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Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2013. 
 
 
Styrelsen har sedan förra årsmötet haft följande sammansättning: 
 
Ordförande                                      Boel Lanne 
V. ordförande                                  Helena Norin (ledamot för Göteborg) 
Kassör                                             Bo Jönson 
Sekreterare                                      Göran Sunnergren 
Utbildning                                       Pia Aspegren 
Ledamot för Kungälv                      Stig Johannesson 
Ledamot för Härryda                      Michael Nilsson 
Ledamot för Lysekil/Munkedal      Inge Lövgren 
Ledamot för Stenungsund              Olle Arvids 
Ledamot för Orust                          Ulla Buhr 
Ledamot för Tanum                        Erland Svensson 
Ledamot för Uddevalla                   Gerhard Olofsson 
Ledamot för Mölndal                      Håkan Svensson 
Ledamot för Lerum                         Olov Holmstrand 
Ledamot för Partille                       Lars-Erik Jevås 
Ledamot för Öckerö                       Emma Söderlund  
Ledamot för Tjörn                          Gunilla Strömqvist     
         
 
Sotenäs och Strömstad saknade utsedda ledamöter. 
 
 
Styrelsens arbetsutskott har bestått av ordf., v.ordf, kassör, sekr., utbildningsansvarig samt Inge Lövgren 
och Olov Holmstrand. Firmatecknare har varit ordf., v.ordf. och kassör var för sig. 
 
 
Styrelsen har haft åtta styrelsemöten (antal närvarande inom parantes) 24/1 (11), 5/3 (10), 15/4 (9), 10/5 (9),  
27/5 (9), 10/9 (12), 9/10 (9), 19/11 (6). 
Arbetsutskottet har haft tre möten 27/4 (6), 18/9 (6), 6/11 (6). 
Årsstämman hölls den 4/5 (7). 
 
 
 
Revisorer har varit Ulf Bränden och Lars Hermansson (sammankallande). 
Revisorssuppleanter har varit Gertrud Axelsson och Erik Lundholm. 
 
 
 
Valberedningen har bestått av Monica Rundin (sammankallande), Barbara Landelius och Emma Nohrén. 
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Verksamhetsberättelse, del 2, för Länsförbundet 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2013 
 
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 20 257 medlemmar varav ca hälften är familjemedlemmar den 4 
februari 2014.  
 
Länsstämma  
Länsstämma hölls den 4 maj, i Skogaryd (mellan Uddevalla och Vänersborg). Vid 
stämman antogs nya stadgar med riks föreslagna som mall. Vissa justeringar gjordes, 
liksom ett tillägg om att en ordförande bara kan sitta i 8 år i sträck. Efter stämman 
berättade Robert Björk om sin forskning om växthusgaser, bildande och fällor i naturen. 
Därefter guidade Robert oss bland fältförsöken, se bifogade bildkollage. 
 
Länskansliet 
Under Klara Janssons föräldraledighet vikarierade Maria Berglund och sedan Klara 
återkom delar Maria och Klara på tjänsten. Under året har riks beslutat att preferera 
permanenta regionkanslier framför 4-åriga länskanslier och vårt kansli har tjänat som 
exempel. Vi har inviterat Hallands länsförbund att ansluta sig till oss. Klaras och Marias 
arbete leds av en styrgrupp bestående av Olov Holmstrand (Bohuslän), Barbara Sandell 
(N Älvsborg), Ingegerd Borg-Saviharju (S Älvsborg) och Jan Lindholm (Skaraborg).  
Ca hälften av den återbäring NiB får från Riks används för finansiering av regionkansliet. 
Kansliet har sökt medel från Allmänna arvsfonden, för arbete med natursnokar 
Kansliet har sökt medel från riks för valarbete, 20 000 kr erhölls. 
Kretskonferens ordnades under hösten i Ljungskile och handlade om omställning. 
 
Arbetsgivaransvar 
I och med att rikskansliet skall ta över arbetsgivaransvaret för de nationella nätverken 
avslutar nu NiB sitt ansvar för Ylva Grudd på KemNet. 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. I april ordnade Strömstads naturskyddsförening ett öppet seminarium om 
strandskydd, där Boel L talade och visade bilder. I stort sett hela miljö- och 
byggnämnden, liksom några personer från förvaltningen, kom, lyssnade och 
deltog i livliga diskussioner. Projektet skall slutredovisas i juli 2014. 

• Johan Tisell har hjälpt Lerumskretsen med överklaganden av en 
strandskyddsdispens. 

• Johan T har även bistått föreningen Värna Väddökilen för att försöka förhindra 
utbyggnad med några hundra båtplatser i denna instängda vik.  

• Inge Löfgren har haft fullmakt att driva NiBs talan i ärenden som berör Preems 
raffinaderi i Lysekil. Trots tillstånd från domstolen har Preem valt att återkalla sin 
ansökan under hösten.  
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Remisser 

• Föreningen har med hjälp av regionkansliet yttrat sig om en kraftledning genom 
länet. 

• Färskvattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, Olle H har svarat för NiB 
• NiB yttrade sig om riksföreningens remiss om läns/regionkanslier och riksnätverk. 
• Yttrande om väsentliga frågor till Vattenmyndigheten, Vattendirektivet. 
 

NiB i media 
• Ja till trängselavgifter, GP, debattartikel  
• Strandskydd, Svenska Dagbladet, debattartikel 
• Ekologisk mat, Bohusläningen, debattartikel. 
• Tag upp båten på land när du inte använder den, GP, debattartikel 
• Skogspolitik, Bohusläningen, debattartikel 
 

 
NiB visat upp sig  

• Deltog vid Båtmässan, bl a med debatt på podiet med Mats Eriksson vd Sweboat 
och Boel L om miljöaspekter på användning av fritidsbåtar 

• Föredrag om strandskydd i Strömstad för Bygg och miljöförvaltningen 
• Föredrag om strandskydd för Rotary Tanum 
• Träff med landshövding Bäckström tillsammans med övriga länsförbund i VG. 
• Västerhavsveckan, om marint skräp, utställning på flera platser längs kusten och i 

Nordstan tillsammans med HavVäst. Kommuner och riksdagspolitiker har 
tillskrivits om problemet. 

• Musselseminarium anordnat av Vattenrådet för Bohuskusten (Inge L och Boel L 
talade) 

 
 
Miljöpris 
Inget miljöpris delades ut under 2013. 
 
 
Medlemskap i andra föreningar 
NiB har fortsatt sitt medlemskap i Rädda Svartedalen och Vattenrådet för Bohuskusten 
under 2013. 
 
Inbladning i Sveriges Natur 
Två inbladningar har gjorts under året, februari (8 sidor) och september (4 sidor), 
sammanställare av bladet har Göran Sunnergren varit. Det skall påpekas att detta är en 
av de två mest kostsamma aktiviteterna som NiB har. 
 
 
Utbildning/kurser (har ordnats av kansliet) 
 
Hemsidan  
Hemsidorna skulle ändras från EpiServer till Press under 2013, men detta har i flera steg 
försenats. Kurs i Press ordnades i december och det beslutades att Emma Söderlund 
från Öckerö skulle ta över ansvaret för att byta NiBs hemsida och hålla den uppdaterad. 
Målsättningen är att ha en ganska enkel hemsida och när det gäller aktiviteter hänvisa till 
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regionkansliets eftersom personalen där har bättre möjlighet att hålla den sidan 
kontinuerligt uppdaterad. www.kansliet.vastragotaland@naturskyddsforeningen.se  
 
Övrigt: 
Den mest glädjande nyheten är att den 1 januari 2013 infördes trängselavgifter i 
Göteborg. Tyvärr ledde proteststormar till att politikerna i Göteborg sagt ja till en 
vägledande folkomröstning i frågan i samband med det allmänna valet hösten 2014. 
  
En viktig arbetsuppgift under året har varit att försöka återstarta Sotenäskretsen. Vi 
ordnade möte med boende i kommunen under Naturfilmsfestivalen den siste november. 
Fortsatt kontakt har hållits med nyhetsbrev och uppstartsmöte är planerat till mars 2014. 
Medel till detta har vi fått från Riks. 
 
• NiB via Boel L har deltagit i arbetsmöten med Länsstyrelsen om förvaltningen av 

Natura2000-området Bratten. Vi är mycket kritiska till hur förvaltningen planeras och 
riks via Ellen Bruno har sammanställt vårt uttalande. Debattartikel för GP planeras. 

• Länsordförandekonferens: våren Boel. 
• Höstkonferens:  Flera styrelseledamöter deltog dock i andra roller bl a Boel, Emma 

och Bo. 
• Rikskonferensen-  Klara representerade NiB 
• Havsnätverkets träff på Klubban, Lysekil flera deltagare. 
• VG regionens möte om kustplanering. Flera personer med anknytning till 

Naturskyddsföreningen deltog. 
• Under våren besökte Boel styrelsen för Tjörnkretsen. 
 
 
På nästa sida finns bilder från stämman i Skogaryd. 
Robert visar analysinstrument (i lådan) 
Mätning av hur ett träds omskrets tillväxer. 
Massor av kablar till instrument i trädtopparna. 
Röret ner i marken möjliggör studiet av vad som händer nere i skogsmarken. 
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Bilder från fältförsök vid Skogaryd. 

 
 


