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MÅLSELV NATUR- OG MILJøVERN
Styret har i 198? bestått av:
Hans Pres.tbakmo (Ieder)
Evelyn Uassvik Eerghelm (nestleder)
Åge 0Isen (kasserer)
Geir Kvammen (Sekretær)
Anny Eriksen (styremedlem).
Varamedlemmer biI styret har værL:
Liv Tengelsen, 0ivind Sæterhaug, Tone Frihetsll, Harald Byberg
og ['lona lYlabhlsen.
Revisorer har varb:
Torbjørn Berglund og Claus Crimstad.
Valgkommite har vært:
Johan. Sorensen, Tone Frihetsli og Johan fllarkus 0lsborg.

Laget har ca. 140 medlemmer ved årsskifte. ltledlemstallet har
økt med ca. 23 i løpet av 198?.
0et har vært avholdt 7 styremøLer. siden årshøtet i 1987-.
L-ret har vii:rL årånqer'.1 3 åpne møter i 198? og 1 i janua'r11988.
Temaene For disse har vært:
- Uerneplaner for Troms, lysbildekoseri ,ved naturvernkonsulent
Ejørn jchansen.
- VaIgmøte, åpent utspørringsmst,e med de politiske partier
'i
fiå!.seIv i forbindelse med valget 198?.
- Lysbildekoseri ved Odd Fossmo on natur og naturopolevelser
i grensesirakene.0eLte n:oiet blci arangert i Fellesskap
raecj itiå! selv !,laturlag.
- i\jaturvern og Landbruk. 0ette møtet skal arangeres 25. januar
i samarbeid med l1åIselv BondeIag og tlålselv Bonde- og
5måbrr.rkerlag.

Saker iaget har arbeidd med i Iopet av året:
- AvFallsbehandling og forurensning. Her har det vært avviklet
en sLudiering under ledelse av Anny Erikson. Dette er et
arbeiCsomiåde det, er behov for å satse på i åreb som kommsr.
t4etorlerdsel
i utmark og vassdrå9. Lag6t tok opp sporsmåtet
om å få et modlem i det kommunale utvalg som vurderer dette
spørsmå1., og fikk posibivt, svar på henvendelsen. Geir
Kvamnen representerer laget i utvalget.

//
Srosjvre o,n Bardu-/l'låLselvvassdraget. Erosjyra blai i
mars/axril 198? sendt tiI alLe husstander i Bardu og
lYlåIselv. For å føI9e opp arbeidet med brosjyra, blei det
det skrevet brev msd oppfordring om å gjøre noe for å red..rsere
bruken av Poslatholdige vaskemiddel til de !o kommunene,
handelstandsloreningena i Sardu og ltlåIselv, Indre Troms
Samvirkelag og Forsuaret. Indre Troms Samvirkelag r€agert:
positivt ved å gjennomføre en kampanje fo,r fosfaLfrie
vaskemiddel høsten 1987. 0et Er behov for mer innsats på
dette Fel t.
Hovedutvalg for natur- og miljøvern. Laget tok i brev til
kommunen opp saka og oppFordret kommunin til å søke om å
bIi prøvekommune på miljøvernsektoren.
Batteriinnsamling. Laget har i brev til kommunen bedt om
at deite blir organisert på en bedre måte.
FN-dagen.23. okbobei deltot Iaget med stans og inlormasjrrn
rå markering av FN-daqen på Rundhaug Samlunnshus.
Stands. 5. juni,Ftls miljøverndag,arangerte Iaget stans
på Andselv med utdeling og sa19 av informasjonsmateriale.
Jak ttider i Dividalen Nasjonaloark. Laget har i brev til
Fylkesmannen i Troms pekt på aL cieL ikke er ønskelig med
endring i jakttidene i Parken.
Deltagalse utenom Iaget.
Laget var representert på årsmøtet i Troms Naturvern. EIIersi. har
.
medlemmer av laget daltatt på styreseminar i Troms Naturverrt
og seminar om Barentshavet.
Likononien i laget.
Lagei her i året hatL store utqiSter til utgivelsen av
brosjyra on Barou-,/l'1ålselvvassåraget. 5e for øvrig regnskapi
flor !.a-oet.
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