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Verksamhetsberättelse för 
Öckeröarnas Naturskyddsförening, 2017 
 
Styrelsen har under 2017 bestått av: 
Ordförande Boel Lanne, Grötö  
V. ordf. Ulla Hallqwist, Björkö  
2:e vice ordf Emma Söderlund, Öckerö/Hönö 
Kassör Lars-Erik Andréasson, Grötö 
Sekreterare Kenneth Carlsson, Björkö  
Utbildning Inger Standár-Björkman, Öckerö 

      

  
Antalet medlemmar: Den siste december 2017 var vi 312 medlemmar inklusive 

familjemedlemmar (varav 157 var huvudmedlemmar). 

 
ÖNF har under året haft 5 styrelsemöten (3 på Öckerö, 1 på Björkö, 1 på Grötö) samt därutöver 
regelbundna kontakter per telefon eller via e-mail 
 

Kretsstämman hölls 6 mars i biblioteket, Öckerö 

 
ÖNF har även varit representerat i följande sammanhang: 
 

Strandskyddsprojekt, tillsammans med flera kretsar längs Bohuskusten 
 

Länsstämma i Partille 8 april, Boel deltog.  
 

Rikskonferens i Skövde 12-14 maj; Boel representerade  
 

Deltog 5 augusti i Västerhavsvecka på Fiskemuseet, Hönö med en utställning om ”marint skräp”  
där förskolebarn från Öckerö och Björkö gjort fina ”konstverk” av marint skräp som dom hämtat 
på stranden, där även filmen ”Strömmar av plast” + 4 andra filmer på samma tema visades och 
där det var ca 50 besökare 
”Konstverken fanns kvar tills slutet av september, flyttades sedan till biblioteket, Öckerö 
 

Vi var även med på Vinga 12 augusti, med mer än 100 besökare 
 

Konferens i Fristad, 6-8 oktober, handlade om ”biologisk mångfald i odlingslandskapet”, Boel 
representerade 
 

Ett rådslag om biologisk mångfald i marina miljöer ordnades på Universeum 6 oktober av 
Bohuskustens och Kattegatts kustvattenråd. Inger, Ulla, Kenneth och Boel deltog. 

 
Kontakter med kommun och myndigheter: 
 

ÖNF har till Länsstyrelsen lämnat ett förslag på hänsynsområde i det som skall bli ett nytt 
naturreservat utanför Fotö,  
 

ÖNF överklagade strandskyddsdispens för fårhus vid Rördammen med motivet att för 
restaurering av naturbetesmark skall inte djur hållas på marken vintertid eftersom tillförsel av 
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näring då sker. Däremot uttryckte ÖNF sitt gillande av att området skulle restaureras. Det kan 
upplysas om att ÖNF på 90-talet bidrog med mycket medel för grävning i dammen och inköp av 
karp. Överklagandet avslogs och enligt var ÖNF erfarit har får betat, men också utfordrats i 
området under stor del av sommaren 
 

Skickat två samrådssvar till kommunen angående nybyggnation i Hjälvik och Norra Brevik där vi 
uttryckt negativ syn på att bebygga västra delarna av Öckerö 
 

ÖNF har tagit initiativ till en konstutställning om naturreservatet Ersdalen. Allmänheten har 
bjudits in att delta och utställningen kommer ske under december 2018 
 

Bevakat att strandskyddet efterlevs i kommunen. Här kan sägas att Bygg- och miljönämnden 
verkar vara strikta med att inte ge nya strandskyddsdispenser medan det troligen har skett en 
hel del svartbyggen i kommunen. Tillsyn verkar inte ske 
 

Pågående projekt: 
 

Återskapande av naturbetesmark, ett projekt som initialt pågick i 3 år, 2011-2015 på NV Grötö 
har slutredovisats och godkänts. Vi har nu fått medel för att fortsätta betet i minst 5 år till och 
arbetet går vidare med röjning, slåtter och fårbete. ÖNF driver nu, tillsammans med några 
markägare, att området skall bli ett kommunalt naturreservat. Markägarmöte med kommunen 
skall ske i slutet av januari 2018 och ÖNF hoppas att en komplett LONA-ansökan (Lokala 
naturvårdsbidrag) kan lämnas in till Naturvårdsverket i slutet av 2018.  
 
En ny översiktsplan håller på att tas fram av kommunen, ÖNF följer detta arbete och har för 
avsikt att delta aktivt i samrådet. 
 
 

Aktiviteter 2017: 
 

Kretsstämman var 6 mars, med föredrag av Docent J Deinum och kemi i vardagen. 
 

Vandring på Hyppeln 21 maj, med hjälp av Öckerö kommuns nya naturguide. 4 deltagare 
 

Blomstervandring på Vinga var 28 maj med Håkan ”Linne” Olsson, 23 deltagare 
 

Blomstervandring på Björkö var 11 juni med Håkan ”Linné” Olsson, 12 deltagare i spöregn 
 

Blomstervandringar på Rörö 1 och 2 juli med Håkan ”Linné” Olsson 
 

Blomstervandring i Ersdalen 8 och 9 juli Håkan ”Linné” Olsson, 20 resp 44 deltagare 
 

Blomstervandring på Rörö 12 augusti Håkan ”Linné” Olsson, 55 deltagare 
 

Västerhavsveckan 5 och 12 augusti 
 

Liekurs på Grötö  28 juli, 17 deltagare. För detta sökte ÖNF 10 000 kr i projektbidrag från 
riksföreningen.  
ÖNF inköpte också en lie, som skall kunna användas av medlemmar som gått kurs 
 
Övrigt: 
 

Under året har mail till medlemmar skickats 3 gånger. I samband med detta har maillistan 
uppdaterats genom att vi ringt till medlemmar 
 

Hemsidan har skötts av Emma Söderlund 
 

 ÖNF har köpt in 50 st av kommunens Naturguide. Dessa säljer vi vidare vid olika arrangemang 
för samma pris som vi köpt in dem. 
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Öckerö i februari 2018 
 
 
…………………………………….                     …………………………………… 
Boel Lanne, ordf     Kenneth Carlsson, sekr 
 
 
……………………………………                     …………………………………… 
Ulla Hallqwist (v. ordf)                                     Lars-Erik Andréasson (Kassör) 
 
 
……………………………………..                  ……………………………………… 
Inger Standár-Björkman (studieorg)              Emma Söderlund 


