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Verksamhetsberättelse, del 2, för Länsförbundet 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2015 
 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. Antalet medlemmar den siste dec var det 22 584 medlemmar varav 13 083 är fullbetalande huvudmedlemmar. 
 Länsstämma  
Länsstämma hölls den 18 april på Stora Överön, Kungälv. Vi lånade lokal och fick lunch 
hos Roy Andersson, som driver ett ekologiskt jordbruk i ett Naturreservat. Roy anlitas också av Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen för restaurering och skötsel av flera 
naturreservat. Efter stämman tog vi en titt på Roys kor, får och islandshästar och tog en promenad ut till havskanten.  
Regionkansliet  Klara Janssons är ordinarie samordnare för regionkansliet. Som extra stöd 

anställdes Susanne Thörnqvist på deltid. I december anställdes Sylvia Löfberg som vikarie för Klara, som fått ett 8-månaders vikariat på Länsstyrelsen och Ola 
Freijd för Susanne, som är föräldraledig.  16-18 oktober hölls en kretskonferens i närheten av Vänersborg på temat Energi.   Ett visst utbyte av styrgruppsrepresentanter gjordes under sommaren. Sedan hösten har den bestått av Anders Ridderström och Bo Jönson (Bohuslän), 
Barbara Sandell (N Ålvsborg), Ingegerd Borg-Saviharju (S Älvsborg), Börje Movérus (Skaralborg),  Tommie Fagerberg och Anders Tullander alternerar för Halland.  Vad kansliet gjort i övrigt redovisas ej av NiB.  Arbetsgivaransvar 

Det formella arbetsgivaransvaret för personal på regionkansliet ligger på NiB och 
överfördes från Boel L till Anders Ridderström under sommaren.   Projekt  Strandskyddsprojektet med stöd från Riks (3 år) slutredovisades och godkändes (se även nedan).  Det informella nätverket, strandskydd i Bohuslän fortsätter med samma ekonomiska stöd som tigare getts till olika arbetsgrupper inom NiB, dvs max 5 

000 kr/år. Sammankallande är Boel. Möten sker i princip helt via mail och telefon. I vissa fall åker vi ut och besöker aktuella ärenden. Resor behövs också i 
samband med domstolsförhandlingar.  Kemnet- ännu inte helt klart vid årsskiftet.  Kansliprojekten- Kansliet drivs med 5-årigt projektanslag från Riks, 1 jan 2015-2020.  Sotenäskretsen- ett ytterligare uppväckningsförsök har gjorts, men tyvärr misslyckats. Sotenäs kommun skickar handlingar via mail till Boel, som 
vidarebefodrar till några medlemmar i Sotenäs kommun, men tyvärr verkar det i dagsläget inte finnas intresse. 
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 Överklaganden/ yttranden/ domstolsutslag i urval  Den mångåriga kampen för att flytta ett privathus (Orust) längre upp från stranden avslutades i december då MÖD gav sökanden rätt till ett bygge som delvis 
överlappade med befintligt hus. NiB hade önskat att det nya huset helt skulle överlappa med det äldre, men glädjer sig åt att en stor del av stranden kommer 
fortsätta vara obebyggd.   I Sotenäs kommun har dispens givits för helt nytt hus bara 20 m från stranden. Då 
schaktning och sprängning startats, med kommunens goda minne, trots att dom inte avgivits har NiB polisanmält ärendet.  NiB har nu börjat fokusera på att inte bara landdelen av stränder skall skyddas 
utan även vattendelen. Tyvärr har vi, av tekniska skäl, just förlorat ett sådant ärende på Orust i år.  Ett skogsområdet ovan Capri, Strömstad, med flerhundraårig tallskog har skövlats och dike har anlagts. Motions och promenadslingor är förstörda. 
Strömstadskretsen håller i arbetet med detta och NiB stöttar med råd och undertecknande av skrivelser.  Muddring Glomma för Borg havn. Varken HaV, Länsstyrelsen VG eller Naturvårdsverket yttrade sig initialt. Efter skarp skrivelse från NiB kom dock Lst 
VG in med ett yttrande som var mycket kritiskt till projektet, som bl a kommer beröra Kosterhavets nationalpark.  

 Remisser  NiB svarade på Havsmiljödirektivets remiss rörande det marina området.   Tillsammans med de andra i VG och Halland skickade kansliet in ett svar på 
remissen om Vattendirektivet.  SNF Väst planerad kraftledning Skogssäter-Stenkullen, passagen av Göta älv  Storleken på havskräfta som får fångas minskas från 13 till 10. cm. NiB yttrade sig kritiskt till denna ändring. 

 NiB i media 
  Strandskyddslagen hindrar inte bete, Bohusläningen 6 maj, 2015.  Det är inte pengarna som styr vårt arbete, Bohusläningen 30 nov, 2015.  Sjunker Bohuslän om man inte får bygga på stränder?, Bohusläningen 22 

april, 2015. Lanne, Georgsson.  Naturskyddare prisar beslut 19 augusti, 2015. Redaktionell artikel baserad på 
intervju med Lanne och som handlar om Länsstyrelsens beslut om utvidgade strandskyddet.  Miljöpriset Bäckström, Lysekilsposten  Muddring Glomma, Strömstads tidning  Kraftledningen förstör naturen, GP, 16 augusti 2015, Olle Holmstrand  Muddring Glomma, Strömstads tidning 
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NiB visat upp sig  Träff med landshövding Bäckström tillsammans 
med övriga länsförbund i VG. Vi talade då bl a om skog och strandskydd, samt delade ut NiBs 
miljöpris, Strandskatan, se nedan.  Västerhavsveckan, Öckerökretsen fortsatte att 
visa på och tala om marint skräp på ön Björkö tillsammans med andra föreningar. Ca 2 000 
besökte arrangemanget.  8-fjordar, Ulla Buhr är NiBs representant i 
miljögruppen i detta projekt. Se www.8fjordar.se    

 Miljöpris 
NiB har i flera år delat ut ett Kaprifol- pris, men då det ofta blivit förväxling med Göteborgskretsens kaprifolpris beslöt vi övergå till Bohusläns 
landskapsfågel, Strandskatan. Ett antal skator har därför köpts in och det första priset gick till Lars Bäckström för Länsstyrelsens principfasta skydd av strandskyddet.   Medlemskap i andra föreningar 
NiB har fortsatt sitt medlemskap i Rädda Svartedalen och Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) under 2015. Genom denna förening når vi många personer och organisationer som värnar havet och NiB-medlemmar är välkomna att delta på arrangemang VRBK 
ordnar, se gärna www.vrbk.se som uppdateras mycket regelbundet.  
 Utbildning/kurser 
Inga har ordnats av NiB under året, men om/när sådana ordnas av kansliet redovisas de 
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/    Övrigt:  Länsordförandekonferens: mars Boel och Gerhard och i oktober Boel och Bo.  Höstkonferensen Stockholm som handlade om klimat:  flera styrelsemedlemmar 

deltog.  Rikskonferensen i Åre, Det våras för Landsbygden.  Boel representerade NiB och 
berättade om Öckerökretsens restaurering av naturbetesmark.    Havsnätverket riks har initierat ett projekt med titeln Barnens hav på Västkusten. Det 
baseras på projektet som drivits på ost- och sydkusten några år. NiB har varit medsökande och Gerhard har huvudansvaret från NiBs sida. Lärare skall utbildas för 
att kunna lära elever om den marina havsmiljön. Ett antal kurser för lärare hölls under sommaren 2015. Handboken Under ytan i Västerhavet trycktes upp i så stort antal att de räcker minst ett par år till (finns på kansliet Väst och på Öckerökretsens kansli). 
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 Miljörättsnätverket- höll en dagskurs i mars på temat Introduktion till miljöbalken, Boel 
deltog (OBS med resebidrag från nätverket).  Skärgårdsrådet- årsmöte på Hönö. Boel berättade om strandskydd och 
Naturskyddsföreninge.  8-fjordar, informationsmöte, Stenungsund, 23 november. Boel deltog, 
presentationerna kan ses på www.8fjordar.se   Miljömålsdagen hölls 3 december. Länsstyrelsen, som arrangerar dessa möten, 
efterfrågade de medverkandes synpunkter på vad som skall göras och hur.  Flera från SNF i Bohuslän deltog. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/lokala-miljomal/Pages/miljomalsdagen-2015.aspx   Miljömöte med ideella organisationer, Länsstyrelsen Naturvårdsavdelning, informationskväll, 3 december. Presentationerna kan du finna här: http://www.lansstyrelsen.se/VASTRAGOTALAND/SV/DJUR-OCH-
NATUR/Pages/default.aspx  NiB har, via Strömstads NF, initierat kontakt med Norskt/Ostfold Naturvernförbund.   


