Verksamhetsberättelse för Stenungsunds
Naturskyddsförening 2011
Styrelsens sammansättning
2011-01-01 till 2011-02-09:
Marie Stenseke, ordf
Maria Hübinette, v. ordf
Stefan Malm, kassör
Per Anders Ternevall sekr
Thomas Myremark, v sekr
Olle Arvids, medlemsinfo

2011-02-10 till 2011-12-31:
Marie Stenseke, ordf
Ulf Nilsson, v. ordf och programsekr
Stefan Malm, kassör
Per Anders Ternevall sekr
Thomas Myremark, v sekr
Olle Arvids, medlemsinfo
Eva Andersson, Klimat och energiansvarig
Maria Hübinette, ledamot

Revisorer
Jan Fridén, revisor
Lennart Hermansson, revisor
Peter Norrthon, revisorssuppleant
Petter Bergman, revisorssuppleant

Valberedning
Peeter Päts

Antal medlemmar
Föreningen hade 568 medlemmar 2011-12-31 (596 år 2010). Av dessa är 302 huvudmedlemmar, 265
familjemedlemmar och 1 ständig medlem.

Sammanträden
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 8 gånger.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.

Föredrag och exkursioner
Under året var 13 aktiviteter planerade. Aktiviteterna var i görligaste mån anpassade för barn. (Inom parentes
anges antalet deltagare):
2/1 Vintervandring (16)
10/2 Årsmöte (10)
12/3 Holkuppsättning (3)
9/4 Klädbytardag (ca 300)
16/4 Säby kile, Tjörn (4)
21/5 Naturmorgon på Stenungsön (4)
26/5 Nattsångare, install pga dåligt väder
11/6 Lundflora och fågelliv , Ranebolund,
4/9 Vad jag finner i strandkanten (0)
22/9 Filmen Underkastelsen (46)
19/10 Föredrag: Svartedalen (12)
8/11 Naturfilm Ingmar Lind (50). Föredrag av Stellan Tengroth - Är tillväxten möjlig? (26)
3/12 Holkbyggardag (2)
Dessutom hölls Julmarknad 10/12 på Stenungs Torg.

Utåtriktad verksamhet
·
·

Ett programblad har producerats och skickats ut med post till alla medlemmar
Föreningsaktiviteter annonseras i ST-Tidningen och i Sveriges Natur
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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
Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna, se nedan.
Miljömärkning/certifiering av Willys stormarknad i Stenungsund, Caroline Olsson, var kretsens
representant i detta arbete
Eva Andersson och Peter Norrthon har på styrelsens uppdrag jobbat med energifrågor.

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 Detaljplan för förskola, del av Kännestorp 2:25
o Vindbruksplan för Stenungsunds kommun
o Sex ärenden rörande förhandsbesked för nybyggnad har kommit för remiss från Stenungsunds
Kommun. Dessa har besvarats av Marie och Maria (2011-03-03).

Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna
Vid Industriängarna har under perioden maj – augusti standardiserad fågelfångst inom CES bedrivits vid 12
tillfällen. Året kom åter att bli dåligt, om än något bättre än 2010. Säkert står mycket att finna i den hårda
vintern. Rödhake svarade för det största antalet märkta, 15 stycken.
Höstmärkningen vid ringmärkarboden började den 16 juli och avslutades den 6 november. Totalt fångades det
fågel under 56 mornar. 1597 fåglar nymärktes 2011. Den hårda vintern märktes i klart lägre fångster av
temperatur- och väderflyttande arter. Fortsatt låga märksiffror av gärdsmyg, rödhake och järnsparv.
Sångarna visade en något högre förekomst än 2010. Lövsångaren hade ett bra år, mycket tack vare en riklig
förekomst av bladlöss i vassen. Totalt ringmärktes 356 lövsångare. Udda märkarter för året blev göktyta och
varfågel.
9 nya mesholkar sattes upp i området under våren. I de nya holkarna häckade talgoxe, blåmes och svartvit
flugsnappare. Förutom dessa arter häckade ett par med rödstjärt i området, hela 7 ungar ringmärktes i denna
kull.
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. Under året kom också en del av spångarna att
repareras. Till två nya nät kom en gata att röjas i vass som kommit under de senaste tre åren.
För första gången kom de gamla kassettbandspelarna att ersättas av MP3-spelare med högtalare som har
uppladdningsbara batterier. Detta fungerade utmärkt och innebär inte bara lättare transport utan också en mer
miljövänlig fångst.
Ungefär 100 olika personer har under hösten besökt verksamheten och tagit del av den samma. Det har rört
sig om grupper från gymnasieskolor, medlemmar i Bohusläns ornitologiska förening samt enskilda. Till
studiefrämjandet har studietimmar inrapporterats som utbildning.
Under den gångna säsongen har flera personer kunnat fungera som utmärkta fältassistenter.

Fågelinventering enl. PMK (Projekt MiljöKontroll) modell
7 rutter inventerades under året.

”Representation”
Olle Arvids har varit kretsens representant i Länsförbundets (Naturskyddsföreningen i Bohuslän) styrelse.
Thomas Myremark har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks styrelse. Viktiga frågor:
Avverkning i Svartedalen
Thomas Myremark är kretsens representant i kommunens kalkningsgrupp. Arbetet finansieras i huvudsak
genom pengar från staten.
Eva Andersson representerade kretsen på SNFs konferens ”Rädda Mannen”, 2011-11-08 i Stockholm.
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