ÅRSMELDING 1990
Naturvernforbundet i Troms
Styret har i 1990 bestått av:
Hans Prestbakmo, Målselv (leder)
Vidar Ullebo, Balsfjord, (redaktør)
Randi Hasvold, Bardu
Ingunn Ågot Holtan, Harstad
Kjell Cooradsen, Storfjord (nestleder / sekretær )
Lene Hofsøy, Tranøy.
Varamedlenuner.
Helge Midttun, Sørreisa (kasserer)
Anny Eriksen, Målselv
Eivind Ditleivsen, Lenvik
Ellen Kjellsen, Målselv
Sigmund Spjelkavik, Målselv.
Hans Prestbakmo, Randi Hasvold Vidar Lillebo og
Kjell Cooradsen har vært atbeidsutvalg.
Det har vært fire stryremøter og to arbeidsutvalgsmøter i perioden. I tillegg er en del saker drøftet på
telefon. Da NiT ikke har fast sekretær har aktiviteten i fylkeslaget ikke blitt som ønsket. Det er ikke
kommet i gang nye lokallag i fylket i 1990, men i
Tromsø har ei gruppe kommet i gang. Her er det og
dannet et uformelt forum der flere organisasjoner
samarbeider.
I året er det også dannet ei fiskeripolitisk gruppe i
Tromsø som har gjort godt arbeid.
Natur og Ungdan i Troms har vært aktiv i året og
det er bl. a startet lokallag i Målselv.
Kootorbold-Økonomi.
Skal fylkeslaget kunne bli slagkraftig; følge opp
saker, ta initiativ og stå til tjeneste for lokallagene,
er det nødvendig med fast sekretariat. Styret har
ikke sett seg økonomisk i stand til å starte opp med
det i 1990, men det arbeides med saken og en håper
å få det til i året som kommer. Det er videre
ønskelig med et fast kontor for å få samlet fylkeslagets eiendeler. Det er i året ikke utbetalt fast støtte
til lokallagene, men det er etter søknad gitt støtte til
Natur og Ungdom i Troms med kr. 5000, Naturvenforrundet i Tranøy kr. 3000 til vervebrosjyrer og
Naturvernforbundet i Bardu kr. 2000 til deltagelse
på villmarksmessa.

I forbindelse med opprettelse av eventuelt sekretariat i 1991 vil det bli behov for relativt store
midler til innkjøp av diverse utstyr. Fylkeslaget har
i 1990 fått kr. 20 000 i tilskott til drifta fra Troms
Fylkeskommune.

Medlemsutvikling -verving
Det har vært nedgang i medlemstallet i fylket i året
som gikk og det skyldes at vi ikke har vært flinke
og aktive nok til å stå på å verve nye medlemmer.
Medlemmene fordeler seg på ulike kategorier på
følgende måte ved slutten av året, tallene fra forrige
år i parentes:
Hovedmedlemmer
748
Pensjonister
59
Fam. medlemmer
158
Livsvarige medlemmer 11
Institusjoner
11
Sum
988

(817)
(58)
(173)
(11)
(11)
(1071)

AKTIVITETER I 1991
Valgkamp.
Det har ikke vær valgår, men fylkeslaget har høsten
1990 gått ut til alle politiske partier med forslag om
miljøtiltak som de bør ta med i sine programmer
ved valget i 1991 og atbeide for. Dette arbeidet må
følges opp i 1991.
Samferdsel.
Naturvemfmbundet gjennomførte i 1990 en stor
samferdselskampanje på landsbasis. En del av
lokallagene hadde i den forbindelse diverse arrangementer. Fylkeslaget har i sammarbeid med
Finnmark og Nordland sendt brev til sentrale myndigheter med krav om at arbeid med videreføring av
Nordlandsbanen settes i gang.
Avfallsbehandling.
Gjennom Naturvemfmbundet sentralt har det vært
drevet skolering på dette felt i 1990, -og en fra

fylkeslaget og tre fra lokallagene har vært med på
seminar og utferd til Danmark for å lære om
avfallsbehandling og gjenvinning. Kjell Conradsen
har laget en lysbildeserie med teksthefte som er
tenkt brukt i informasjonsatbeid om emnet. Anny
Eriksen har vært med i et offentlig utvalg som har
lagt fram en NOU om avfallsminimering og
gjenvinning.
Energi.
NiT har ved sitt medlem i Energirådet for Traoms
vært med på å behandle energidelen i fylkesplanen.
NiT går inn for at Energirådet må opprettholdes og
at energifondet må styrkes.
Forsvaret.
Det har vært en god del spørsmål angående
forsvarets inngrep og aktiviteter i året, og det er i
den forbindelse skrevet en rekke brev. Representanter fra fylkeslaget har deltatt på møter med
forsvars- og miljøvernministeren, og med Forsvarskommisjonens miljøvernutvalg både i Oslo og på
Bardufoss. Disse spørsmål har også vært drøftet på
møter med fylkesmannens miljøvemavd. og på
rniljøvernkonferansen i Lofoten der en representant
fra fylkeslaget deltok og innledet om emnet på
initiativ bla. fra NiT har det vært reist spørsmål i
Stortinget om disse sakene.
NiT i sammarbeid med lokallaget i Balsfjord og
Storfjord arrangerte i august fellestur til fjellområdene i Storfjord for bl.a. å se på forsvarets
inngrep der. Det er viktig at disse saker følges opp i
framtida.
Verneområder.
NiT har i 1990 tatt opp spørsmålet om en vernesone
langs grensa mot Finnland og Sverige med Fylkesmannens rniljøvernavd. for å sikre områdene mot
nye inngrep og aktiviteter. Det er i den forbindelse
også foreslått å opprette Treriksrøysa Nasjonalpark
i Storfjord. Spørsmålet om vernesone har også vært
drøftet med svenske myndigheter.

tilfredsstillende. Det bør gjøres mer for å markedsføre posene i 91.
Ressursene i havet.
Svein Johansen har vært medlem for NiT i Barentshavutvalget. Ragnar Nilsen, Sigmund Spjelkavik og
Svein Johansen arrangerte i mars i regi av NiT ei
større trålerbøring i Tromsø. Høringa var meget
vellykket og det er trykket et hefte med referat fra
høringa. De tre nevnte utgjør i dag et fiskeripolitisk
utvalg for fylkeslaget
Nordkalottsammarbeid.
Det har ikke vært noen samling av naturvernorganisasjonene på Nordkalotten i 1990, men det er
igang atbeid med å få til ei samling i Finnland til
høsten der Sovjet også vil delta.
Medlemsblad.
Det er gitt ut ett nr. av medlemsbladet i 1990.
Diverse.
I sammarbeid med Natur og Ungdom arrangerte
NiT et åpent møte i Tromsø om klima/drivhuseffekten der forskningssjefen ved rneterologisk institutt innledet. Representanter for NiT har videre
deltatt på en del møter og befaringer på lokalt plan.
NiT har også avgitt uttalelser i diverse saker soot er
kommet på høring.
Årsmøteuttalelser.
-Indre riksveg Nordreisa-Kautokeino.
-Krise i Nord.
-Miljøavgifter -ja takk.
-Samferdselspolitikken i fylket
Styret...

Papirbæreposer.
Røde Kors har i sammatbeid med NiT fått i gang
produksjon av bæreposer i papir som forhandles
gjennom Meieriet Nord. 10 øre av hver pose som
selges går til et miljøfond. Det ser ut som om etterspørselen etter disse poser dessverre ikke har vært
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