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Naturskyddsföreningen i Varberg hade vid utgången av 2019 1614 medlemmar.
Vi har haft 11 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. Thomas
Johansson är Naturskyddsföreningens ledamot av Viskans Vattenråd.
Verksamheten.
Vi har under året arbetat med en rad stora frågor:
Vi tänker driva vår möjlighet som naturskyddsförening att få så kallad talerätt i ett
byggnadslovsärande i Falkenbergs kommun. Naturskyddsföreningen har på riksplanet 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 överklagat detta nej till talerätt ända upp i Högsta
domstolen, som gett oss rätt att yttra oss. Det vill säga att länsstyrelsen i Halland
måste ta upp våra synpunkter på bygget till bedömning.
Vi har träffats i ett Naturvårdsråd där vi träffar kommunekolog och andra
kommunrepresentanter för att påverka i frågor kring natur och miljö i ett tidigt
stadium.

LONA-projektet
Arbetet med ängarna i LONA-projektet har fortskridit. 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, Hammerskulle 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.
Synlighet
Vi har stått på Varbergs torg vid ett flertal tillfällen för att prata med människor om
vår verksamhet.
Program.
Tillsammans med Svenska Trollsländeföreningen ordnade föreningen en kurs i hur
man artbestämmer och inventerar trollsländor. Man har även kunnat vara med och
hjälpa till att inventera trollsländor i kommunen.
I september hölls Svamputställning på Naturum Getterön med Sven Dahlbom, i
samarrangemang med Naturum Getterön.
Ull i kubik, hölls i september på Öströö fårfarm. Föreningen var medarrangör.
Utflykter. I september ordnade vi en utflykt till Vik i Nösslinge. Gert Andersson
guidade.
De vilda blommornas dag 16/6 samarrangerades tillsammans med Hallands
botaniska förening, med en utflykt till Trönningenäs.
I augusti ordnades en utflykt till Årnäsuddens norra del, samarrangemang med
Hallands botaniska förening.
Nordiska kusträddardagen. Strandstädning
Den 4 maj genomförde Naturskyddsföreningen i Varberg en strandstädning vid
stranden mellan Träslövsläge småbåtshamn och Lerjan. Det var ett 20-tal
medlemmar som deltog vid aktiviteten som var en del av den nordiska
kusträddardagen vilken anordnades av Håll Sverige rent.
Fridays for future. Vi har stöttat nätverket genom att hjälpa till att boka lokal och
betala delar av två föreläsningskostnader. Den ena var med Johan Ehrenborg och den
andra med Maja Rosén.
Rädda och bevara Himleåns friluftsområde
Under året har vi haft en arbetsgrupp som bedrivit ett ambitiöst arbete med att skapa
opinion och påverka politiker för att få till stånd ett kommunalt naturreservat kring

Himleån. De har även anmält CR Johanssons uppställning av containrar inom
strandskyddat område, samt kommunens egen uppställningsytainom strandskyddat
område.
För styrelsen i Varbergs Naturskyddsförening i januari 2020
Helen Björklund, ordförande

