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HoringsuttaLelser : Troog Natuwern har i 1987 ucEalE seg oE:
- forslag til endringer i lov ou motorferdsel i runark

STYRET

har i 1987 beståEt av;
Eilif Nilssen, Tronso (leder)
Vidar Lillebo, Balsfjord (nestleder)
Gunnar Kvaal, Balefjord
Nina Giæver, Lyngen
-{ud Kvan, TroEso
Inge llals, TroEso
Det har vært avholdt 5 styreBoter i lopec av året,

- ny landsplan for nasjonalparker
- utkas! til reiselivsplan for Troms

ÅrsooEeuc.!alelser:

- Selinvasjonen lange norskekysten
- Suå soppelforbrenningeanlegg er helsefarlige.

Deltakelse i ooter/råd/utvslg:
_LgCggggffgfgplgggllq!! : Ilans PresEbakno, MålseIv
EggfClfåq"r. Signund Spjelkavik og Svein Olto Knastad, TroEso
_L_"Eggggggggllglglg: Eilif NiIssen, Tronso og Viggo Danielsen, Lenvik

SEKRETARIAT, KONTORHOLD OG øKONOUI

KontoreE i Nordre Tollbugt. 4 har normalt vært betjent på uandager av
Are Bie, som har vært ansalt' som fylkessekrecær i l/5-sti1).ing. Fire ond's
lonn har vært betaIE av Naturvernforbundec sencralt, reaEen av fylkeslagec.
P.g.a. tilskudd fra EnergiprosjcKEet og fordi tidligere gjeld nå er sanert
så har okonouien dette året vært bedre enn cidtigere, men likevel stram.

NgEgkglg!gE9!tgl3!999: Gunnar Kvaal, Balsfjord og Are Bie, Trouso
yelqg=CgyeEggqpiSel: Are Bie,rrooeo
$Y_e_åf lieg_9r_g:SiCgCigg:q9glgeI

HEDLEX,TSUTVIKLINGEN

Her mngeler vi ferske tall,

av året. Det har ikke vat

I
I

Utsporringsrunde med fylkespolicikere;
I forbindelse oed fylkestingvalget
ble det år:angert eE valgDole i august. RepresenEatrler fra 5 partier deltok.
P-undt 20 personer var tilstede på motet sm ble bra dekket i nedia.
Motori..rdsel i utoark: TroEs Naturvern tok i januar initiativ
til en fellesffieliuc[arkiforbinde1seoedatnyeforskriftervar
ute på horing. I alE l0 organisasjooer slutEet seg ti). fræIeggec fra lroms
Naturvern, og uEEalelsen b1e oversendt UiljoverndeparEenentet i april.

Medlemsbladet har ko@et u! oed 3 nr i 1987.
Organisasjonsseminar for Trous: I forbiodelse Eed årsmoteE i februar ble det
avholdt e! Eo-dagers organisasjonsseminar for Troms. Fire av lokallagene

deltok.

Organisasjonsseminar for Nord-Norge: Troog NaEurvern sEod i slutten av

november som prakEisk arrangor av et tre-dagers organisasjonsseoinar for
Nord-Norge med Barentshavet som teu. Alle de tre nordligste fylkeslagene

var godt represnetert.
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t.gg:_9ggg_Ygg:llgg_åIggote: Are Bie, Tromso (foredrag)

AKTIVITETER 1987

Avfallsbehandlin8en i komrnene: TN har fulgt prosjektarbeideE Eed soppelforbrenningsanlegg i Tromso og har i den forbindelse medvirket ti1 å framskaffe materiale om alteroative losninger til soppelforbrenning. På bakgrunn av dette f ikk alle komnepolitikerne
i Trouso oversendE en del saksopplysninger i juni. Mo! slutten av året er dec oppreEEer konEåkt oed personer
soo onsker å drive papirgjenvinning i Trouso,

Li I lebo,

!CCg:eglle=-!gf_ef!ie_ee_g!y!E!t9g_i_rrooso: Are Bie, rromso

vi Eror vi har hatr en svak okniog i lopet
drevet organisert verv ing.
men

Energiprosiektet: Tilsamen har 6-7 personer væt EilknyEte! energiprosjektet.
I oktober ble det gjennonlort en ukeg scudiereise cil Danu^ark Ded delEakelse
fra 5 personer, MoE slutten av året er aen godt i gang med slutCrapporten
som skal foreligge fed påsketider -88,

: vidar

I
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Lokallagene: Lokallagene har egne årsmoter. Årsoeldingene fra lokallagene viI
bli tatr inn i oedlemsbladet nr. 2 1988.

