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Verksamhetsberättelse, del 2, för Länsförbundet 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2016 
 
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. Antal medlemmar vid 2016 års utgång 25 693 st, en ökning med  
nästan 14 %. 
 
 
Årsmöte 
Strömstadskretsen arrangerade 2016 års stämma den 23-24 april i Strömstad. De som 
var med bjöds på smaskig räklunch på Strömstads Museum, föredrag om Strömstads 
historia, övernattning på vandrarhem, utflykt till Kosterhavets nationalpark med guidat 
besök på Naturrum, vandring på norra Sydkoster, föredrag om Nordkoster, vandring på 
Nordkoster. Stort tack till Lars Georgsson och Strömstadskretsen för detta fina och 
lärorika arrangemang! 
 
 
Överklaganden/ yttranden/ domstolsutslag i urval 
Strandskyddsnätverket i Bohuslän har fortsatt sitt arbete under året. Vi har försökt 
fokusera på den dåliga respekten för det marina livet vid dispensgivning i år. Projektet 
uppmärksammades under riksstämman med 2 silverfalkar (Boel Lanne och Inge 
Löfgren).  
Den stora frågan rörande strandskydd har varit Länsstyrelsens förslag att behålla det 
utvidgade strandskyddet längs saltvattenskusten. Vi har stöttat Lst i detta så gott vi 
kunnat. 
 
 
Projektmedel utdelade 
Styrelsen beslutade att kretsarna kan söka projektmedel från länsförbundet, max 10 000 
kr/år. Beviljade medel under 2016: 
Göteborgskretsen beviljades 10 000 kr för liekurs, men löste finansieringen på annat sätt. 
Öckerökretsen för stängsel  mm, som används på ön Björkö för Gutefår, Orusthöns och 
Linderösvin, alla gamla lantbruksraser som behöver stöd, 10 000 kr. 
Lerumskretsen, knappt 5 500 kr för inventering av skyddsvärda skogsområden i 
Risveden. 
 
 
Miljöpris 
Miljöpriset bytte 2015 namn till Strandskatan för att inte förväxlas med 
Göteborgskretsens pris.  
En strandskata i trä överlämnades den 11 maj till Per-Olof Samuelsson för hans 
mångåriga och systematiska arbete med att förhindra att mänsklig aktivitet skall förorena 
mark och vatten. Priset uppmärksammades i lokalpressen. 
 
 
Regionkansliet Väst 
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Bohuslän har varit huvudansvarigt för kansliet under 2016, arbetsgivar- och 
ekonomiansvar. Ordförande för kansliets styrgrupp och arbetsgivare för personalen var  
1/1 – 30/11 Anders Ridderström, 1-31/12 Bo Jönson. Den 1/12 återinträdde Olof 
Holmstrand som Bohusläns representant i styrgruppen och Anders Ridderström lämnade 
densamma. 
 
 
NiB i media 
GöteborgsPosten 26 februari 2016: Vilseledande om ekomaten En på senare tid flitigt 
citerad dansk forskningsrapport sägs ifrågasätta miljö- och hälsonyttan med ekologiskt 
lantbruk. Men ekologiska varor är tvärtom ett bra val, skriver Johanna Sandahl och Boel 
Lanne, Naturskyddsföreningen. 
  
 
Medlemskap i andra föreningar 
NiB har fortsatt sitt medlemskap i Rädda Svartedalen och Vattenrådet för Bohuskusten 
(VRBK) under 2016. Genom VRBK når vi många personer och medlemmar i NiB och 
möjliggör för dem att delta i de gratisseminarier VRBK ordnar. Under 2016 hölls en 
heldagskonferens på temat Tål marina miljön fritidsbåtlivet (ca 50 deltagare) och en på 
temat Säl-skarv-kustfiskens återkomst med Stefan Edman som moderator (drygt 90 
deltagare, varav åtminstone 17 är medlemmar i Naturskyddsföreningen Bohuslän). All 
dokumentation är tillgänglig här www.vrbk.se  
 
 
 
Övrigt: 
 Den årliga träffen med landshövding Lars Bäckström och chefen för 

naturvårdsavdelningen, Sven Swedberg, hölls i januari. Deltagare var Ingvar 
Andersson, Norra Älvsborg, Börje Moverus, Skaraborg, Ingegerd Borg, Södra 
Älvsborg och Boel Lanne, Bohuslän. Vi diskuterade utöver allmän miljövård, skog, 
rovdjur och vattenfrågor. 

 Länsordförandekonferener: mars och oktober Gerhard Olofsson och Boel Lanne. 
 Riksstämma i Norrköping-  Boel Lanne representerade NiB.  
 Havsnätverket riks har initierat ett projekt med titeln Barnens hav på Västkusten. NiB 

var medsökande. Lärare skall utbildas för att kunna lära elever om den marina 
havsmiljön och en kurs med 20 deltagare ordnades på ön Källö-Knippla i augusti.  

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

 Båtmotorers avgasers inverkan på havsmiljön. Ett forskningsprojekt vid Göteborgs 
Universitet, leds av Prof Kjell Nordberg. Boel Lanne ingår i referensgruppen. 

 


