
 

Verksamhetsberättelse, del 2, för Länsförbundet 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2043 
 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän, som är en demokratisk och ideell förening, bildades 
1974 och medlemmar är de som är medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen och 
bor i följande kommuner; Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Kungälv, 
Stenungsund, Sotenäs, Tanum, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Lerum och 
Strömstad. Totalt blir det 23 340 medlemmar varav 13 635 är fullbetalande 
huvudmedlemmar. 
 
Länsstämma  
Länsstämma hölls den 26 april på Naturhistoriska museet i Göteborg. Johanna Sandahl, 
då ordförandekandidat till riksföreningen, besökte stämman och berättade om sig själv 
och sina mål med föreningen. Johanna blev ju sedan vald till riksordförande. 
 
Regionkansliet 
Klara Janssons har innehaft tjänsten som samordnare för regionkansliet. Under året har 
det blivit klart att även Halland ansluter sig till regionkansliet, vilket vi hälsar med glädje. 
En första kretskonferens hölls därför i Åsa, Halland, med havsfrågor som fokus. På 
hösten hölls en andra kretskonferens i Tiveden, med skogsfrågor. Klaras arbete leds av 
en styrgrupp bestående av Olov Holmstrand (Bohuslän), Barbara Sandell (N Älvsborg), 
Ingegerd Borg-Saviharju (S Älvsborg) och Jan Lindholm (Skaraborg). När Halland nu 
anslutit sig deltar även de i styrgruppen, Tommie Fagerberg och Anders Tullander 
alternerar för Halland. 
Vad kansliet gjort kommer att redovisas separat. 
 
Arbetsgivaransvar 
Det formella arbetsgivaransvaret för personal på regionkansliet ligger på NiB.  
 
Överklaganden/ yttranden/ domstolsutslag i urval 

• Inom projektet bevakning av strandskydd i Lysekil-Munkedal, Orust, Öckerö och 
Strömstad har ett flertal överklaganden gjorts. Dessa skrivs oftast under av Boel 
L, NiB. Slutredovisningen av projektet är på gång. 
Ett ärende, Öckerö vann vi i MÖD. Några ärenden blir vi tydligen aldrig av med, 
antingen pga att exploatören vägrar följa domstolsutslag eller att nya ansökningar 
skickas in när det blivit nej på den föregående.  

• Johan Tisell har hjälpt Lerumskretsen med överklaganden av 
strandskyddsdispenser. Vilket visar att det finns att göra även i inlandet. 

• Den stora frågan rörande strandskydd har varit Länsstyrelsens förslag på att 
behålla det utvidgade strandskyddet längs saltvattenskusten. Vi har stöttat Lst i 
detta så gott vi kunnat. 

• Samråd gällande busskörfält på väg 155, dvs den som går genom Hjuvik och ut 
till bilfärjorna till Öckerö. Naturligtvis stöttade vi byggandet av busskörfält för att 
ge fördelar för kollektivåkarna relativt bilisterna. 

• NiB överklagade jakt på storskarv. 
• Yttrande om de regionala miljömålen skickades till Länsstyrelsen. 
 

Remisser 
• Svar på remiss angående översyn och revidering av riksintresseområden för 

friluftslivet i Västra Götalands län (via regionkansliet). 
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NiB i media 

• Bohusläningen Landskapet växer igen  Boel, Johanna Sandahl 
• Bohusläningen Skogsbruk utan hyggen, Boel, Karin Åström 
• Bohusläningen  Eko är ett viktigt steg mot hållbart jordbruk, Boel, Johanna 

Sandahl 
• GP Stärk strandskyddet!, tillsammans med alla kretsar längs kusten 
• Bohusläningen Skogens roll för klimatet, Boel, Karin Åström 
• Bohusläningen Bete och strandskydd, Boel 
• Bohusläningen Ingen förändring av strandskyddsreglerna, Boel, Inge 
• Strömstads tidning Strandskydda gärna, men inte på mark som kan exploateras!, 

Boel, Bo Magnusson 
 

 
NiB visat upp sig 

• Nääs Barnfestival 7/9 med Natursnokarna. Klara J och Olle H deltog från länet 
och Anna Wahlberg från riks. 

• Sjöfartsmuseet Göteborg, 2 tillfällen, utställningen Out to Sea om marint skräp 
under våren och vid havsfilmfestivalen i november. 

• Träff med landshövding Bäckström tillsammans med övriga länsförbund i VG. Vi 
talade då bl a om skog och strandskydd. 

• Västerhavsveckan, Öckerökretsen fortsatte att visa på och tala om marint skräp 
på ön Björkö tillsammans med andra föreningar. Ca 2 000 besökte 
arrangemanget.  

 
 
Miljöpris 
Inget miljöpris delades ut under 2014. 
 
Medlemskap i andra föreningar 
NiB har fortsatt sitt medlemskap i Rädda Svartedalen och Vattenrådet för Bohuskusten 
under 2014. Boel blev ordf för VRBK i april och ytterligare ett par SNF-medlemmar sitter i 
styrelsen/valberedningen. Genom denna förening når vi många personer. Bl a hölls en 
heldagskonferens på temat Tål marina miljön fritidsbåtlivet, för all dokumentation se 
www.vrbk.se  
 
Inbladning i Sveriges Natur 
Två inbladningar gjordes under året, februari (8 sidor) och september (4 sidor), 
sammanställare av bladet har Göran Sunnergren varit. Septemberutgivningen var den 
sista och NiB har nu, efter 10 år, slutat ge ut medlemsbladet. Förhoppningen är att det 
ganska stora belopp vi sparar på detta kan användas för olika aktiviteter och 
arbetsgrupper istället. 
 
 
Utbildning/kurser (har ordnats av kansliet, redovisas separat) 
 
Hemsidan  
Emma Söderlund från Öckerö har ansvaret för NiBs hemsida. Den används dock 
sparsamt och istället läggs fokus på regionkansliets hemsida. http://vastra-
gotaland.naturskyddsforeningen.se/   
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Övrigt: 
• I gruvfrågor var Olle H delförfattare av en motion till riksstämman. Olle nominerades 

sedan som NiB:s representant i den nationella gruvarbetsgruppen som bildades i 
slutet av 2014. 

• Boel har besökt Strömstadskretsens årsmöte, talade om musselodling, för- och 
nackdelar för samhälle och miljö. 

• Länsordförandekonferens: mars Gerhard och i oktober Boel och Gerhard.  
• Höstkonferens:  flera styrelsemedlemmar deltog. 
• Riksstämman Örebro-  Boel representerade NiB. Vår motion om max 8 år i följd för 

riksstyrelseordförande föll pga formalia. NiB var en av flera som motionerade om 
Distansöverbryggande teknik för kommunikation inom föreningen (bifölls)  

• Havsnätverket riks har initierat ett projekt med titeln Barnens hav på Västkusten. NiB 
är medsökande och Gerhard har huvudansvaret från NiBs sida. Lärare skall utbildas 
för att kunna lära elever om den marina havsmiljön.  

• Miljömålsdagen i december inbjöd Länsstyrelsen till en mycket inspirerande heldag 
om miljömålen. Flera från SNF i Bohuslän deltog.  

• Naturvårdskonferens ordnad av Länsstyrelsen, speciellt om ekosytemtjänster Klara 
och Boel deltog. 

• 2 träffar med Vattendirektören Sandra Brantebäck om tungmetaller i musslor. Mötena 
resulterade i att Lst lovat göra extra analyser. 
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