Verksamhetsberättelse för Stenungsunds
Naturskyddsförening 2010
Styrelsens sammansättning
2010-01-01 till 2010-02-10:
Mats Olvmo, ordf
Thomas Myremark, v ordf skogsfrågor
Stefan Malm, kassör
Per Anders Ternevall, sekr
Marie Stenseke, v sekr
Olle Arvids, medlemsinfo
Maria Hübinette, kom. tillst-, havsfrågor

2010-02-10 till 2010-12-31:
Marie Stenseke, ordf
Maria Hübinette, v. ordf
Stefan Malm, kassör
Per Anders Ternevall sekr
Thomas Myremark, v sekr
Ulf Nilsson, programsekr
Olle Arvids, medlemsinfo

Revisorer
Jan Fridén, revisor
Lennart Hermansson, revisor
Peter Norrthon, revisorssuppleant
Ulf Gustavson, revisorssuppleant

Valberedning
Mats Olvmo och Peeter Pääts.

Antal medlemmar
Föreningen hade 596 medlemmar 2010-12-31 (605 år 2009). Av dessa är 314 huvudmedlemmar, 281
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 12 aktiviteter planerade. Aktiviteterna var i görligaste mån anpassade för barn. (Inom parentes
anges antalet deltagare):
3/1 Vintervandring (6)
17/2 Årsmöte med föredrag av Niclas Åberg, Åtta fjordar (9)
17/3 Ugglor i mossen (12)
24/4 Hermanö (10-12)
12/5 Naturmorgon på Stenungsön (19)
5/6 Lundflora och fågelliv (23)
5/6 Naturnatta arrangerad av Hällmarkens ekonomiska förening (30)
5/9 Vad jag finner i strandkanten (knappt 20)
9/10 Handla miljövänligt! (5)
20/10 Föredrag: Vattendirektivet (4)
24/11 Föredrag: Nu kommer vildsvinen! (23)
4/12 Holkbyggardag (6)
Dessutom hölls Julmarknad 11/12 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 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 jobbar 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 Avverkning vid Gårdsjön
o Ålevatten som kommunal vattentäkt
o Vindkraftsplan för Stenungsunds kommun
o Stenungsöns Naturreservat

Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna
Vid Industriängarna har under perioden maj – augusti standardiserad fågelfångst inom CES bedrivits vid 12
tillfällen. Året kom att bli det hittills sämsta sedan starten av CES -Stenungsund. Säkert står mycket att finna i
den hårda vintern. Ett glädjeämne var dock att stenknäck blev en ny märkart. 7 stenknäckar ringmärktes i maj.
Höstmärkningen vid ringmärkarboden började den 12 juli och avslutades den 7 november. Totalt fångades det
fågel under 42 mornar. 1185 fåglar nymärktes 2010. Den hårda vintern märktes i klart lägre fångster av
temperatur- och väderflyttande arter. Ett exempel är gärdsmyg där det 2009 ringmärktes 73 individer, 2010
ringmärktes endast 20.
Sångarna visade en något högre förekomst än 2009. Gransångaren passerade för första gången sedan
starten 1991 100 ringmärkta.
Antalet fångstdagar blev något mindre än tidigare år. I första hand beror detta på en septembermånad med
dåligt väder, i andra hand på att endast en ringmärkare varit aktiv.
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 120 olika personer har under hösten besökt verksamheten och tagit del av den samma. Det har rört
sig om grupper från Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna, Bohusläns ornitologiska förening samt enskilda. Till
studiefrämjandet har drygt 150 studietimmar inrapporterats som utbildning.
Under den gångna säsongen har flera personer kunnat fungera som utmärkta fältassistenter.
På naturskyddsföreningens hemsida har 2010 års verksamhet veckovis rapporterats i form av fångstsiffror.

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

”Representation”
Olle Arvids har varit kretsens representant i Länsförbundets (Naturskyddsföreningen i Bohuslän) styrelse och
vid riksstämman i Gävle.
Thomas Myremark har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks styrelse. Viktiga frågor:
Skogssällskapets försäljning av mark till privatperson.
Thomas Myremark är kretsens representant i kommunens kalkningsgrupp. Arbetet finansieras i huvudsak
genom pengar från staten.

Styrelsen
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