med dette
saksområdet i årene fremover.
Kun 1 av fylkets kommuner har pr 1.1.86 godkjent avfallsbehandling. Selv det anlegget kan det reises
vesentlig spørsmål om holdbarheten ved.
Diskusjonen har særlig oppstått ankring planer for søppelforbrenningsanlegg i Tromsø, Målselv og
Harstad.
Troms Naturvern og lokallagene har medvirket til informasjons- og diskusjonsmøter midti januar.
Troms Naturverns prinsipielle syn er at avfall er en ressurs som bør gjenvinnes og at diskusjonen
omkring avfallsbehandling heile tida bør være preget av gjenvinning som den beste lesningen og
endelige løsningen.
Når det gjelder deponering og forbrenning, vil disse være akseptable med tilfredsstillende drifts- og
rensekrav.
Troms Naturvern slutter seg også til energiplanen for fylket hvor søppelforbrenning og flisfyring
inngår som et lite element til energidekningen i fylket
FELLINGSTILLATELSER FOR JERV
Troms Naturvern hadde ut fra registreringene av jervstammen i fylket ikke vesentlige innvendinger til
at Direktoratet for Naturforvaltning gav fellingstillatelse for 3 jerv i Indre Troms men pekte i sin
uttalelse på at jervjakta var lagt opp helt vilkårlig i forhold til det å få avlivet de skadeforvoldende
individene.

Seinere er fellingstillatelsen utvidet til 7 med foreliggende søknad om ytterligere utvidelse til 10.
Iflg. registreringene under rovviltregistreringen skal det være mer enn 60 individer i fylket.
I første halvår 1986 har Miljøverndepartementet lovt å legge fram en landsomfattende Rovviltplan.
Det er likevel allerede nå klart at Indre Troms kommer til å bli et prioritert område for å ha
levedyktige stammer av rovvilt.
Rovviltplanen kommer sannsynligvis også til å foreslå systematisk, men kontrollert jakt på bjørn og
jerv.
VANNUTTAK FRA FINNFJORDVATNET TIL SMOLTANLEGG.
I samarbeide med Ytre Midt-Troms Naturlag er det blitt reagert på saksbehandlingen i Lenvik
kommune og hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling på planer for uttak av ferskvatn til smoltanlegg i
Finnfjordbotn.
Uttaket berører et vassdrag som er gitt varig vern mot kraftutbygging 0.l inngrep. Vannuttaket er
betydelig i forhold til minstevassføring i vassdraget.
Planene for smoltanlegg har også betydning for energiøkonomiseringsplaner ved Fesil Troms hvor
det kan gjenvinnes en energimengde av størrelsesorden energiforbruket i Tromsø by.
MOTORFENDSEL I UTMARK
Bortsett fra at saken ble foreslått tatt opp på landsmøtet, ble drøftet på organisasjonsseminaret og
det er sendt et brev til Miljøverndepartementet med en del praktiske vurderinger, har spørsmålet
egentlig ikke vest noen prioritert sak fra styrets side. Årsaken er at spørsmålet har vært tatt opp så
vidt mange ganger tidligere.
Naturverninspektørene i Troms og Finnmark har imidlertid slått alarm. Vi erfarer nå at
Miljøverndepartementet har foretatt en gjennomgåelse av spørsmålet med sikte på praktiske tiltak.
Troms Naturvern har i den forbindelse understreket betydnings av Fjelltjenesten for Indre Trans.

