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Verksamhetsberättelse, del 2, för Länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2021 
 
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 
2021 års utgång 22 183 totalt, varav 14 925 var fullbetalande medlemmar. 
 
Föreningsaktiviteter 
Årsmöte 
2021 års stämma hölls digitalt den 16 maj.  
Kansli Väst, Maja Rydberg, ordnade med tekniken, tack för det. 
 
SNF i Göteborgsregionen 
På initiativ från Göteborgskretsen har en samarbetsgrupp för kretsarna i Göteborgsregionen 
startat. Digitala entimmes möten ca 1 gång/månad.  
Ämnen för samarbete och diskussion har varit, kommunala skogar, järnvägsplanering och 
vägbyggen, bro till Öckerö. 
En debattartikel gemensamt med kretsar i Göteborgsregionen om Nej till bro och ökad biltrafik 
Göteborg-Öckerö. Öckerö behöver kollektivtrafik – inte en bro | GP 
 
 
Uddevallakretsen 
Med stöd från kansli Väst görs försök att återaktivera kretsen. Under 2021 har länsförbundet haft 
hand om kretsens ekonomi.  
 
Riksstämma 
Boel deltog i den digitala riksstämman. Vår motion om stöttning av Naturarvet ansågs besvarad. 
 
Summering av 2021 
Året präglades helt av Covid-19-pandemin och i stort sett alla arrangemang och möten utfördes 
digitalt. För att kompensera för de fysiska mötena hölls styrelsemötena mer frekvent och 
föreningen abonnerade på programmet Zoom. Under året har vi även testat Teams som vi får från 
Riks. 
 
Eget projekt NiB 
Krabbfiskeprojektet.  Föreningen tog i samarbete med Björn Källström och hans företag 
Göteborgs Marinbiologiska laboratorium fram en folder om invasiva krabbarter som spreds i 5.000 
ex. Den riktade sig till barn och unga för att de skulle få lite extra uppmuntran att leta efter invasiva 
arter vilka sedan användes av GMBL i forskningsarbete. Projektet fick stor uppmärksamhet i 
medier och även i TV. 
 
Valprojekt- En arbetsgrupp bestående av Lars Georgsson, Inge Löfgren, Boel Lanne och 
Sebastian Thisted bildades under hösten och ansökan sändes till riks om medel för ett valprojekt 
med syfte att katalogisera de politiska partiernas inställning i miljöfrågor inför valet 2022. Vi fick 
36 000 kr och länsförbundet planerar att avsätta minst lika mycket. Sebastian på kansliet kommer 
att hjälpa till med kontakter med politikerna i kommunerna och sammanställning och publicering 
av resultaten. De kretsar som vill vara med i projektet hjälps åt med att formulera frågorna.  
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Överklaganden/ yttranden/ domstolsutslag i urval 
 Strandskydd - Kretsarna Strömstad, Lysekil-Munkedal, Lerum och Kungälv har varit aktiva 

i olika strandskyddsfrågor.  
 Strömstad- dumpning av massor från vägdikesrensning i strandskyddat område Rossö. 

Förhandling med MMD under hösten och ärendet återförvisades till kommunen. 
 Återuppbyggnad av riven sjöbod i Strömstad. 
 Yttrande till MMD om planförslag rörande stor exploatering av naturområde, Källviken 

Strömstad. 
 Lagligförklaring, muddring och utvidgning av marina i Kovikshamn, Kungälv, yttrande från 

NiB. 
 En mycket långt och komplicerat ärende rörande nytt vägbygge i strandskyddat område 

har NiB, men även Kungälvskretsen engagerat sig i.  Ärendet nådde inget avgörande 
under 2021 heller. 

 NiB har begärt att Länsstyrelsen skall göra tillsyn av två större pontonbryggor i en hamn 
på Bohus Björkö, Öckerö kommun. Länsstyrelsen har gjort platsbesök, men något beslut 
kom ej under 2021. 

 Havsbaserad vindkraft. Vi har lämnat ett samrådsyttrande rörande vindkraftsparken Vidar 
i Skagerack. Vi fortsätter följa frågan då detta är fjärde parken som söks hittills. 
Samarbete med andra länsförbund och riksföreningen. 

 Länsförbundet har yttrat sig rörande en planerad fiskodling på land i Strömstad. 
 Preemraff Göteborg ägt av Preem AB, NiB har överklagat Mark-och Miljödomstolens 

beslut. 
 

 
 

 
Projektmedel länsförbundet delat ut till kretsar: inga under 2021 
 
Miljöpriset Strandskatan 
Miljöpriset bytte 2015 namn till Strandskatan för att inte förväxlas med Göteborgskretsens pris.  
2020 års pris tilldelades Ragnhild Larsson i februari 2021 för hennes pod Klimatpodden. Utöver en 
strandskata i trä och diplom stöttade föreningen hennes verksamhet med 10 000 kr. 
 
Naturarvet, 
Gåva till Olle Holmstrand som under året lämnade styrelsen. Vi är all oändligt tacksamma för all 
den kunskap Olle generöst delat med sig och allt moraliskt stöd han gett styrelsen. Vi saknar Olle 
enormt. 
 
Regionkansliet Väst 
Under 2021 beslutades att ytterligare en person skulle anställas på Kansli Väst. Sebastian Thisted 
började sitt arbete i september 2021 och Bohuslän står för 20 % av Sebastians lön. Olov 
Holmstrand har i många år varit länsförbundets representant i styrgruppen för regionkansliet. I 
slutet av 2021 avgick Olle och Boel tog över posten. Maja Ryberg är anställd som 
föreningsutvecklare. Arbetsgivaransvaret för kansliet vilar på Södra Älvsborgs länsförbunds 
ordförande Ingegerd Borg-Saviharju och ekonomin på dess kassör Lena Åsegård.  
 
Kansli Väst anordnade en mycket uppskattad kretskonferens i Håverud på temat klimat och skog. 
Stort tack till Maja och Sebastian för de synnerligen givande dagarna. Detta var också första 
gången på länge vi kunde träffas i verkligheten, till stor glädje för oss alla.  
Den digitala seminarieserien om skog har fortsatt under 2021. 
 
 
NiB i traditionella media 
Strandskyddet hotat Tillträde till stränder hotas av nya strandskyddsregler | BN 
(bohuslaningen.se) 
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I övrigt har NiB figurerat i ett antal insändare rörande naturfrågor alltifrån kalhyggen till 
tveksamma strandskyddsfrågor. 
 
NiB Facebook- kontinuerliga uppdateringar har skett under året. 
 
WEBansvarig har Göran Sunnergren varit. 
 
 
Medlemskap i andra föreningar 
NiB har fortsatt sitt medlemskap i Rädda Svartedalen och Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) 
under 2021.  Inge Löfgren valdes in som ersättare i styrelsen och Boel till sammankallande i 
valberedningen. 
 
Övrigt: 
 Länsordförandekonferenser: har genomförts digitalt och Boel har medverkat.  
 Riksstämman genomfördes digital och Boel deltog.  
 Viltförvaltningsdelegationen- representant för Naturskyddsföreningen har Ingegerd Borg-

Saviharju varit. 
 
 
Allmänt om styrelsearbetet 

 Under 2021 har styrelsearbetet varit mycket intensivt, med rekordmånga möten, hög 
närvaro och stort engagemang. Det är uppenbart att det är en lättnad för många att 
mötena hållits digitalt, Bohuslän är långt och det är skönt att slippa sena hemresor. 

 Ekonomisk redovisning som skall ske vid varje styrelsemöte har tyvärr inte skett av olika 
skäl. 

 Styrdokumentet för NiB modifierades under 2021, då vi inte haft utbildningsansvarig under 
året och alla möten har skett digitalt.  

 


