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Föreningen har under året haft totalt 469 medlemmar (när man räknar med de 179 som har 
familjemedlemskap), vilket är betydligt fler än år 2013. TNF utgör en krets av Svenska Natur-
skyddsföreningen, som sammanlagt hade 203 000 medlemmar, vilket är mer än Socialdemo-
kraterna, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet har tillsammans.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av 10 styrelseledamöter som har träffats 
11 gånger på ordinarie styrelsemöten och i 
mindre arbetsgrupper däremellan. Styrelsen 
har haft kontinuerliga kontakter med före-
trädare för kommunen för att vidareutveckla 
kontakterna och överlägga om olika natur-
vårds- och miljöskyddsfrågor. Föreningens 
synpunkter har liksom tidigare år under det 
gångna året givits utrymme i massmedia, 
vilket gett tillfälle att visa på den bredd av 
aktiviteter som finns inom föreningen. Fören-
ingen arrangerade en välbesökt politiker- 
hearing inför valet vilket gav mersmak.

Föreningen deltog också vid skördemarknaden på Sundsby i september. Temat var ”Handla 
miljövänligt” och vi använde oss av SNF:s kampanjmaterial för ändamålet.

Skogsgruppen
Skogsgruppen har under 2014 tagit del av 20 avverkningsanmälningar inom Tjörns kommun. 
Av dessa har vi valt att besöka femton stycken före avverkning, i syfte att identifiera eventu-
ella naturvärden som borde beaktas, samt ett efter avverkningen i syfte att granska hur väl 
man följt de naturhänsyn som angivits i anmälningsdokumentet. 

I flera avverkningar har det handlat om planterad barrskog som varit mogen för avverkning 
och då har vi valt att inte yttra oss till Skogsstyrelsen. Har vi däremot bedömt att det funnits 

naturvärden som vid avverkning 
riskerar att förstöras eller förminskas 
har vi skrivit till Skogsstyrelsen med 
upplysningar om vilka skyddsvärda 
arter, naturtyper eller naturvärden 
som området inhyser samt eventuellt 
förslag på åtgärder för att bevara 
dessa.

Skogsstyrelsen har givit positivt ge-
hör för våra synpunkter gällande en 
avverkningsanmäld skog på Mjörn 
som ligger inom Stigfjordens natur-
reservat. Vi hittade där flera typer 
av ovanliga svampar samt mindre 
vanliga tättingar som kungsfågel och 
svartmes. 



Det fanns även flera mindre vattenhål och våtmarksområden vilka lätt hade kunnat skadas 
och dräneras av en större skogsmaskin. I detta fall förordade vi hög hänsyn samt tillämpning 
av metoden “hyggesfritt skogsbruk”. Skogsstyrelsen använde sig av våra rekommendationer 
och hänvisade till dessa i en skrivelse till markägaren. Avverkningen har i skrivande stund 
ännu inte påbörjats. 

I Olsnäs har man avverkat ett mindre område som ska bli villaområde men man har sparat 
den randlövskog som fanns ner mot viken med äldre ekar och större hålträd. Man har även 
skonat de mindre vattenhål som fanns i området. Detta var något som vi påpekade i den 
skrivelse som skickades till Skogsstyrelsen och vi är glada över att ekarna fick stå kvar och 
hoppas att vi även framöver kan vara med och påverka hänsynstagandet vid skogsavverk-
ningar på Tjörn.

/ Anita Allendes och Kristian Littke

Ängs- och hagmarksgruppen
Hösten 2013 startade vi ett stort projekt med mål 
att återställa betesmarkerna runt Björshuvudet 
så som de såg ut innan slån, stickiga rosor och 
sly tog överhand. Eftersom inget bete skett på 
över tio år hade gammalt torrt gräs blivit liggan-
de och nästan kvävt känsliga örter.

Vårt ideella arbete med röjning, räfsning och 
eldning av ris har sedan fortsatt under 2014 och 
under året har vi haft fem arbetsträffar. Det har 
känts väldigt positivt att 35 olika medlemmar del-
tagit en eller flera gånger. Tillsammans har vi gjort mer än 300 arbetstimmar sedan projektets 
start och vid årsskiftet var cirka 60 procent av området färdigröjt. Området är mycket svårtill-
gängligt och vi har därför  med hjälp av pengar som anslagits av SNF låtit bygga en bro över 
en bäck och trappor över de mest besvärliga och hala partierna på klipporna.

I naturreservatet vid Brevikskile har vi genomfört fyra  
arbetspass med röjningar plus en dag med strand-
städning då hela området städades. Vi har i slutet av 
året besiktigat hela Toftenäs – Breviks kile – Säby 
kiles naturreservat och sammanställt resultatet till 
Västkuststiftelsen.

Första lördagen i augusti anordnades traditionsen-
ligt slåttergille på gården Änga på Härön. Ett 40-tal 
entusiastiska deltagare arbetade i några timmar och 
därefter bjöd värdfolket på sill och potatis. Gruppen 
Krummar stod för underhållningen.

Den rika blomning som tidigare fanns i slåttermarkerna och längs med dikesrenarna blir allt 
mer sällsynt. Tillsammans med Ingemar Jonasson har vi därför framställt en broschyr med 
text och Ingemars vackra foton. Den ger råd om hur man på egna marker och längs med 
dikesrenar kan förbättra förutsättningarna för en 
rik flora. Med ekonomiskt stöd från Tjörns kommun 
kunde broschyren tryckas och delas ut till 7 000 
hushåll. Broschyren blev väldig uppskattad av 
allmänheten. Några hörde av sig och tackade och 
andra berättade att vägföreningar har haft den med 
vid diskussioner om vägrenarnas skötsel.

/ Anita Allendes och Said Östberg

Slåttergille på Änga

Stor blåklocka, Säby ö

Trappor underlättar vägen till Björshuvet.



Natursnokarna
Natursnokarna hade fyra aktiviteter under 2014. Våren startade med 
ugglekväll med Roland och Gullan. Kolsvart var det och full med 
ugglor som hoade i natten.

Vi hade även en fantastisk dag på Härön med få blommor men med 
en väldig massa bad :)

På Havetshus i Lysekil fick vi en rolig och minnesvärd guidning i 
sjöstjärnornas och sjögurkornas tillvaro.

Även Kälkerön och svampplockningen med Anita var väldigt lycka-
de, så som det gärna vill bli när man är ute tillsammans i naturen.

/ Lena Linde

Fågelgruppen
Under 2014 har gruppen haft ett 10-tal aktiva medlemmar.

Söndagen 12 januari guidade Per Undeland årets örnskåd-
ning vid vattnen runt Mjörn och Askeröarna. Fyra havsörnar 
och flera salskrakar sågs av de 43 deltagarna. Dagen blev 
uppmärksammad med mycket trevliga artiklar i ST-tidningen.

Flera personer deltog i en sjöfågelräkning runt Tjörn under 
perioden 4–19 januari. Räkningarna ingår i ett internationellt 
projekt.

Fågelvandringar vid Breviks kile ordnades under torsdagskvällarna 13 mars – 22 maj.

Kaurö besöktes tillsammans med kommunens miljöchef 
den 28 mars för att inspektera kvarvarande oljerester efter 
det stora oljepåslaget i september 2011. Synpunkter på 
eventuella effekter på områdets sjöfåglar sammanställdes 
efter besöket.

Breviks kile obs-plats deltog i årets Fågeltornskamp den  
3 maj. Under dagen noterades 55 arter.

Roland Karlsson ledde fågelvandringar vid Sundsby fyra 
torsdagskvällar i maj och Gökotta vid Säby söndagen 18 
maj. Alla mycket uppskattade av deltagarna.

På fågelskådningens dag den 11 maj guidade Per Undeland först vid Sundsby och därefter 
vid Utänge ö / Breviks kile.

Roland Karlsson visade fåglar för alla besökare 
på Sundsbydagen den 17 maj. 

Torsdagskvällarna 17 juli – 25 september guida-
de medlemmar i Fågelgruppen bland vadarna 
och andra fåglar i Breviks kile. Många sommar-
gäster deltog och kunde njuta av den vackra 
naturen och de rastande arktiska vadarna. Totalt 
under de elva kvällarna deltog 92 personer.

Flera medlemmar strandstädade Kaurö tillsam-
mans med Strandstädarna 12 och 21 septem-
ber. Tjörns viktigaste fågelö måste vara skräpfri!

Ejder

Havsörn. Foto: Krister Svanvik

Vårgrönska i Sundsby.



Under Tjörns kulturvecka ordnades en exkursion till Breviks 
kile den 27 september.

Breviks kile besöktes tillsammans med en representant från 
Länsstyrelsens Naturvårdsenhet den 25 november för att se 
över reservatsgränserna och samtidigt göra området mer  
besöksvänligt.

Under året har 142 personer, av totalt 454 under alla år,  
rapporterat sina fynd på Artportalen (”Svalan”) från Tjörns 
kommun. Detta resulterade i 213 arter. Totalt är nu 271 arter 
rapporterade i Tjörns kommun. Årets enda nya art var de 
skäggmesar som upptäcktes vid Nordviks ängar, Skärhamn  
i februari.

/ Per Undeland

Plangruppen
Under 2014 har plangruppen haft gruppmöten inför de ordinarie styrelsemötena och fortsatt 
arbeta med olika remisser från kommunen i plan- och byggfrågor samt bevakat olika andra 
kommunala frågor.

Plangruppen har yttrat sig över cirka 20 förhandsbesked och tillstyrkt två av dessa. De 
huvudsakliga invändningarna rör det olämpliga i att ytterligare sprida bebyggelse över ön 
istället för att försöka koncentrera den till 
tätorterna och längs de transportkorridorer 
som kan trafikeras med kollektivtrafik. De 
svårigheter som finns med tillfredställande 
vatten- och avloppslösningar är också en 
återkommande anledning till föreningens 
avvisande inställning till förhandsbeskeden.

Plangruppen har även yttrat sig om de-
taljplanerna för Malaga-området i Skär-
hamn, Almön (Tjörns entré), och förstudien 
över Myggenäs centrum samt avgivit ett 
yttrande om ett motionsspår i Tuveslätt. 

Plangruppen har också till Länsstyrelsen 
överklagat detaljplanen för Toftenäs 1:67  
m fl ”Kollung”. Länsstyrelsen fattade därefter  
ett beslut i enlighet med TNFs yrkande. 

Vi väntar även på beslut i ett ärende beträffande ett fårhus på Toftenäs.

Plangruppen har också svarat på remissen om riksintresse friluftsliv, och deltagit i försvaret 
av det utvidgade strandskyddet.

/ Sverker Molander, ordförande
För Tjörns Naturskyddsförenings styrelse, mars 2015.

Almön, ”Tjörns entré”

Törnsångare


