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Verksamhetsberättelse för Stenungsunds 
Naturskyddsförening 2008 
 
 
 
Styrelsens sammansättning 
2008-01-01- -2008-02-19      2008-02-19 - -2008-12-31 
Per Anders Ternevall ordf.   Per Anders Ternevall ordf. 
Eva Andersson, klimatfrågor  Eva Andersson, v sekr, klimatfrågor 
Olle Arvids medlemsinfo  Olle Arvids medlemsinfo 
Anne-Maria Bardh sekreterare  Maria Hübinette kom. tillst-, havsfrågor 
Petter Bergman kassör  Stefan Malm kassör 
Maria Hübinette kom. tillst-, havsfrågor  Thomas Myremark sekr., skogsfrågor 
Stefan Malm programsekreterare  Mats Olvmo, programsekreterare 
Thomas Myremark v sekr., skogsfrågor  Peeter Päts v ordf.,  jordbruksfrågor  
Mats Olvmo, ledamot 
Peeter Päts v ordf.,  jordbruksfrågor 
 
Revisorer 
Jan Fridén och Sven-Göran Allansson. 
Revisorsuppleant: Lennart Hermansson och Ulf Gustavson. 
 
Valberedning 
Rolf Olsson och Marko Vartiainen. 
 
Antal medlemmar 
Föreningen hade 611 medlemmar 2008-12-31 (599 år 2007). 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 9 gånger. 
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse. 
 
Föredrag och exkursioner 
Under året var 15 aktiviteter planerade. Aktiviteterna var i görligaste mån anpassade för barn. (Inom parentes 
anges antalet deltagare): 
 
5/1 Vintervandring (9) 
19/2 Årsmöte med föredrag av Jan Uddén: "Fjärilar både natt och dag" (12) 
15/3 Holkuppsättning (0) 
14/4 Havskajakpaddling, inställd 
26/4 Besök på Hällmarkens gård i Svenshögen (10) 
17/5 Naturmorgon på Stenungsön, ett samarrangemang med Stenungsögården (12) 
6/6 Brattön (27) 
17/6 Nattsångare (10) 
9/8 Fjärilar (1) 
13/9 Svampexkursion, inställd 
14/9 Mariagårdens dag, vår medverkan ställdes in 
14/10 Bildafton, inställd 
11/11 Strömmar, erosion och miljö i Hakefjorden (12) 
6/12 Holkbyggardag (14) 
Dessutom hölls Julmarknad 13/12 på Stenungs Torg. 
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Utåtriktad verksamhet 
 Ett programblad har producerats och skickats ut med post till alla medlemmar 
 Föreningsaktiviteter annonseras i ST-Tidningen och i Sveriges Natur 
 Föreningen har en välbesökt hemsida med ca 4.700 besökare/år.  
 Föreningen kan nås via stenungsund@snf.se och medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut till dem som 

anmält intresse (ca 150 st). 
 Ett antal av SNFs s.k. pluggannonser har publicerats i ST-tidningen 
 Föreningen har ett antal inventarier för utlåning till föreningens medlemmar. T.ex. tubkikare och litteratur 
 Miljövänliga veckan, tema textil. Reklamaffischer sattes upp och informationsbroschyrer delades ut. 
 Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna, se nedan. 
 
Natur- och miljövård 
Föreningen har: 
 Varit remissinstans i kommunala plan-, bygg-, miljöskydds- och naturvårdsärenden. Av alla ärenden som 

föreningen fått kännedom om har yttranden lämnats i följande fall: 
o Groland 3:5, Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus 
o Toröd 1:5, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
o Ödsmål-Berg 2:5, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
o Groland 2:5, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
o Höga 2:17, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
o Törreby 1:27, Förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus 
o Rannekärr 1:2, 2:3, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
o Samråd om kommunal ytvattentäkt i Ålevattnet i Stenungsunds kommun 
o Jörlanda-Lunden 1:13, Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus 
o Förslag till ändring av detaljplan för Perstorp Oxo AB, Stenungsunds kommun, Västra Götalands 

län 
o Utökad verksamhet på Renova 
o Nösnäs 1:294, 1:285 m.fl., Detaljplaneprogram för kontor på Hakenäs, Stenungsunds kommun 
o Grössbyn 1:34 m.fl., Samråd angående förslag till detaljplan för villatomter 
o Överklagande över dom 2008-12-01, Mål nr M 1939-07, Vänersborgs Tingsrätt Miljödomstolen: 

Tillstånd enligt miljöbalken till hamn och hamnverksamhet m.m. inom Stenungsunds och Orust 
kommuner, Västra Götalands län. (Mudderdumpning vid Djurnäs udde) 

 En kontaktperson i Kommunens Kalkningsgrupp 
 
Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna 
Vid Industriängarna har under perioden maj – augusti standardiserad fågelfångst inom CES bedrivits vid 12 
tillfällen. Ännu ett år där fångsten varit en bit över genomsnittet. Sångare går tillbaka medan arter som 
gärdsmyg och rödhake ökar. 
Höstmärkningen vid ringmärkarboden började den 14 juli och avslutades den 2 november. Totalt fångades det 
fågel under 53 mornar. 1631 fåglar nymärktes 2008, lövsångare var den art som stod för störst antal 
nymärkta, 355 fåglar. Gransångaren har etablerat sig som häckfågel på allvar. Av de totalt 97 ringmärkta 
gransångarna fångades hela 49 stycken innan 15 september. Den 13 september fångades två rariteter för 
Stenungsund, blåhake och höksångare. Detta var den 7 blåhaken och den 4 höksångaren som ringmärkts vid 
Industriängarna sedan 1991. Totalt har 31 752 fåglar märkts i området sedan starten. 
Träd och buskar har hamlats, ängsytor slagits, nätgator och dammar har hållits öppna, allt för att försöka 
behålla den standard som varit i området sedan 1995.  
Ungefär 150 olika personer har under hösten besökt verksamheten och tagit del av den samma. Det har rört 
sig om elever från komvux, skolklasser, studiefrämjandet, Borealisanställda samt enskilda. Till 
studiefrämjandet har totalt 150 studietimmar inrapporterats som utbildning. 
På Naturskyddsföreningens hemsida har 2008 års verksamhet veckovis rapporterats i form av fångstsiffror. 
 
Fågelinventering enl. PMK (Projekt MiljöKontroll) modell 
8 rutter inventerades under året. 
 
”Representation” 
Olle Arvids har varit kretsens representant i Länsförbundets (Naturskyddsföreningen i Bohuslän) styrelse. 
Monica Rundin har varit kretsens ombud till SNFs Länsstämma. 
Thomas Myremark har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks styrelse. 
 
 

Styrelsen 


