ÅRSMELDING 1996 FOR
NATURVERNFORBUNDET I TROMS.
Styret.
Iløpet av 1996 har det vært endel utskiftninger i styret. I utgangspunktet besto styret av
følgende medlemmer:
Vara:
Dag T Elgvin. Leder Marianne Langånes
Inger Meland
Marit Jørgensen
Solveig Heim
Gunnar Kvaal
Anny Eriksen
Hans Prestbakkmo.
Styresituasjon
På årsmøtet stilte Dag Elgvin seg til disposisjon som leder frem til August (1996). Han flyttet
til Alta i denne måneden. Solveig Heim bad seg fritatt fra 1 august. Inger Meland flytta til
Hammerfest i november. Pr 1.12.96 besto styret av Anny Eriksen, Marit Jørgensen, Marianne
Langånes og Gunnar Kvaal. Det har ikke blitt valgt noen ny leder for styret.
Ansatte
Dag Elgvin var ansatt som fylkessekretær frem til l august. En sivilarbeider (Svein Anders Lie)
har fra og med 20.09.96 stått for den daglige driften.
Styremøter
Styret har avholdt 10 styremøter. -Seks pr. telefon, to på Vollan gjestestue og to i Tromsø.
Stig Ulvang har vært regnskapsfører. Inger Meland og Anny Eriksen har vært NV-Troms sine
representanter i Landsstyret. Valgkomte: Lillian Karlsen, Stig Ulvang og Øystein Aspenes.
Kontorhold
Fylkeslagets lokaler ligger i Skippergata l lb i Tromsø. Nyanskaffelser har hovedsakelig bestått
bøker. Kontoret har i løpet av året sagt opp to publikasjoner. (Vassdragsvern og
Miljømagasinet).
Publikasjoner
Natur i Nord har ikke vært utgitt i 1996. l Troms ble det utgitt medlemsinformasjon i Mai og
Oktober.
Deltagelse i råd og utvalg
Hans Prestbakmo har vært fylkeslagets representant i Fylkesmannens rovdyrutvalg .
Peter Riverts (Gunnar Kvaal er vara) ble gjenvalgt som fylkesstyrets representant i Troms
energiråd.
Medlemmer
Naturvernforbundet i Troms hadde pr 31.12.97 840 medlemmer, hvorav 655 hovedmedl., 38,
pensjonister, 135 familie og 9 livsmedlemmer (+3 bidr.). Tallet for 95 var 866 medlemmer.
Lokallagene
Vi har 7 lokallag i Troms fylke.
Nordreisa, Tromsø, Lenvik, Storfjord og Balsfiord, Bardu, Målselv, Harstad.
NV i Lenvik har utpekt seg som et meget aktivi lag. Lokallaget i Tromsø var relativt aktive
frem til august (Eigvin flyttet), men har etter dette hatt problemer. Ellers har de andre lagene
ligget i sovestilling det meste av året 1996. Flere lag var aktive under TV-Aksjonen. Etter TVaksjonen

1996 ble det gjort et forsøk på revitalisere lokallagene, men tilbakemeldingene var
fraværende. Vår kontaktperson i Kvænangen trakk seg fra posten. Positivt: Det jobbes med å
få startet et lokallag i Skånland.
Arbeidsprogram 1996. Oppfølging.
I arbeidsprogrammet for 1996 ble det vedtatt at TV-aksjonen skulle være NV i Troms sin
høyest prioriterte arbeidsoppgave for 1996. I tillegg ble det antydet at vindkraft, atomtrusselen
fra Kola, Enøk og barn og naturkontakt skulle være prioriterte arbeidsoppgaver.
Det har vært jobbet med følgende saker i 1996.
Motorferdsel i utmark.
NViT sitt arbeid med denne saken har etterhvert dreid i retning av å kreve kontroll med en
stadig mer omfattende ulovlig kjøring.
Ideen om å merke scooterbeltene med reg. nr. ble forfulgt i samarbeidd med Finnmark og
Nordland. Det ble skrevet diverse brever, men arbeide stagnerte da man korm i tvil om en slik
merking var i strid med ”Lov om personvern”.
Da politiet ved påsketider gjennornførte en kontroll av scooterkjøringen viste det seg at 17 av
19 sjåfører kjørte ulovlig. Det ble en omfattende avisdebatt om saken, hvor NViT deltok.
Oppdrett
Sivilarbeideren har i samråd med styret vært interessert i å dra i gang arbeide med en ny type
oppdrettsanlegg. Det er tale om et oppdrett for steinbit, piggvar og kveite. Landbaserte
anlegg. Problemet med anleggene er at de er tenkt som store industrianlegg. Det er skrevet en
orientering om saken og kontakt med NFH, m.fl. er opprettet. Pga. mange andre gjøremål har
arbeidet ikke kommet skikkelig i gang.
Mauken/Blåtind.
Hans Prestbakmo har deltatt på møte angående sammenslåingen. Hans Prestbakmo har også
vært i stortinget sammen med Natur-Vernforbundet sentralt og informert, rett forut for
stortingsbehandlingen.
Lavvoturer.
Naturvernforbundet i Lenvik startet på tampen av 1996 opp med å arrangere lavvoturer for
ungdom, der fokuset er mat og naturkontakt. Naturvernforbundet i Lenvik ble bevilget kr
5000,- fra fylkeslagets pott som var øremerket aktivitetstilskudd
Barentsregionen/Nordkallotarbeidet
Dag Elgvin og Gunnar Svalbjørg fra barentshavskontoret fikk inn en 3 side-kronikk i Nordlys.
«Steng Kola atomkraftverk!». Gunnar Svalbjørg forsøkte å få finansiert aksjonen «Steng Kola
kraftverk», en aksjon NViT var innstilt på å delta i. Men pga manglende finansiell støtte ble
aksjonen lagt på is.
I forbindelse med TV-aksjonen hadde De nordligste fylkene besøk av Galina Horeva mfl., fra
”Gaia Murrnansk”. Alle lokallagene fikk tilbud om besøk, men ingen tok seg kapasitet til å ta
de imot.
Seminarer/Kurs/Konferanser
Regionseminar
Regionseminaret bla avholdt i Tromsø på folkets hus 20 til 21 januar. Seminaret tok for seg litt
av hvert. (Kystfiske, reiseliv, agenda 21, miljøpolitiske utfordringer, motorferdsel i utmark,
trcslagsskitte, rovdyrproblematikk og Kolakrafteverket) Et fint seminar
Seminar om kystt og sjø.
Seminaret ble avholdt på polarrnuseet Lørdag 9 mars 1996. Verneplanen for kystregionen var
tema på den første delen av seminaret. Maricult og marine verneområder ble tatt opp i andre
del. Til tross for dårlig oppslutning ble seminaret en lærerik opplevelse for de som deltok

Treningsleir 23-25 august i forkant av TV-aksjonen 1996
Lillian Karlsen og Inger Meland deltok på treningsleir i Bodø.
Butikk.
I oktober ble Naturvernforbundet i Troms forespurt om de hadde interesse av å få låne noen
lokaler i Austadbygget i Tromsø sentrum. Lokalene sto tomme og gårdeier Kristian Austad
hadde interesse av å ha aktivitet i lokalet under julehandelen. At vi fikk låne det var nok også
idealistisk motivert. Sammen med Framtiden i våre hender og miljøheimevernet flyttet vi inn i
midten av november. Vi var like interessert i å informere som å selge. Pågangen var ikke stor,
men stor nok i forhold til varebeholdningen. Sivilarbeideren brukte halve arbeidsdagen til
butikkarbeide. Den totale omsetningen var på ca. 16000,-. (Natv.forb. ca. 5000,-)
TV-aksjonen 1996
Tv-aksjonen var Naturvernforbundet i Troms sin hovedsatsing for 1996. Inger Meland ble
ansatt som fylkesaksjonsekretær i 25% stilling. Fra l juni til 20 okt. var all arbeidskapasitet,
bortsett fra det aller mest nødvendige kontorarbeide, satt av til TV -aksjonsarbeide. Inger
Melands jobb var å aktivisere og koordinere miljøorganisasjonenes innsats under aksjonen.
Deltagelse i komitearbeide.
På fylkesnivå ble arbeidet organisert av en fylkesaksjonskomite. NViT hadde her et medlem.
Kommuneaksjonskomiteene organiserte aksjonen på kommunenivå. I Troms hadde
miljøvernorganisasjonene medlemmer i kommunekasjonskomiteene i 14 (12, NNV- 2 FIVH)
av 25 kommuner. Målet var å ha et medlem i alle komiteene.
Mediekontakt
Fylkesaksjonsleder Ragnar Grape hadde hovedansvaret for mediearbeidet, men Inger og
Ragnar samarbeidet hele veien om dette. I arbeidet ovenfor mediene ble det lagt vekt på
«Trygg Mat»-prosjektet i tillegg til de øvrige prosjektene som skulle få penger. Det var liten
"interesse for generell informasjon om TV-aksjonens innhold: Interessen økte imidlertid når
boikottrusselen ble nærværende og det var derfor vanskelig å hindre at folk flest fikk et
negativt inntrykk av formålet med aksjonen. Den begrunnelsen som oftest ble oppgitt for
boikott var WWF' s engasjement i valsaken.
Mobilisering av medlemmer
Alle medlemmer fikk forespørsel om å gå med bøsse gjennom medlemsinformasjonsbladet. En
anseelig andel ble også kontaktet pr. telefon. Langt færre enn forventet meldte seg. Et generelt
hovedproblem for gjennomføringen av aksjonen var mangel på bøssebærere.
Trygg mat
l forbindelse med TV-aksjonen var det satt av ca. 100 000,- til fylkesvise prosjekt. I Troms ble
«Trygg Mat» valgt som prosjekt, fordi:
- Matproduksjon er et problem både for menneskets og jordas helse.
- Mat knytter sammen mennesket og natur på en måte som alle er eller kan være kjent med.
Alle kan delta (lokalt og globalt) uavhengig av geografiske og andre forutsetninger
- Mat kan danne utgangspunkt for nye allianser innen miljøbevegelsen
-A jobbe med mat innebærer å jobbe offensivt med miljøvern. Det er mye tydeligere at man
jobber mot et «positivt mål» når man jobber for en bedre matproduksjon og matkultur.
NViT, først ved Inger Meland siden ved Sv.A Lie har fungert som sekretær og
”prosjektarbeider” for styringsgruppa. Det ble bl.a. skrevet en uttalelse til profilprosjektet
”Arktisk Mat”, hvor vi forsøkte å presse vektingen av profileringen over i økologisk retning.
Fra og med 18.11.96 tok Geir Helge Systad over dette arbeidet, (praksisplass). Arbeidet hans
består i å forberede prosjektstillinger, hvori det er meningen at noen skal bli ansatt fra og med
l 5.03.97. Arbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra NViT, FIVH,
Miljøheimevernet og ressurspersoner. Prosjektet er så langt i godt gjenge.

Etterarbeidet. NNV hadde lagt opp til en storstilt satsing på revitalisering av lokallag og
opprettelse av nye. Det ble fra kontoret sendt ut en «pakke» der fokusen var det daglige ikkedefensive miljøvern. Dette.ble sendt til alle kommunene i fylket. I de kommunene hvor vi ikke
hadde lokallag ble miljøvernledere og deltagere i kommuneaksjonskommiteene (TV-aksjonen)
kontaktet. Det kom ikke noe tilbakemelding fra noen kant. Etter en ringerunde kunne man
fastslå at interessen generelt sett er laber for tiden.
Annet. Anmeldelse ( 13.02.96) angående ulovlig felt jerv resulterte i forelegg og inndragning.
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