Naturvernforbundet i Balsfjord og Storfjord
Styret for Naturvernforbundet i Balsfjord og Storfjord har i 1990 bestått av:
Leder, Vidar Lillebo
Kasserer, Helge Fredheim
Medlem, Tore Figenschou
Medlem, Halvard Olderlund
Sekretær, Gunnar Kvaal
Varamedlemmer, Nina Conradsen og Sigfred Johansen
Det har vært avviklet 7 styremøtter hvor 40 protokollførte saker er blitt behandlet. Årsmøtet
1989 ble avholdt 10. desember på Lyngskroa. 15 medlemmer møtte.
Fylkesleder Hans Prestbakmo orienterte om Forsvarets anleggsvirksomhet i Kitdalsfjella.
Kjell Conradsen og Vidar Lillebo er styremedlemmer i fylkeslaget. Gunnar Kvaal har
representert fylkeslaget (NiT) på møte om Forsvaret og Miljøvern, og på møte med
Stortingets samferdselskomite om Vegplanen for Tromsø.
Kjell Conradsen og Lars Ivar Fause har deltatt på studietur om avfallshandtering
(kildesortering) til steder i Danmark hvor man er kommet lengst på dette området.
FN's Miljøverndag 5. juni ble markert med Stand på Storsteinnes.
Som markeringsarrangement i forbindelse med 10-års jubileet i Naturvernforbundet i
Balsfjord og Storfjord (NiBoS) ble valgt en høring om forvaltninga av Balsfjorden på Vollan
Gjestestue l. november. Over 60 personer var til stede. Vintertelling av sjøfugl ble også i 1990
gjennomført etter planen med 3 tellinger i januar, mars og november.
ØKONOMI OG MEDLEMMER
Det samla medlemstallet i NiBoS har nå passert 100. Dette og endra fordelingsnøkkel mellom
forbundet sentralt og lokallag vil føre til en betre økonomi i laget. Det er likevel ikke rom for
noen vesentlige endringer av arbeidsformen.
Laget har ellers satset på interessegrupper i følgende emner: -samferdsel, forbrukerretta
miljøvern, forsvarets virksomhet, undervisningsgruppe med opplegg mot grunnskolen og
Blekkulf venner.
Erfaringene fra denne organiseringa er foreløpig begrenset, men vi håper på økt aktivitet i
1991.

TURER / ARRANGEMANGER
NiBos deltar i Kulturkotorets "Aktiv Sommer"-opplegg med flere arrangement:
-Observasjonaturer på Sørkjosleira l. og 13. mai. Beskjeden deltakelse.
-Meget vellykket Orkidetur til Sagelvvatn Naturreservat 24. mai med bla. nydelig spill av
brushaner.
-Meget vellykket Orkidetur til Lullesletta i Storfjord i juni.

-Befaring i samarbeide med Naturvernforbundet i Troms (NiT) til Kitdalsfjella for å se på
Forsvarets anleggsvirksomhhet i området. Elendig vær ødela for et godt turopplegg. Likevel
bra deltakelse med bl.a stortingsrepres. Bjørn 18. august.
Gunnar Kvaal var i slutten av mai guide for mer enn 50 "naturvetare", -ungdommer fra en
skole i Borgå i Finnland til Sagelvvatnet, Litlegrotta og Sørkjosleira. Helge Fredheim var
guide til Sørkjosleira og Sagelvvatnet i forbindelse med utferd i tilknytning til NOFs
landsmøte, -juni i Tromsø.
GENERELT.
1990 har vært lagets mest aktive år hittil. Positivt er at arbeidssituasjonen særlig i form av
interesse for lagets arbeid er langt bedre enn ved starten i 1980. Likevel er det mer enn nok av
saker omkring inngrep og forurensing m.v å ta fatt på.
I 1990 har laget særlig arbeidet med omlegginga av E6 og E78 gjennom Balsfjord. Laget har i
den forbindelse vesentlige innvendinger både til vegkontorets planprosess og den kommunale
saksbehandling i disse sakene. I kommunen er mangelen på skikkelig tyngde i
kommuneplanarbeidet og miljøfaglig kompetanse påtagelig.
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