Verksamhetsberättelse för 2015
Föreningen har under året haft totalt 458 medlemmar (när man räknar med de
190 som har familjemedlemskap), vilket är 11 färre än förra året. TNF utgör en
krets av Svenska Naturskyddsföreningen, som sammanlagt hade 224 000
medlemmar, vilket är mer än alla politiska partier, utom Moderaterna,
tillsammans. Alla politiska parter har sammanlagt cirka 274 000 medlemmar.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av 9 styrelseledamöter som
har träffats 10 gånger på ordinarie styrelsemöten och sen i mindre arbetsgrupper
däremellan. Deras verksamhet redovisas nedan.
Vid olika tillfällen har styrelsen också haft besök av medlemmar, och andra, som
på olika sätt bidragit på olika sätt till arbetet. Styrelsen har haft fortsatta kontakter
med företrädare för kommunen för att överlägga om olika naturvårds- och
miljöskyddsfrågor. Föreningen har också medverkat i ett möte med
Länsstyrelsens naturvårdare i december, och möjligen kommer det bli en
fortsättning på det mötet. Föreningens synpunkter har även under det gångna
året fått utrymme i massmedia, vilket gett tillfälle att visa på den bredd av
aktiviteter som finns inom föreningen. Föreningen arrangerade bland annat en
välbesökt politiker-hearing under hösten som fått uppmärksamhet i media.

Betande kor. Foto: Gunilla Strömqvist
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Programgruppen
Under 2015 hade TNF spännande aktiviteter i närområdet. I juni var det vandring
på Toftenäs ängar med botaniker Åslög Dahl, som förevisade försommarens
flora och bjöd oss att smaka på vårbrodd - Dixikola!
I augusti bekantade vi oss med havet tillsammans med biologerna Kennet Lundin
och Swantje Enge, som föreläste om vad som lever i havet alldeles nära oss.
Även här fick vi provsmaka på vad naturen bjuder - egenskördade lättkokta
littorinasnäckor, "kubungar".
Senare på hösten bjöds det på föredrag om alger på biblioteket i Skärhamn av
forskaren Henrik Pavia (samarrangemang med Studiefrämjandet), debattkväll om
lokala miljöfrågor med Tjörns politiker på Häggvallskolan och föreläsning med
bildvisning av fotograf Brutus Östling på Nordiska Akvarellmuseet
(samarrangemang med Tjörns Fotoklubb). TNF deltog också traditionsenligt på
Sundsby Säteris höstmarknad med eget bord och passade på att berätta om
föreningens verksamhet på Tjörn och i Sverige.

Skogsgruppen
Under 2015 har skogsgruppen fått in 4 avverkningsanmälningar som vi också
tittat på. Endast en av dessa hade vi lite anmärkningar på som vi lämnat in. En
anmälan som gjordes 2013 på ett för Tjörns vidkommande ganska stort hygge på
11 ha besöktes efter avverkning. Det blev ett mycket positivt besök eftersom alla
hänsyn som angavs i avverkningsanmälan hade tagits. Det var roligt att kunna
skriva till markägaren och berömma hans åtgärder.

Ängs- och hagmarksgruppen
Vårt projekt med att restaurera och återställa betesmarkerna runt Björshuvudet
har fortsatt enligt planerna. Föreningens medlemmar deltog i en röjning i mars
under våren och entreprenörerna fortsatte med sitt arbete. Restaureringsarbetet
får därmed anses vara klart och den 20 mars besiktades området av
länsstyrelsen och fick godkänt. Under sommaren betade två stora hästar
området. Vårt fortsatta arbete kommer att bestå i efterputs av det som hästarna
ratar och under hösten genomfördes två sådana arbetstillfällen.
Den 14 maj gjorde vi en exkursion till området
for att se på blomningen då även Halsbäcks
intresseförening var inbjuden. I augusti kunde
vi konstatera att kustgentianorna hade
återkommit vilket var det huvudsakliga målet
för restaureringen. 2 600 exemplar blommade
väster om skalgrusgropen och på motsatta
sidan av gropen blommade rikligt med
sumpgentiana.

Inventering på Björshuvudet. Foto: Ingemar Jonasson
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TNF har också låtit hägna in ett litet område runt orkidékärret vid
Alviken för att skydda kärrknipproten och framför allt det enstaka
honungsblomstret som växer där. Syftet är att stänga av kärret
under den känsliga blomningen och frösättningen men öppna för
tramp och bete under andra tider på säsongen.
Gruppen har också genomfört en röjning på Tuveslätt och 4
röjningar i reservatet vid Breviks kile. Vid strandstädningen i
reservatet samlades 19 plastsäckar + en del skrymmande sopor
in. Reservatet Toftenäs - Breviks kile - Säby kile besiktades och vi
kunde lämna in en rapport till Västkuststiftelsen om betesstatus
där vi även poängterade områdets betydelse som fågellokal.

Kustgentiana.
Foto: Ingemar Jonasson

Årets slåttergille var planerat till den 25 juli men fick ställas in på
grund av väderprognos med varning. Slåttern genomfördes
däremot en vecka senare med en något decimerad styrka. Uno Holmberg var
ändå nöjd med vår arbetsinsats och vi blev bjudna på god matjessill och potatis
som vanligt.
Vår fina broschyr ”Tjörns blommande kulturmarker” skickades i våras ut till vägoch samhällsföreningar. Med uppmaningen att ta upp frågan på årsmötet. En del
föreningar hörde av sig och ville ha ytterligare exemplar för att sprida bland
medlemmarna.

Snokgruppen
Vi började året med en fin-fin Ugglekväll i Sundsby den 6 mars.
Ett stort gäng slöt upp och vi eldade, lagade mat och värmde
oss i vindskyddet vid grillplatsen. Ugglorna höll sig borta så vi
fick hålla tillgodo med vår Biblioteksbok med fågelljud. Kvällen
blev ett fint minne om hur mycket en vanlig fredagskväll kan ge.
En tur på Vetteberget och en på Dyrön har vi hunnit med. Nya
barnfamiljer hängde med och förgyllde vår tur på ön.
Utflykten till Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium i
november, var fantastisk. Solen sken och vi fick en mycket ingående och
intressant guidning i närapå 2 timmar av Martin Larsvik, informatör. Vi fick bland
annat gå ombord på deras forskningsfartyg, se hur de hämtar information om hur
våra hav och havsbottnar mår och vi fick en rundvandring i deras Akvarium som
var fullt av färgstarkt liv från våra hav.
Jag, Lena Linde som organiserat våra äventyr de senaste åren, vill härmed tacka
för mig. Jag och min familj har fått uppleva så mycket roligt under dessa år ihop
med trevliga människor från när och fjärran.
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Fågelgruppen
Under 2015 har gruppen haft ett 10-tal aktiva medlemmar, och ett antal
programpunkter har genomförts under året.
Söndagen 11 januari guidade Per Undeland årets örnskådning vid vattnen runt
Mjörn och Askeröarna. Flera havsörnar och flera salskrakar sågs av deltagarna.
Dagen blev uppmärksammad med mycket trevliga artiklar i ST tidningen.
Programpunkten ”Vinterfåglar inpå Knuten” uppmärksammades den 24 januari
på Märkestens kvarn genom att flera medlemmar hjälpte besökare med tips om
fågelmatning och fågelböcker. Totalt rapporterades 63 fågelmatningar på Tjörn.
Fågelvandringar har genomförts vid Breviks kile alla onsdagskvällar under
perioden 8 april – 20 maj.
Breviks kile observationsplats deltog i årets Fågeltornskamp den 9 maj. Under
dagen noterades 68 arter, bland annat den sällsynta och hotade rödspoven. En
artikel i lokaltidningen summerade dagen. På fågelskådningens dag 10 maj
guidade Per Undeland först vid Sundsby och därefter vid Utänge ö/ Breviks kile.
Torsdagskvällarna 16 juli – 17 september guidade medlemmar i Fågelgruppen
bland vadarna och andra fåglar i Breviks kile. Många sommargäster deltog och
kunde njuta av den vackra naturen och de rastande arktiska vadarna. Totalt
under de tio kvällarna deltog 91 personer.
Medlemmar strandstädade Kaurö och andra öar i Tjörns skärgård tillsammans
med Strandstädarna under eftersommaren. Tjörns viktigaste fågelö måste vara
skräpfri!
Under året har 115 personer, av totalt 490 under alla år, rapporterat sina fynd på
Artportalen från Tjörns kommun. Detta resulterade i 222 arter. Totalt är nu 272
arter rapporterade i Tjörns kommun. Årets enda nya art var den biätare som sågs
och fotograferades vid Bö tjärn i juni.

Havsörn
Foto: Nils-Gunnar Olsson
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Plangruppen
Under 2015 har plangruppen haft gruppmöten inför de ordinarie styrelsemötena
och fortsatt arbeta med olika remisser från kommunen i plan- och byggfrågor,
och med att bevaka olika andra kommunala frågor.
Plangruppen har yttrat sig över cirka 20 förhandsbesked som vi fått på remiss,
det vill säga ansökningar om att få bygga utanför detaljplanelagda områden. För
cirka 75 % av dessa förslog vi avslag på grund av att bebyggelsen skulle
medföra ytterligare spridd bebyggelse, vilket ger mer bilberoende. Resterande
ansåg plangruppen vara tillfredsställande eftersom de tomterna var
placerade nära redan befintliga tätorter med utbyggd service i form av busstrafik,
vatten och avlopp med mera. De huvudsakliga invändningarna mot den spridda
bebyggelsen 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
tillfredsställande vatten- och avloppslösningar är också en återkommande
anledning till föreningens avvisande inställning till förhandsbeskeden.
Plangruppen har även yttrat sig tidigt i detaljplaneärendena för Märkesten utanför
Skärhamn och Stora Dyrön, och arbetat med prövningen av småbåtshamnen i
Malaga och en föreslagen dumpning av muddermassor vid Holmen grå.
Plangruppen har också till Mark- och miljödomstolen överklagat detaljplanen för
Toftenäs 1:67 m fl "Kollung", och därefter sökt prövningstillstånd i Mark- och
Miljööverdomstolen, med negativt utfall. Plangruppen överväger hur man kan gå
vidare eftersom ärendet är av stor principiell betydelse.
Plangruppen har under året följt upp ärendet kring ett fårhus på Toftenäs, som
mer blev en sjöbod. Länsstyrelsen ansåg att den skulle få stå kvar trots att den
inte står på det ställe där tillståndet föreskriver. Däremot bestämde Länsstyrelsen
att byggnaden skull vara ett fårhus och inget annat. Plangruppen följer fortsatt
ärendet.

Breviks kile

För Tjörns Naturskyddsförenings styrelse, i mars 2016.
Sverker Molander
ordförande
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