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Antal medlemmar
Föreningen hade 605 medlemmar 2009‐12‐31. Varav 317 fullbetalande och 287
familjemedlemmar (2008, 611)
Sammanträden
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 10 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):
3/1 Vintervandring (18)
18/2 Årsmöte med föredrag av Gösta Bring: "Fiske" (14)
18/3 Ugglor i mossen (inställt)

19/4 Tofta Kile, samarrangemang med Västkuststiftelsen (20)
9/5 Naturmorgon på Stenungsön, ett samarrangemang med
Stenungsögården (14)
6/6 Ranebolund, samarrangemang med Västkuststiftelsen (40)
17/6 Nattsångare (4)
17/7 Nattfjärilar vid Store Mosse, samarrangemang med Västkuststiftelsen
(?)
22/8 Fågelexkursion till Halland (4)
26/9 Svampexkursion i Svartedalen, samarrangemang med
Västkuststiftelsen (20)
7/10 Bildafton (3)
30/10 Öringsafari, samarrangemang med Västkuststiftelsen, (1)
11/11 Föredrag om rovdjuren i vår närmiljö (62)
5/12 Holkbyggardag (7)
12/12 Julmarknad på Stenungs Torg (30)
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 SNF:s 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.
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:
Jörlanda Berg 1:95, Samråd gällande ändring av detaljplan för bilservice och
motell
Nösnäs 1:7, 1:8 1:284 mfl Campus Nösnäs, samråd gällande
detaljplaneprogram
Nösnäs 1:204 m fl. samråd detaljplan för kontor på Hakenäs gård, Nösnäs
Näs 1:230, samråd ändring detaljplan Grönviks varv

Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna ?
Vid Industriängarna har under perioden maj – augusti standardiserad fågelfångst
inom CES bedrivits vid 12 tillfällen. Våren startade väl med ganska mycket fåglar i
maj och juni. Häckningsresultaten verkar varit dåligt under året, då antalet
fångade ungfåglar under sensommaren var lägre än tidigare år.
Höstmärkningen vid ringmärkarboden började den 13 juli och avslutades den 1
november. Totalt fångades det fågel under 59 mornar. 1171 fåglar nymärktes
2009. Den dåliga sommaren gav mycket dålig fångst av i första hand lövsångare.
Endast 121 lövsångare fångades. I första hand torde detta bero på den totala
avsaknaden av bladlöss i vassen. Ett av de få glädjeämnena är att gransångaren
fortsatt ökar i antal. Efter ett par lite knackiga år tycks brunsiskan, brittisk gråsiska,
ökat något som häckare i området.
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.
En regnig höstkväll togs en hel del bort i den yttre buskmarken. Under sommaren
restaurerades en stor del av spångarna i området. Virket som använts kommer
från de gamla bryggorna i Kolhättan.
Ungefär 150 olika personer har under hösten besökt verksamheten och tagit del
av den samma. Det har rört sig om elever från komvux, skolklasser, Bohusläns
ornitologiska förening, Borealisanställda samt enskilda. Till studiefrämjandet har
drygt 150 studietimmar inrapporterats som utbildning. Under den gångna
säsongen har några nya personer lärt sig att plocka fåglar ur näten och därmed
kunnat fungera som utmärkta fältassistenter.
På naturskyddsföreningens hemsida har 2009 års verksamhet veckovis
rapporterats i form av fångstsiffror. Tre artiklar om verksamheten har publicerats i
form av reportage. Två i Stenungsunds‐posten samt ett i Fåglar på Västkusten.
”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

