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Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Varberg
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Föreningen
Naturskyddsföreningen i Varberg hade vid verksamhetsårets slut 1079 medlemmar
varav 608 huvudmedlemmar.
Styrelsen.
Inger Wennerlund
Kjell Johansson
Karin Torebring-Metall
Sandra Jostberger
Pär Connelid
Karin Ekeborg
Birgitta Flysjö
Helen Björklund

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Naturskyddsföreningen i Varberg hade vid utgången av 2013 ökat till 1079 medlemmar, varav 608 betalande.(Statistik från riksföreningen).
Vi har haft sju protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten inför de olika
aktiviteter som vi genomfört och medverkat i:
Karin Ekeborg har representerat kretsen i Länsförbundet Hallands styrelse. Inger
Wennerlund har deltagit i Vattenrådet för Viskan och Kjell Johansson i Vattenrådet
för Himleån. Karin Ekeborg, Birgitta Flysjö samt Inger Wennerlund ingår i en referensgrupp till naturum Getterön. Inger Wennerlund och Karin Ekeborg deltog i en
mycket intressant och alarmerade Våtmarkskonferens i Örebro, arrangerad av Våtmarksfonden. Inger Wennerlund och Kjell Johansson har deltagit i en skogskonferens i Göteborg arrangerad av Västsvenska NF- distriktet. Karin Ekeborg och Inger
Wennerlund har deltagit i en NF-konferens om vindkraft och gruvdrift i Falköping.
Verksamheten
Aktiviteterna under 2013 har varit många. Flera har haft god genomslagskraft och
bidragit till att föreningen fått nya medlemmar.
− Vi har haft elva olika programpunkter och större arrangemang (se program, bil
1).
− Under miljövänliga veckan satsade vi på skog och skogbruk. Ett heldagsbesök hos
Håkan Carlsson på Gödeby Häst & Natur blev både välbesökt och mycket uppskattat. Håkan är entreprenör i skonsamt skogsbruk med sina ardennerhästar.
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Aktiviteter utanför programmet:
− Varbergskretsen var i år värd för Hallands Naturskyddsförenings årsmöte. Vi bokade naturum på Getterön för mötet. Ekologisk fisklunch på restaurang Stinas på
Getterön. Efter förhandlingar bjöds på uppskattad guidning i fågelreservatet.
− Vi medverkade även i år vid de s.k. naturumdagarna, en vecka när alla elever i
årskurs 5 i Varbergs skolor under ett par dagar i april besöker naturum Getterön
för att lära om fåglar och natur.
− Nya Coop Forum i Varberg önskade samarbete med oss under miljövänliga veckan. Varuhuset satsade stort på sina ekologiska produkter. Vi inbjöds att komma
med vårt material om ”varför välja ekologiskt”. En ny aktivitet för oss, som var
mycket givande.
− Vi har deltagit i miljövänliga julmarknaden på naturum Getterön.
− Vi har även i år engagerat oss för de asylboende i Himle utanför Varberg. Under
en utflykt i en beteshage berättade vi om det halländska jordbrukslandskapet. En
speciell vandring efter Hälsans Stig i Varberg fick många deltagare. Vi har också
erbjudit hjälp med transporter. Så till exempel till ett uppskattat bad i Träslövs
Läge och skjuts till firandet av Svenska Flaggans Dag i Varberg.
Som helhet kan sägas att vi har haft ett brett och varierat program med god anslutning av intresserade besökare. Vi räknar med att ha nått många intresserad i Varbergs kommun med våra aktiviteter. De lokala tidningarna, Hallands Nyheter, Varbergsposten och SR 4 Halland har uppmärksammat oss på ett positivt sätt.
Samarbetspartners
Vi har som under tidigare år haft ett mycket gott samarbete med Varbergs Ornitologiska Förening, Studiefrämjandet, naturum Getterön, Agenda 2 och Hallands Botaniska Förening. Detta gör det lätt och roligt att genomföra större arrangemang.
Naturvårdsärenden
− Naturskyddsföreningens agenda har omfattat många naturvårdsärenden.
− Vi fortsätter att bevaka utbyggnaden av vindkraften och överklagar där vi anser
det viktigt för att skydda kulturlandskapet, flora och fauna. Ett överklagande ligger hos Mark-och miljödomstolen. Det handlar om att exploatören inte följt de föreskrifter som beslutats inför etableringen av sex vindkraftverk i Västra
Derome/Torpa.
− Vi har också bevakat ett antal stadsplaneringsfrågor med utgångspunkt att bevara
Varbergs grönområden.
Resultatet för 2013 redovisas i resultat-och balansräkningen.
Sammanfattning.
Som sammanfattning kan sägas att vi är nöjda med kalenderåret 2013.
− Vi har haft ett stort och varierat programutbud och har genomfört flera stora arrangemang.
− Vi har bevakat flera viktiga naturvårdsfrågor och tycker att våra åsikter om naturen alltmer hörsamas av allmänheten och även av kommunen.
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För styrelsen för Naturskyddsföreningen i Varberg mars 2014

Inger Wennerlund
Ordförande

Sandra Jostberger
Sekreterare

Karin Torebring-Metall
Kassör

