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Naturskyddsföreningen i Varberg hade vid utgången av 2017 1706 medlemmar.
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten inför de olika
aktiviteter som vi genomfört och medverkat i.
Lars Hellsborn har representerat kretsen i Länsförbundet Hallands styrelse. Inger
Wennerlund är Naturskyddsföreningens ledamot av Viskans Vattenråd. Det lokala
projektet inom Varbergs kommun med långt gånga planer för att rena Viskans biflöde Skuttran har tyvärr avstannat. Men beslut har under året fattats om en nystart.
Verksamheten.
Vi har under året arbetat med en rad stora frågor: Vi har deltagit i flera samråd om
den planerade utbyggnaden av järnvägstunneln under Varberg. Miljökonsekvensbeskrivningen är en lunta på över 150 sidor.
Sluttäckningen av deponin på Getterön närmar sig beslut. Vi har under året deltagit
i tre så kallade workshops för att tillsammans med andra föreningar och intressegrupper (t.ex. förskolans personal) arbeta fram förslag på hur naturen kan återställas
efter det att deponimassorna lagts ut över området. Vi kom fram till tre förslag med
lika många ambitionsnivåer (och kostnader). Mellanförslaget enades vi om. Det
skulle ge den gamla deponin alla chanser att bli en klart lysande ”miljöstjärna” för
besökare i alla åldrar och med områden utformade för att passa växter och djur med
olika krav på sina miljöer.
Nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 gjorde oss förvånade. Ingen miljökonsekvensbeskrivning presenterades på det välbesökta mötet i Ringhals samlingssal.
Dock anmälde vi vårt intresse att ta del av miljökonsekvensbeskrivningen som Vattenfall ska presentera direkt till Miljödomstolen.
Vi tänker driva vår möjlighet som naturskyddsförening att få så kallad talerätt i ett
byggnadslovsärande i Falkenbergs kommun. Naturskyddsföreningen har på rikspla-

net skrivit inlaga till regeringen om att bristen på talerätt i bygglovsärenden skapar
ett hål i rättvisan. I det här fallet kan länsstyrelsen vare säg miljöpröva eller ”kulturpröva” ett jättebygge i känslig natur. Detta eftersom ingen granne har överklagat
bygget. Vi har faktastöd från Oscar Alarik, jurist på vår riksorganisation.
LONA-projektet
Varbergs kommun har i samarbete med Naturskyddsföreningen i Varberg och Hallands botaniska förening beviljats pengar från LONA (Lokala naturvårdssatsningen),
för att genomföra ett projekt inriktat på att restaurera och sköta gräsmarker runt Varberg. Syftet med projektet är att ge underlag till en bättre skötsel av stads- och tätortsnära ängsmarker i kommunen, vilka områden som bör utvecklas eller länkas
samman och inleda restaurering av ängsområden i stadsmiljön. Målsättningen är att
öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön och även bidra till att förbättra möjligheterna för de arter som är knutna till det traditionella odlingslandskapet att sprida
sig.
Naturskyddsföreningens del i projektet innebär att vi svarar för slåttern på ängarna
vid brukshundsklubben, Hamrekulle och vid kusthotellet.
Natursnokarna, Naturskyddsföreningens barnverksamhet, kom till start 2016. Aktiviteten för barn och föräldrar växer stadigt. Två utflykter vår och höst har stått på
programmet.
Miljövänliga veckan. Vi gav det mesta krutet förra året under miljövänliga veckan.
Men både Coop och ICA kontaktade oss för medvekan. Coop hade förberett vår plats
väldigt fint vid ingången där vi fick maximal kontakt med besökarna. Vi var mindre
nöjda med ICA Kvantum som inte stöttade oss på motsvarande sätt.
Skogsnätverk som bildades för tre år sedan tillsammans med Varbergs Ornitologiska Förening. Gruppen har inventerat ett stort antal områden och funnit en riktig
”pärla” i Gunnarsjö. Här arbetar nu Länsstyrelsen för att skapa ett naturreservat efter
förhandlingar med markägaren.
Klädbytardagen i april på naturum blev välbesökt. För 2018 har biblioteket i Varberg, Komedianten, bett oss flytta dit.
Program. Vi har under året haft två välbesökta föreläsningar i samarbete med biblioteket Komedianten i Varberg. ”Modeslaven” med reportern Tobias Andersson
Åkerblom som berättade hur han uppsökte och lyckades beskriva den misär som
många textilanställda lever under i Kina.
Dumpstaren Andreas Jakobsson berättade hur han i fyra år levt på sådant som blir
över från våra livsmedelsbutiker. ”Svinnlandet” är titeln på handbok.
Solsidan, den stora solcellsparken vid Munkagård, besökte vi under ledning av Anders Rundqvist från Varberg Energi. Vi inbjöd också vår systerförening Turstföreningen i Varberg/Kungsbacka att delta. Välbesökt.
För styrelsen i Varbergs Naturskyddsförening i mars 2018
Inger Wennerlund, ordförande

