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Naturskyddsföreningen i Varberg hade vid utgången av 2014 ökat till 1404 medlemmar varav 788 huvudmedlemmar. En ökning med drygt 200 medlemmar jämfört
med 2013.
Vi har haft 17 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 inför gemensamma projekt på naturum Getterön.
Inger Wennerlund och Karin Ekeborg har deltagit i NFs miljömålskonferens om
våtmarker i Örebro. Lars Hellsborn har deltagit i NFs skogskurs i Göteborg.
Verksamheten.
Vi har under året arbetat med en rad stora frågor: Vi har deltagit i samråd om den
planerade utbyggnaden av Varbergs nya hamn. Här finns sedan tidigare ett utslag i
Mark-och Miljödomstolen som stadgar om en skyddsvall från den nya hamnen in
mot Natura 2000-området. Vi har tillsammans med Varbergs Ornitologiska Förening
(VOF) haft samråd om hur skyddsvallen mot fågelreservatet kan utformas för att
gagna både fåglarna i reservatet och besökarna.

Vindkraftsutbyggnaden i Torpa blev ett nederlag. Vi ansåg oss ha tillräckligt juridiskt understöd för att hävda att skogsavverkningen runt de planerade vindkraftverken var regelvidriga. Men Mark-och Miljööverdomstolen tillät ingen resning.
Tunneln under Varberg har upptagit oss under året. Vi har deltagit i två möten med
Trafikverket om tunnelns framtida sträckning i norr och söder. Ett mera konkret möte
med Vivab (det gemensamma avfallshanteringbolaget Varberg/Falkenberg) tillsammans med VOF gav oss möjlighet att direkt påpeka vad som kunde göras för att minimera störningen på Natura 2000-området Getterön under detta stora järnvägsprojekt.
Bristen på e-postadresser till alla våra medlemmar är ett bekymmer. Vi har inte råd
att skicka brev till alla. Vi har under året ringt till alla som angivit telefonnummer i
medlemslistan. På det sättet lyckades vi skaffa ytterligare 170 mejladresser.
Miljövänliga veckan blev lyckad i Varberg. Den lokala ICA-handlaren i Derome
hade redan ställt upp med fin skyltning och eko-dricka till barnen inför vårt besök.
ICA Kvantum i Varberg gjorde också en stor satsning för att visa företagets ekologsiska produkter. Här värvade vi också nya medlemmar.
Bildandet av ett skogsnätverk tillsammans med Varbergs Ornitologiska Förening
var det nya för 2014. En välbesökt skogskväll på naturum Getterön med åtföljande
skogsutflykt blev en flygande start. Tanken är att vi tillsammans med skogsägare, jägare, botanister och andra skogsintresserade bland annat ska arbeta med inventeringar och för bättre kunskaper i skogsvård.
Hemsidan och Facebook. Vår nya styrelsemedlem Elias Henriksson är vår kommunikatör. Han har sett till att vi nu både har en egen hemsida och en Fb-sida.
Vi medverkade även i år i naturumdagarna på Getterön, en vecka när alla kommunens femteklassare bereds olika natur-aktiviteter på reservatet.
Vi har deltagit i evenemanget Ull i kubik och den välbesökta Miljövänliga julmarknaden på naturum Getterön.
Vi har som tidigare år haft ett mycket gott samarbete med Studiefrämjandet, Varbergs Ornitologiska förening och Hallands Botaniska Förening.
Resultatet för 2014 redovisas i resultat- och balansräkningen.
För styrelsen i Varbergs Naturskyddsförening i februari 2014
Inger Wennerlund
ordförande

