Årsmelding og innkalling til årsrnøte 2000 - Naturvernforbundet i TromsØ.

Aktiviteten foregående år har vært rimelig god, og utvilsomt mye bedre enn året før. De
viktigste sakene lokallaget har jobbet med er:

1. Søppelsaken. Dette er en gienganger i Tromsø, mange muligheter har vært lagt på bordet
uten at kommunen har "gått

for" en helhetlig løsning. Nå i det siste har forslaget om et

forbrenningsanlegg fått bred støtte politisk, og er vedtatt av kommunen.
Naturvernforbundet har sett forbrenning som et bedre alternativ enn deponering av
restavfallet. Imidlertid mener Naturvemforbundet sterkt atforbrenningsanlegget ikke må
være

for s/orf. Hvis det overdimensjoneres vil det undergrave

de viktigste delene av

søppelbehandlingen, nemlig minimering, sortering og gjenbru&. For det blir lett til at det
som kan brennes, det

blir brent. Som eksempel er matavfallet en viktig ressurs som kan gå

til gjødselanlegg eller komposteres til matjord, men det risikeres å bli brent for

en dårlig

utnyttelse i forbrenningsanlegget. I fremtiden burde det være mindre søppel knyttet

til

alle

produkter og det blir viktig at et forbrenningsanlegg ikke om få år går "på halv maskin"
eller må justeres opp og ned. Det forurenser minst med konstant tilførsel av brennstoff. Det
er også

viktig at DU og andre forbrukere fortsetter

å være

motivert for å sortere søppelet.

Veldig mye bra er skjedd siden man snudde ordene til "kast og bruk". Takk til alle som ser
nyansene

i søppelet og lar verden slippe litt billigere unna et unødvendig stort

avfallsproblem.

2. Vindkraft. Det

ser ut

til

at Norges største vindkraftverk skal legges på

Kvitfjell, ut mot

Brendsholmen på Kvaløya. Vindkraft er en av fremtidens energikilder, og
Naturvernforbundet støtter utviklingen av vindkraft. Dog har vi jobbet rned det konkrete
forslaget og mener den tilhørende kraftlinja for all del ikke må legges gjennom det meget

flotte dalføret mellom Straumsbukta og Håkøybotn. Her står et flott tur- og jaktområde i
fare for å bli redusert vesentlig i verdi. Det er en kjent sak av kraftlinjer dreper betydelige
mengder skogfugl og rovfugl. Flere steder i Norge er det på trappene rettsaker mot
Statskraft fordi områder med småvilt er Ødelagt av kraftlinjer. De naturmessige
konsekvensutredningene til vindkraftanlegget på Kvaløya er overfladiske og elendige i

forhold til stØrrelsen av inngrepene. Dessuten er konklusjonene forel6pig oversett i den
videre saksgangen.

3. Genmodifiserte organismer. Dette er et tema vi

er opptatt av og vi har brukt endel tid på

å

sette oss inn i hva som skjer. Feltet er meget omfattende og dette er mer en interesse
enn noen lokallagssak for Naturvernforbundet i TromsØ. Som en anbefaling

til

vi har

interesserte,

kandesendeenemailtil@.Somtittelskriv,,startabonnement,,,såfår
du en ukentlig oppdatering av hva som skjer rundt i verden. Abonnementet er gratis.

Naturvemforbundet i TromsØ (lokallaget) har fått mye stØtte av fylkeslaget av
Naturvernforbundet i året som er gått. Disse har mye kompetanse og inspirasjon å gi, og
styremøtene

i lokal- og fylkeslaget har nå delvis overlappende tidspunkter.

Det sist'e året har vi dessuten hatt god tilgang på hva som skjer i kommunen gjennom
at kommunestyrerepresentant Rolf Ketil Bjørn er styremedlem i lokallaget. Det har vist seg

verdifullt og opplysende. Ellers er styret sammensatt av tre biologer, alle med hovedfag
biologi som bakgrunn. Styremedlem Andreas Kirchhefer skal snart avslutte sin doktorgrad i
biologi, Thomas Bøhn er også stipendiat (i ferskvannsbiologi) og styremedlem Øystein Huse
er lærer.

Yi

er en trivelig gjeng.Men siden Øystein flytter

til [.ofoten til

sommeren blir

vi i

underskudd på mannskap. Det ser ut til at vi kan dra nytte av en sivilarbeider i året som

kommer. Dette vil i tilfelle utvide arbeidskapasiteten kraftig, kanskje vil Naturvernforbundet

utvikle en egen internettside, til glede og informasjon for medlemmer og interesserte.
Som vanlig Ønsker vi alle medlemmer velkommen på årsmøtet, vi vil bli glade for de
som kommer og lykkelige over de som kan tenke seg å bli med i styret.

Årsmøte går av stabelen tirsdag den 4. april kl. 19.00 i Naturvernforbundet sine

lokaler i Skippergata 11, vis a vis "Nesten nytt
Velkommen, velkommen.

TromsØ 25. mars -2000

Thomas Bøhn (leder)

- bruktmarked", nord for Domus.

