ÅRSMELDING 1989
Naturvernforbundet i Troms
•Årsmeldingen er noe forkortet pga. plassmangel. .. red.
Styret har i 1989 bestått av:
Leder: Hans Prestbakmo, Målselv
Nestleder: Viggo Danielsen, Finnsnes
Kasserer: Helge Midttun, Sørreisa
Randi Hasvold, Bardu
Redaktør: Vidar Lillebo, Balsfjord
Ingun Ågot Holtan, Harstad
Varamedlemmer:
Evelyn Wassvik Bergheim, Målselv
Anny Eriksen, Målselv
Ellen Kjellsen, Målselv
Eivind Ditlevsen, Finnsnes
Sigmund Spjelkavik, Målselv
Det har vært avholdt 3 styremøter og 6 arbeidsutvalgsmøter. Dessuten har en rekke saker vært
drøftet over telefon.
Naturvernforbundet i Troms har ikke hatt fast sekretær i 1989. Det er arbeidsutvalget som har
utført de nødvendige arbeider. Det har ført til at aktiviteten ikke har blitt helt slik som en
kunne ønske.
Tyngden av styret ble på siste årsmøte flyttet til Indre Troms. Det tok derfor en del tid før det
kom igang med arbeidet.
Det er startet opp lokallag i Tranøy, og medlemsutviklingen i Troms har vært positiv i 89.
Mest arbeidskrevende i 89 har vært arbeidet med forsvarets inngrep i fylket. Positive ting har
her skjedd ved at fylkesmannens miljøvernavd. vil komme sterkere inn ved planlegging av
slike inngrep i framtida.
KONTORBOLD ØKONOMI
Fylkeslaget har ikke hatt økonomi til å ha lønnet sekretær i 1989. Dette er nødvendig dersom
fylkeslaget skal være slagkraftig og kunne følge opp sakene og stå til tjeneste for lokallagene i
aktuelle saker.
Da styret ble flyttet til Indre Troms hadde en ikke behov for kontorene i SV-huset i Tromsø.
Natur og Ungdom disponerte lokalene frem til oktober 89, da leieforholdet ble sagt opp. Det
er ikke opprettet nytt kontor og det meste av kontorarbeidene er blitt utført hos
arbeidsutvalgets medlemmer. Arkivmateriale og diverse eiendeler er samlet på flere steder,
noe som ikke er tilfredsstillende. Natur og ungdom leier fylkeslagets kopimaskin.
Selv om det ikke er overført penger til lokallagene (ingen har søkt om tilskott), viser
regnskapet at aktiviteter som medfører økonomiske utlegg, bare er mulig ved tilskott utenfra.
Medlemstallet har økt med 15% i 1989.
AKTIVITETER I 1989
Valgkampen.

Det ble sendt ut spørreskjema med diverse spørsmål angående natur- og miljøvern til samtlige
politiske partier i fylket. Det kom inn relativt få svar. Under valgkampen ble det 28. august 89
arrangert valgmøte i Tromsø. De fleste politiske partier stilte og fremmøte blant publikum var
god.
Energiprosjektet.
Energigruppa i NNV-Troms har fått ferdig energirapporten. Ved overlevering av rapporten til
Energirådet i Troms ble det holdt pressekonferanse. Rapporten ble godt mottatt, og det er håp
om at enkelte av forslagene i rapporten skal bli ført videre. Her har energigruppa gjort et
meget godt arbeid.
Nordkalottkonferanse.
Det er dessverre ikke avholdt noen slik konferanse i 1989. En håper det skal bli mulig å få til
en slik konferanse i 1990.
Forbrukerrettet miljøvern.
Nina Arentsen og Liv Torhild Nilsen deltok på seminar om forbrukerrettet miljøvern i NNV i
Oslo. De har hatt møter med en hel del lokallag og skaffet en del materiale om dette.
Rundt i lokallagene har det vært en del aktivitet på dette feltet.
Samferdsel.
Tore Figenschau deltok på et seminar om samferdselspolitikk i NNV i Oslo i november. Dette
vil bli fulgt opp og samferdsel blir et viktig satsingsområde i 1990.
Forsvarets inngrep.
I april tok styret opp Forsvarets inngrep i fylket med Miljøvendept. og Forsvarsdept. Det ble
pekt på at Forsvaret ikke fulgte gjeldende lover og regler når de startet opp større inngrep i
naturen. Styret pekte på at Forsvaret gjennomførte mange av sine inngrep uten å kontakte
Fylkesmannens miljøvern avd., Miljøverndept. og Kulturvernmyndighetene. Enda har en ikke
mottatt noe formelt svar på brevet til Miljøverndept., men det har skjedd endel positive ting,
bl.a. ser det ut som om vår henvendelse har ført til at Fylkesmannens miljøvernavd. Blir
koplet sterkere inn når det gjelder Forsvarets inngrep.
På den andre siden ser det ut til at Forsvarsdept. er negativ når det gjelder å ta NNV med på
råd når det gjelder å ta vare på naturen.
Forsvaret vil heller ikke gi støtte til Naturvernforbundet slik at de i større grad kan ivareta
naturverninteressene.
Barentshavet.
På grunn av at sekretæren i Barentshavutvalget har hatt permisjon siste halvår, har aktiviteten
der vært redusert i 1989.
Naturvernforbundet i Troms har tatt opp spørsmålet om skyting av seismikk i forbindelse med
oljeleting med Miljøverndept. Det må også nevnes at lokallaget i Nordreisa har arbeidet aktivt
med spørsmål som angår Barentshavet.
Andre spørsmål
Ut over det nevnte, har fylkeslaget avgitt diverse uttalelser og tatt opp diverse saker. Her kan
bl.a. nevnes Indre riksveg Nordreisa-Kautokeino og justering av fredningsbestemmelsene for
Dividalen nasjonalpark.
Lederen og andre har deltatt som representanter for Naturvernforbundet ved forskjellige
anledninger og i ulike lag.

Deltagelse i møter / råd / utvalg.
Landsstyrerepresentant: Anny Eriksen, Målselv.
NNV's organisasjonsutvalg: Ingunn Agot Holtan, Harstad.
Landsmøtedeltakere: Ågot Holtan, Harstad, Vidar Lillebo, Balsfjord.
Seminar om forbrukerretta miljøvern: Nina Arentsen, Tromsø og Liv Torhild Nilsen, Harstad.
Samferdselsseminar, Oslo: Tore Figenschau, Storfjord.
Det må videre nevnes at: -Anny Eriksen representerte NNV i et offentlig oppnevnt utvalg som
på landsbasis skal ta for seg avfallsminimering og gjenvinning.
-Helge Midttun deltok på Freds· og Miljøfestival i Murmansk i juli som repr. for fylkeslaget.
-Hans Prestbakmo deltok på NNV's lederseminar i Oslo i september.
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