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FOR 1987 FRA
BALSFJORD NATURLAG

~RSMELDING

Styret har i 1987 hatt følgende sammensetning:

Arrangement:
VINTERTELLINGENE AV SJØFUGL.
Laget har også vinteren 1986/87 gjennomført
3 telledager med

Leder:

Vidar Lillebo

Nestleder: Pål

Westerbeek

KAsserer: Helge Fredheim

telling av sjøfugl på indre

Balsfjor.d en. Vi har nå systematiske tellinger
over en 6-årsperiode . . Inntrykket er stor .stabilitet i sjøfuglbestanden fra år til år, men med en

Styremedlem: Anne Marie Løvlid

markert økning i bestanden av stokkand.

Kåre Sandring
Sekretær: Gunnar Kvaal

OPPSYN I SAGELVVATN NATURRESERVAT .

. . .. . .. . . . ..

Varamedlem: Rita Tråsdahl
Kjell Arnt Labukt

Balsfjord Naturlag har i 1987 hatt ans v aret for
oppsyn i Sagelvvatn Naturreservat.
Medlemmene har gjennomført

over 20 observasjons-

Styret har holdt 4 møter, og det er avviklet

turer. Heldigvis er dei registrert lite av ulov-

3 ~rbeidsutvalgsmøter. Det har hovedsaklig vært
tatt opp saker av praktisk, arbeidsmessig karakter
Representasjon:

ligheter. Det er fjernet en del søppel fra området i form av plastavfall og gamle militære
e t terlatensskaper.

Vidar Lillebo og Gunnar Kvaal er styremedlemmer i
Troms Naturvern.

område med en stor og variert hekkebestand a v

Sagelvvatn Naturreservat er et typisk våtmarksandefugler, men også med et meget stor innslag

Medlemstall:

av andre hekkende arter.

Pr. 1.12.87 er 25 direktemedlemmer i Balsfjord

Det er meget enkelt å kunne observere fugleli ve t

Naturlag og 29 hoved- og 8 familiemedlemmer i
Norges Naturvernforbund, i alt 62 medlemmer.

i naturreservatet fra utsiktsposter utenfor området. Det er synd at ikke flere sagelvvass-

Det er l medlem i Norsk Ornitologisk Forening.

væringer og balsfjordinger

ikke deltar på ob-

servasjonsturene på forsommeren

AKTIV SOMMER
er et meget positivt initiativ fra kulturkontoret
Balsfjord Naturlag har deltatt med 6 arrangement:
8. mai: Vårtur til fjæra utfor Tennes kirke.
Rødsildre ble observert.
29. mai: Observasjonstur til Sagelvvatn Naturreservat. Stor konsentrasjon av ulike
andefugler når det er dannet råk i isen
like utenfor reservatet.
21. juni: Merking av den gamle ferdselsleia fra
Svendli mot HØlen. (I 1986 ble gjennomfør1
en tilsvarende tur fra Hølen til Vaurak)
En fin da~sturstrekning med mange natur
opplevelser.
5. juli:Tur til Markenestind.Turen til Markenes-:
tind gir "luft under vingene", men er på

til eiendommen og atkomst til grotta
og området omkring.
9, august: Tur til Områdene ved Nordfjordvatnet
(Sauskinnvatnet)

I området er hellerist-

ninger, mye elg, grotter, . ·bademuligheter
og mye skiftende natur.
Et spennende område som det kan være litt
tungt å ta seg fram i(mye frodig skog) .
Deltakelsen på naturlagets turer har vært skif~
tende, men

stort sett bra av deltakere fra alle

aldersklasser. Turene kan nok fort bli lange og
tunge for de yngste aldersklassene.

ingen måte noen klatretur. Fantastisk
utsikt. Bortsett fra den aller øverste
delen med mye løs stein, er turen grei
å gå fra Rundhompen på Melbakkan eller
opp skogsvegen fra Nordnes.
2. august: Tur til Litjegrotta. Litjegrotta(ved
Svendlil er ei "fin" grotte å bevege seg
i og relativt lett tilgjengelig . . Des-

Svært mange av de øvrige arrangementene i tilknytning til AKTIV SOMMER er utpregede ~rilufts
turer med mye naturopplevelse.
Det kan ikke være tvil om at AKTIV SOMMER fører
til en Økt interesse for naturopplevelse og friluftsliv og for en aktiv fritid om sommeren
generelt.

verre preges inngangen og grotta at den

- .....

er blitt et svært så populært turmål.
I nærheten av grotta en mengde"jordbruet•

VALGMØTE OM MILJØVERN
I samarbeide med Sagelvvatn bygdelag stod Bals-

og tilsvarende fenomener. Ett flott tur-

fjord Naturlag som arranggør

område med store naturopplevelser.

miljøvern 28. august på Sagelvvatn bygdehus.

Grunneieren Bjarne Svendli må gis ros
for positiv holdning til bruk av veg

av valgmøte om

(

Det er klart behov for å gjøre miljøvern til
valgkamptema også i Balsfjord.

ANDRE FORHOLD
Natur- og miljøvernarbeidet i

Partiene stilte med et fulltallig panel. Partiene s

verndepartementets o'g Norske kommuners Sentral :

orienteringer og svar på spørsmål avklarte en
generelt

positiv forståelse for natur- og mi ljø-

l

vern. Partiene virket dessuten overraskende enige
om de fleste av spørsmålene. Det blir spennende å
se

oppfølgingen bl.a kommunestyrets holdning til

en styrking av natur- og miljøvernarbeidet 1
kommunen.

forbunds prøveopplegg med kommunal miljøvernfoJ
valtning.
Balsfjord Naturlag har i den forbindelse sendt
brev til ordføreren og de politiske partiene or
at kommunen likevel må komme igang med et h e
tiltrengt opplegg.
Det er kort og godt ikke holdtbart at kommunen

Publikumsoppslutningen var beskjeden. Arrangements ·
~eknisk

kommun~n.

Balsfjord kommune ser ikke til å komme med i M:

vant man flere erfaringer

som bør føre

til visse endringer ved tilsvarende møte neste
gang.
JUBILEUMSMESSA
Na turlaget deltok på den kommunale jubileumsmessa
i Nordkjoshallen 3.-4. oktober.
Messa gav overraskende god mulighet for å presentere seg og komme i kontakt med mange naturog miljøinteresserte sambygdinger. Svært mange
var interesserte i stein.
SOPP KONTROLL
1987 ble et elendig soppår. Det ble derfor ikke

g j ennomført soppturer eller soppkontroll.

ikke

tar natur - og miljøvernet alv?rlig.

Naturlagets engasje~ent i miljøvernsaker m.v.
Balsfjord Naturlag

har av flere årsaker i

beskjeden grad vært engasjert i miljøvernsaker
og mer ·konfliktpregete saker. Det er klart at
mange uakseptable forurensings, forsøplings- c
inngrepssaker også i Balsfjord kommune som redt
serer trivselen og livskvaliteten for innbygge1
og besøkende(turister) - og'i mange tilfeller
unødvendig.
Styret har

på flere møter vært opptatt av beh<

for et bredere engasjement. Det er først og frE
kapasitetsmessige årsaker som har hindret et sl
engasjement.
Vi trenger derfor full oppslutning fra alle nat
og miljØinteresserte sambygdinger l l

