3

ÅnsMgr,DrNc FoR i_g86
har i 1985 bestått av:
Eilif Nilssen, TromsØ, leder
Gunnar Kvaal, Balsfjord, nestleder
Inge BaIs, Tromsø
Aud Nvan, Trom§ø
Nina Giæver, Lyngen
Sigfrecl Johansen, Storfjord
Gaute !{artin Hanseb, Tromsø, Nu-representant

STYRET

Med varamedlemmer:

Svein Otto Kanstad, Tromsø
E1len Xjelclsen, },låIselv
Tore Figenschau, storfjord
Anne Briksen, Storfjord
Gro Knutsen, Nordreisa
Det har vært holdt I styremøter og 3 arbeidsutvalgsmøter,
SEKRXTARIåT.

Are Bie har overtatt som fylkessekretær etter Sigmund
Spjelkavik, og har vært ansatt i 1,/S-stllling fra 15. februar.
KONTORHOLD OG øKONOMI

P.g.a. høy kontorLeie i Stranveien 115, innkjØp av koplmaskin
og div. andre utlegg har økonomien vært svært anstrengt. Man
ble derfor nØdt til å ta opp et bankl-ån for å klare forpliktelsene. Ved slutten av året er situasjonen totoalt endret.
Kontorleien er redusert til kr. 500.- pr. mnd. ved flyttingen
til Nordre To11bugt. 4, og og det har vært kjørt en svært fors:,ictig linje Økonomisk heke året. Det viktigste er imidlertid
at fylkeslaget får betydelj,ge midler gjennom det oppstartede
Energiprosjektet. Når det gjelder økonomi vises det for6vrig
til regaskapet som vil bl,i framlagt for årsmøtet.
ENERGIPROSJEKTET

Det største som har skjedd dette året er at TN er blitt ti1delt betydelige midler fra Kraftselskapene i fylket, fylkets
ENØK-fond, fylkeskommunen og Norol for å gjennomf6re et prosjekt med formåI å kartlegge energiressursene i fylket, med
spesiell vekt på nye energikilder. Ved at prosjektmedarbeiderne arbeider gratis, så vil prosjektet gi gode inntekter tiI
organisasjonen, som kan brukes ti1 å stimulere virksomheten
på an{re arbeidsområder. Men det viktigste med dette prosjektet er at vi er kommet på banen i energispØrsmåI. Vi har her en
unik mulighet ti1 å b1i premissleggere og påvirkere, og ikke
bare protestanter. Om vl kLrer dette gjenstår å se. Men det
var å 6nske at medlemmene kjente sin besØkefsestiC og støttet
opp om prosjektet.
i laget har vært god dette året. I verveåret
'1. oktober -85 - 30. september -86, har det kommet til 206
nye rcd1emmer. Med et frafall på 83, så gir dette en neET6
$kniing på 123 medlemmer. Totalt Vår medlemstallet i november
oppe i 828.-Måtte framgangen fortsette!
SpesieLt har lokallagene i MÅLSELV, LE}{\/IK, EALSFJORD og NfNA
GIÆVER i Lyngen bj,dratt ti1 dette fine resultatet.

MEDLEMSUWIXIINGEN

r,{

POSITIVE HENDELSER for naturverntanken i fylket var opprettelsen av RISADALEN NASJONAIPARK, ROWILTPLANFORSLAGET
og forslaget tiI nye NASJONALPARKER som er sendt ut på hØring (se medlemsblad nr. 3 -86).

SVÆRT

I KOMHUNENE
TN arrangerte informasjonsm@ter om søppelforbrenning i Harstad, Må]selv og Troms@ i januar. Disse møtene var godt besøkt, og har bidratt til å heve opplysningsnivået om dette ømtåIe1ige temaet. Statuqer nå slik at planene om et forbrenningsanlegg i Harstad og Uå1selv er skrinfagt. f Tromsø arbeides det imidlertid for fullt med planer om et slikt anlegg. Som
deltaker i ei referansegruppe fØIger TN saken nøye. GUNNAR
KVAAL hadde hovedansvaret med å organisere informasjonsmøtene
om søppel,forbrenning.

AVFAILSBEHANDLINGEN

har kommet ut med 3 nr. i 1986. Det siste bIe dessverre litt forsinket p.g.a. sein trykking. Vi skulle gjerne sett
sett at kvaliteten på bladet var bedre. Dette bØr være en oppgave for hele 1aget. EILIF NfLSSEN har som redaktør gjort en
god jobb for å få ut bladet.

MEDLEMSBLADET

DELTAXELSE

I

MøTER,/RÅD/UTVAIG

og SVEIN OTTO KANSTAD har som medlem og
funksjon i ENERGIRÅDET for lroms fy1ke.
Der fastsettes de energipoiitiske retningslinjene for fylket.
Det var igjennom medlemsskapet i Energirådet at Svein Otto
Xanstad fikk gjennomslag for TN's Energiprosjekt. Ilan har æren
for at det fantastiske har skjedd at dette prosjektet er realisert.
HANS PRESTBAXI.IO gjør fortsatt
en god jobb som landsstyrerePresentant i forbundet, og er dessuten god å ha som saksbehandler i
organisasjonen. GUNNAR SÆTRA, har trådd ut av landsstyret, men
har sammen med ttARtVIG SÆTRA, NINA GIÆVER oE ROLF HAUGERUD vært
engasjert i arbeidet med MOTORFERDSEL I UTMARK. Det har vært
arbei-det båden med en uttalelse og en informasjonsfolder om barmarkskj@ring. Folderen er foreLØpig lagt på is fordi forbundet
vi1 gi ut en landsomfattende brosjyre. Den generelle uttalelsen
b1e lagt på is i påvente av at lttilj@verndepartementet skulle
komme med nye retningslinjer
for motorferdsel 1 utmark. Et
forslag ti1 nye, mer restriktive
er nå sendt ut på
forskrifter
hØring. TN forbereder en grundig uttalelse i saken. Det arbeides videre med å ta opp spesiell problemer for Troms og da i
første rekke forsvarets bruk av utmarka.
EILIF NIISSEN deltok på LANDSMøTET i mal. Forøvrig har reisevirksomheten vært svært begrenset p.g.a. den dår1ige Økonomien
i store deler av året.
SIGMUND SPJELKAVIK

varamedlem en viktig

LOKALLAGENE

I KViINANGEN har 4 av medler.mene i laget hatt oppsyn med Bekkamyra, De har dessuten uttalt seg om snØscooterl@yper i kommunen.
Aktiviteten har ikke 'rært stor, men laget er i live.
I NORnREISA har heller ikke aktiviteten vært den helt store, men
det har skjedcl en de1. Laget har vært engasjert i å lage en utstilling
om nasjonalparken, som lokallaget nå har ansvaret for
å distribuere til skolene. De har fått 1.500.- kr. i stølte fr:a
kommunen tiI dette. Representanter fra laget har vært engasjert
i Energiprosjektet, og laget har distribuert en de1 materieli
fra sentralt hold.
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Irckallaget i HARSTÅD ble stiftet 19. april. De har månedlige
styremøter, har arrangert to ekskursjoner og dessuten behandIet en dei saker. Lokallaget var dessuten representert på et
møte Sør-Troms El.forsyning i Harstad, iregi av Energiprosjektet.
YTRE LDT-TROMS Naturvernlag har vært opptatt av Finnfjordvannets skjebene. De har b1.a. medvirket ti1 å få opprettet
et grunneierLag for vassdraget. Forøvr .g har det gått litt
fjor.
tregt med å få i gang aktivitet i lageu som ble stiftet
I uÅLsELv har aktiviteten vært god. Laget har deltatt aktivt
i debatten om avfallsbehandling i kommunen, og arrangerte i
januar et åpent møte om søppelforbrenning sanmen med TN.
Laget h:r drevet studiearbeid og avholdt et åpent møte om
rowiltplanen,
og dessuten utarbeidet en u-ttalelse om sajlme
sak for fylkeslaget.
Laget har forøvrig arrangert to andre åpne mØter, arbeidet
med motorferdsel ikommunen og gitt uttaleLser i naturvernsaker.
Laget var dessuten represtert på forbundets gift- og forurensingsseminar.
Lokallaget i BALSFJORD har vært svekket i 1 986 idet 3 styremedlemmer flyttet
fra kommuen i løpet av året. Arbeidsprogrammet har likevel blitt
brukbart gjennoført, og hovedbeskjeftigelsen har vært turer og arrangementer med naturfaglig innho1d. F1ere av disse arrangementene inngikk i xulturkontorets
opplegg med AKTIV SOMIIIER, og hadde bra annonsering og opPmøte.
Era 1. januar 1987 har laget fått ansvaret for oppsynet med
Sage lwatnet
Naturreservat.
UTTALELSER OG AVISINNLEGG

TN har i 1986 avgitt

utcaleLser og,/el1er skrevet avisinlegg

om:

.
.
.
.
.
.
.
.

Avfallsbehandling og søppelforbrenning
Jerve/gaupejakt i Balsfjord
Rovviltplanen (uttalelse oE flere innlegg)
Reindrift med motorsykler
Radioaktivt avfalI fra Dounreay
Reisadalen Nasjonalpark
Sam1a Plan for vassdrag
Planlagt settefj.skanlegg i Skogsf jor.ci,rassdraget

I tillegg

har det vært 4-5 større reportasjer om TN i avrseDe'
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