
Öckerö  
 
Verksamhetsberättelse  för 
Öckeröarnas Naturskyddsförening, 2013 
 
Styrelsen har under 2013 bestått av: 
Ordförande Boel Lanne, Grötö  
V. ordf. Ulla Hallqwist, Björkö  
Kassör Lars-Erik Andréasson, Grötö 
Sekreterare Kenneth Carlsson, Björkö  
Utbildning Inger Standár-Björkman, Öckerö 
Ledamot Emma Söderlund 
       
Antalet medlemmar har under året varit 280 st inklusive familjemedlemmar 
 
ÖNF har under året haft 7 styrelsemöten (5 på Öckerö, 1 på Grötö, 1 på Björkö) samt därutöver 
kontakter per telefon eller via e-mail 
 

Kretsstämman hölls 12 mars i lilla salen, Öckerö bibliotek 
 

ÖNF har på Kretsstämman antagit Riks stadgemall för kretsar 
 

Vi har även antagit en begränsning av ordförandetid i kretsen på 8 år 
 

Kretsstämman beslutade också att vi ändrar loggan till; Naturskyddsföreningens falk +  
tilläggstexten ”Naturskyddsföreningen Öckerö” 

 

 Efter stämman höll Emma Söderlund ett föredrag om ”Insektslivet på Rörö efter branden”, det 
var mycket uppskattat och hade dragit ett 30-tal intresserade 
 

 
ÖNF har även varit representerat i följande sammanhang: 
 

Arbetsgrupp, Öckerö centrum 
 

Strandskyddsprojekt, tillsammans med Lysekil, Orust, Strömstad Naturskyddsföreningar 
 

Länsstämman i Uddevalla 4 maj, från ÖNF deltog Boel 
 

Det har bildats ett ”Havsnätvek Väst” där vi ÖNF representeras av Emma Söderlund 
 

ÖNF utser Emma som representant i Länsförbundet Bohuslän styrelse 
 

Emma och Boel deltog 4 augusti i Västerhavsveckan på Hönö fiskemuseum med en utställning 
om marint skräp, en medlem värvades 
 

Kretskonferensen i Ljungskile 4-5 oktober; Boel representerade ÖNF 
 

Höstkonferensen 8 november i Stockholm, från ÖNF deltog Inger Standár-Björkman och 
Emma Söderlund 
 

Boel Lanne är styrelseledamot i Bohuskustens vattenråd, representerar där  
Naturskyddsföreningen i Bohuslän  
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Kontakter med kommun och myndigheter: 
 

Hönö klåva, ÖNF är negativa till hur man skall lösa trafikfrågan och att det läggs ett hotell på 
Långholmen men positiva till att området görs tillgängligt för allmänheten 
 

Fotö fiskehamn, pontonbrygga; ÖNF har skrivit till kommunen, att föreningen är negativa till en 
pontonbrygga i den grunda viken 
 

ÖNF har anmält ”huset i Rangelviken” på Grötö till kommunen för flera saker 
som gjorts utan lov, bl.a. muddrat, gjort en pir på annat sätt än vad som angavs i ansökan. 
 

Två strandskyddsärenden: Florentinerskäret, Björkö och Hult, Hönö. ÖNF stödde kommunens 
avslag på ansökningarna om strandskyddsdispenserna. Florentinerskäret: kommunens och 
länsstyrelsens avslag överklagades av ägarna och Mark- och miljödomstolen gav dispens. 
Detta beslut har ÖNF och kommunen överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.   
 
Pågående projekt: 
 

ÖNF ordnade för första gången en kläd- och bokbytardag. Vi ordnade då en havs-quiz och 
lottade ut ett medlemskap i SNF. Arrangemanget uppskattades mycket med många besökare. 
50-70 personer besökte oss, ca 250 plagg kom in och strax under 200 böcker lämnades in 
 

Strandskyddsprojekt; Tillsammans med Orust, Strömstad och Lysekils-Munkedalskretsen har vi 
fått 17 000 kr från riks för att under tre år bevaka samtliga dispenser i kommunerna Öckerö, 
Orust, Strömstad och Lysekil. Medel behövs bl a till resor i samband med inspektioner och 
domstolsförhandlingar. De kretsarna skall tillsammans bidra med 10 000 kr. Flera ärenden på 
Orust och i Lysekil har tagits till domstol. Projektet skall rapporteras juli 2014. 
 

Återskapande av naturbetesmark på NV Grötö startades upp då projektbidrag på ca 700 000 
erhölls från Länsstyrelsen/EU. Under våren så röjdes och luntades det mesta av marken och 
under sommaren och hösten har det gått betande får på 2/3 av marken. 
ÖNF står som projektledare och projektet skall vara klart senast maj 2015. Därefter förväntas 
att ÖNF söker ett 5-årigt arealbidrag för att kunna fortsätta med bete. Bidrag har erhållits av 
Grötö ö-råd och föreningen ”Grötö Naturskyddsförening” (markägare). 
 
Aktiviteter 2013: 
 

Årsstämman var 12 mars, efterföljdes av föredrag om insektslivet på Rörö 
 

Klädbytardagen var 24 april  
 

Blomstervandring på Björkö var 10 juni 
 

Vi anordnade slåtterdagar och guidade visningar på Grötö under sommaren 
 

Vi anordnade en Vingaresa i maj 
 
Övrigt: 
 

ÖNF har skrivit i Lokalbladet 3 gånger under 2013 och betesprojektet blev uppmärksammat 
med nästan 2 sidor 
 

Studiebesök på Grötö för att studera naturbetesmarken 
 

ÖNF har bevakat, hållbart kustliv för boende och turism 
Det skall bli obligatoriskt att planera hela kusten 
 

ÖNF har haft ett möte med arrendatorerna på Långholmen 
ÖNF tar bara hänsyn till natur och miljö 
ÖNF vill att strandskydd införs så att allmänheten kan få tillträde till ön 
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Öckerö i februari 2014  
 

 
 
…………………………………….                     …………………………………… 
Boel Lanne, ordf     Kenneth Carlsson, sekr 
 
 
……………………………………                     …………………………………… 
Ulla Hallqwist (v. ordf)                                     Lars-Erik Andréasson (Kassör) 
 
 
……………………………………..                  ……………………………………… 
Inger Standár-Björkman (studieorg)              Emma Söderlund 
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