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Styret
har bestått av Frode Skarstein (ikke på valg), Morten Johansen (på valg),
Gunnar Sander (på valg), Marianne Iversen (ikke på valg), Ingrid Golten
(flyltet fra Tromsø midt i perioden og ble da erstattet av l. vara Stig
Sandberg (på valg). Øwige vararepresentanter er Hans Prestbakmo, Knut
Bach Gansmo og Gaute Frydenlund, som alle er på valg. Johannes F.
Hojem har representert §atur og Ungdom i fylkesstyret.
Styret har valgt å ha flat strukhr med følgende fordeling av saksområder:
avfall (Johannes), samferdsel,/arealplan (Gunnar), motorfeidsel i utmark
ÆIans og Morten), skogbruk (Marianne), rovdyr (Hans), fisk /oppdrett
/vassdrag (Morten, Frode og Knut) og genteknologi (Stig S).

Representasjon
Vibekke Vange, Morten Johansen, Lillian Karlsen og Christer Hansen fra
Natur og Ungdom representerte fflkeslaget på forbundets landsmøte
sommeren 2001. Morten Johansen har overtatt som landsstyrerepresentant fra Troms med Frode Skarstein som vara. De er også representant og
vara til Forum for miljøstrategier", som er et ledd i gjennomføringen av
fulkestingets Handlingsplan for klima og energi. Gunnar Sander er leder i
forbundets nasjonale samferdselsutvalg, mens Marianne Iversen er med i
skogutvalget. Marianne representerer også frlkeslaget i Forum for Natur
og Friluftsliv. Videre har Svein Anders Noer Lie vært vår representant i
rowiltuwalget i Troms. Svein Anders er også frlkeslagets representant i
trygg Mat, der vi er medeier.

Øvrig bemanning
Fylkeslaget har manglet sivilarbeider etter at Frode Skarstein sluttet i mai
2001. Fra slutten av februar 2002har imidlertid Christer Hansen begynt å
jobbe 20 % for fflkeslaget (80 % for Natur og Ungdom). Hans oppgaver
består i postjournalføing, arkivering og andre praktiske oppgaver.
Intensjonen for styret er likevel å få inn en person på 100 %.
Regnskapsfører og revisor har vært Stig Ulvang, og Bjørnulf Alvheim,
og begge er på valg.

Aktiviteten
har ikke vært så stor som ønskelig, blant annet på grunn av at vi har
manglet sivilarbeider. Den avlastningen sivilarbeideren er mht til
rutinearbeid og praktiske oppgaver er viktig for at ikke initiativ stopper
grunnet for liten kapasitet hos styret.

Uten sivilarbeider viser det seg at organiseringen med flat struktur i styret
ikke fungerer helt bra, et moment å ta med seg for det nye styret
etter årsmøtet. Et viktig arbeid videre vil også være å jobbe mer for å ffi
mer aktive lokallag og medlemsmasse for øvrig. Naturvemforbundet i
Troms har likevel fått markert seg på flere viktige saksområder:
Samferdsel
Fyldig høringsuttalelse om Tromsøpakke II. Mye arbeid med LOFAST,
Lofotens Fastlandsforbindelse (se www-naturvern.no/troms/lofast).
Markering av motstand mot forslaget om "indre riksvei" gjennom Reisa
nasjonalpark.

Motorferdsel i utmark
Høringsuttalelse til Direktoratet for naturforvaltning mot den foreslåtte
liberaliseringen av "Forskrifter for motorisen ferdsel i utmark. Også
uttalelse og avisinnlegg mot Polar Zoo's søknad om snøscooterløype i
Bardu.

Skogbruk

-

Etablert kontakt med flere organisasjoner i arbeidet med rike løvskoger,
en mye utsatt naturtype. I samarbeid med ornitologisk forening og
botanisk forening, ble det arrangert etmøte i oktober om dette og
sertifiseringssystemet for miljøvennlig skogsdrift.

Møteserie
Positivt for året er at fulkeslaget har kommet i gang med en møteserie der
intensjonen er å spe informasjon, skape debatt om aktuelle miljøema og
forhåpentlig engasjere flere medlemmer til aktivitet. Det er avholdt 3
møter i perioden med temaene: "Rike løvskoger i Troms - mellom bruk
og vern", "Nasjonalparker - en magnet på veibyggere" og et møte om
Tromsøpakke

II

(se siste side).

Informasjonsarbeid
Natur i Nord, fflkeslagets medlemsbulletin, har kommet med 3 utgivelser
i perioden. Disse legges ut på fulkeslagets hjemmeside i tillegg til
postutsendin gen. Fylkeslagets Internettside b lir j evnlig oppdatert.

t
Lokallagene
Det er bare registret aktivitet i lokallaget i Nordreisa, mens lokallaget i
Målselv har fulgt Tromsøs eksempel og er registrert nedlagt.
Medlemstallet
Antallet medlemmer har i 2001 vært399, som innebærer en nedgang fra
de siste årene. Nedgangen representerer en alvorlig utfordring fremover,
for medlemsantallet er viktig både for forbundets legitimitet, økonomi og
ikke minst aktivitet.

