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Verksamhetsberättelse för Stenungsunds 
Naturskyddsförening 2007 
 
Styrelsens sammansättning 
2007-01-01- -2007-02-07      2007-02-07 - -2007-12-31 
Per Anders Ternevall ordf.   Per Anders Ternevall ordf. 
Olle Arvids medlemsinfo  Eva Andersson, klimatfrågor 
Anne-Maria Bardh sekreterare  Olle Arvids medlemsinfo 
Petter Bergman kassör  Anne-Maria Bardh sekreterare 
Maria Hübinette kom. tillst-, havsfrågor  Petter Bergman kassör 
Stefan Malm programsekreterare  Maria Hübinette kom. tillst-, havsfrågor 
Thomas Myremark v sekr., skogsfrågor  Stefan Malm programsekreterare 
Peeter Päts v ordf.,  jordbruksfrågor  Thomas Myremark v sekr., skogsfrågor 
  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 599 medlemmar 2007-12-31 (592 år 2006). 
 

Sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 11 gånger. 
 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse. 
 
Föredrag och exkursioner 
Under året var 17 aktiviteter planerade. Aktiviteterna var i görligaste mån anpassade för barn. (Inom 
parentes anges antalet deltagare): 
 
7/1 Vintervandring (12 och en havsörn) 
7/2 Årsmöte med föredrag av Thomas Kåberger om klimatfrågor (12) 
17/3 Holkuppsättning på Sundsby (11 och 8 hundar) 
28/4 Havskajakpaddlingen (8) 
19/5 Naturmorgon på Stenungsön, ett samarrangemang med Stenungsögården (12) 
6/6 Ranebolund (16) 
17/6 Nattsångare (8) 
26/8 Vad jag finner i strandkanten (2) 
29/8 Fladdermussafari (17) 
Föreläsningsserie om klimatförändringar, samarrangemang med Molekylverkstan, Kultur 
Stenungsund och ABF: 

11/10 ”En obekväm sanning”, filmvisning (35).  
18/10 ”Om klimatförändringen”, föredrag av meteorolog Madeleine Westin-Bergh (17) 
8/11 ”Om klimatanpassade matvanor” (20) 
15/11”Vilken framtid har bilen”, föredrag av Per Kågesson (17) 
22/11 ”Klimat i Stenungsund”, mötet där representanter för industrin och kommunen 
förklarar hur man tänker om miljön i kommunen (29) 

17/10 Dendrokronologi (7) 
12/11 Medlemmarnas bildafton (7) 
1/12 Holkspikardag (8) 
 
Dessutom hölls Julmarknad 15/12 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 närmare 5.200 besökare/år.  
• Föreningen kan nås via stenungsund@snf.se och medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut till 

dem som anmält intresse 
• 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 Planprogram för Perstorp Oxo AB 
o Detaljplan för småindustri Kärr 1:8 
o Detaljplaneändring för Borealis 
o Förslag till ny översiktsplan för Stenungsund (ÖP06) 
o Plan för detaljplan för bostäder på Kvarnhöjden i Jörlanda 
o Detaljplan för villatomter Grössbyn 1:34 m. fl. 
o Strandskydd, Härgusseröd, avloppsreningsverk 
o Strandskydd, Stora Askerön, vägdragning till p-plats 
o Piranläggning vid Hougs udde 
o Samråd om utökad verksamhet vid Perstorp Oxo AB 
o Samråd kring Swedegas planer på fossilgasledning till västkusten, i 2 omgångar 

• En kontaktperson i Kommunens Kalkningsgrupp 
• Stött Rädda Svartedalens Vildmark med de tidigare ”öronmärkta” 1500kr som skulle gå till 

Svartedalens djur. Pengarna kommer att användas till att köpa in nya holkar som sätts upp för 
att hjälpa sparvuggla, pärluggla och knipa. 

 

Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna 
Vid Industriängarna har under perioden maj – augusti standardiserad fågelfångst inom CES 
bedrivits vid 12 tillfällen. Årets resultat visar på ett litet fall framåt vad gäller adulta fåglar, man får gå 
tillbaka till 1990-talet för att se motsvarande numerär. Ny märkart för CES blev under året grå 
flugsnappare. Höstmärkningen vid ringmärkarboden började den 13 juli och avslutades den 10 
november. Totalt fångades det, trots dåligt väder, fågel under 53 mornar. 1687 fåglar nymärktes 
2007, blåmes var den art som stod för störst antal nymärkta, 322 fåglar. Kungsfåglar uppträdde i ett 
för lokalen stort numerär, 134 kungsfåglar nymärktes. 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 130 olika personer har under hösten besökt verksamheten och tagit 
del av den samma. Det har rört sig om ungdomar från BohOF, skolklasser, studiefrämjandet, 
Borealisanställda samt enskilda. Till studiefrämjandet har drygt 150 studietimmar inrapporterats som 
utbildning. I tidskriften Fåglar i Bohuslän nr 2, 2007, har en utförlig artikel om 2006 års verksamhet 
publicerats. På Stenungsunds Naturskyddsförenings hemsida har 2007 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 
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