
 

Verksamhetsberättelse för 2017 
 
Föreningen bildades 1966 under namnet Mellersta Blekinge Naturvårdsförening. Efter att Ronneby och 
Sölvesborg bildat egna föreningar bildades Naturvårdsföreningen Karlshamn-Olofström. Efter 
önskemål från riksföreningen att varje kommun skulle ha en egen krets så delades kretsen 1988. Hette 
tidigare Karlshamns Naturskyddsförening, bytte namn till Naturskyddsföreningen Karlshamn i 
samband med kretsstämman 2004. 
Föreningens medlemsantal vid utgången av 2017 var 499 st., en minskning med 9 medlemmar från 
året innan. 
 
Efter kretsstämman den 2 mars 2017 och konstituerande möte den 14 mars har styrelsen bestått av 
följande personer: Förste vice ordförande Eva Henriksson, andre vice ordförande Agneta Hertzman. 
Någon ordinarie ordförande kunde ej väljas på stämman. Sekreterare Åke Johansson, kassör Johan 
Wolgast. Övriga ledamöter: Maria Petersson. Suppleanter: David Petersson, Jan Hinderyd och Anders 
Thurén. Anders Thurén avflyttade dock tidigt från kommunen och har ej närvarat på något möte. 
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden inklusive kretsstämman. 
 
Revisorer har Roland Knutsson och Lennart Larsson varit med Carl-Gustaf Brandström och Hans-Ebbe 
Lindskog som suppleanter. 
 
Ekonomisk ställning framgår av kassörens sammandrag och revisorernas berättelse. 
 
Valberedningen har bestått av Eva Mårtensson och Christine Johansson. 
 
Utflykter och sammankomster under året:  
 4 feb Fågelvandring på Strandpromenaden (4 deltagare) 
 2 mars Kretsstämma med föredrag om giftfri vardag (16 deltagare) 
 5 mars Kretsdag i Järnavik, tema Hanöbukten (21 deltagare totalt, 7 från kretsen) 
 19 april Fagning i Härnäs (7 deltagare) 
 23 april Länsstämma i Ronneby (2 deltagare från kretsen, 20 totalt) 
 6 maj Eriksberg – Dragsö (20 deltagare) 
 7 maj Fågelskådningens dag i Munkahusviken 
 7 juni Albertas myr (9 deltagare) 
 10 juni Utflykt till Lunds Botaniska Trädgård (6 deltagare) 
 18 juni De vilda blommornas dag – Kofsa (18 deltagare) 
 16 juli Garnanäs naturreservat (7 deltagare) 
 29 juli Slåtter i Ire med Ringamåla hembygdsförening och Länsstyrelsen (21 deltagare) 
 3 aug Slåtter i Härnäs (2 deltagare) 
 11 aug Kolbulleafton i Halahult, samarr. med Halahults Hembygdsförening (ca 60 deltagare) 
 7 sep Fladdermuskväll i Brunnsparken (45 deltagare, 5 från kretsen) 
 10 sep Blekingelunken med svamputställning (totalt ca 100 medverkade) 
 7 okt Miljövänliga veckan med informationsbord på torget, bl. a. om diy-produkter (5 från 

styrelsen + ca 20 övriga intresserade) 
 18 nov Promenad vid Halahult (7 deltagare) 
 3 dec Fågelutflykt till Tosteberga (9 deltagare) 
 7 dec Naturlig Workshop (11 deltagare) 
 9 dec Natursnoka på Nytorpet (29 deltagare) 
 
Representation 
Kommunens information om kommande skogsavverkningar under 2017, Mörrumssalen, Rådhuset, 
2017-02-27 (Eva H, Johan W, Åke J) 
Samråd om Interkommunal havsplan, Årydssalen, Rådhuset, 2017-09-14 (Johan W, Åke J) 
Naturskyddsföreningens Rikskonferens i Skövde, 12–14 maj (Maria P, David P) 



 
Yttrande, synpunkter och skrivelser 
Synpunkter över ansökan om dispens för utbildningsjakt i naturreservatet Sternö-Boön (Länsst.) 
Synpunkter över granskning detaljplan för Östralycke, Asarum (kommunen 2017-. 
Synpunkter på ändring stadsplan B50, Asarum kommunen 2017--. 
Synpunkter på uppdaterade bevarandeplaner Natura 2000 för Käringahejan, Eriksberg, Persgärde, 
Härnäs, Mörrumsån och Ire (Länsst. 2017-). 
Synpunkter på planprogram för fastigheten Karlshamn 5:1 m.fl., Sjölyckan (kommunen 2017-05-28) 
Synpunkter på utökat samråd för Woodtech Port of Karlshamn (Woodtech 2017-07-10). 
Synpunkter på förslag ändring av ordningsföreskrifter för Sternö-Boön (Försvarsmaktens möjlighet till 
övningsverksamhet, Länsst. 2017-08-23). 
Yttrande över detaljplan för Matvik 1:54, Matviks hamn (kommunen 2017-09-01). 
Remissyttrande över ”Ett hållbart Blekinge” (Länsstyrelsen 2017-10-03). 
Synpunkter över detaljplan för fastigheterna Froarp 3:9 och 3:10 m.fl., Asarums IP (kommunen 2017-11-
17.) 
 
Övrigt 
Miljövänliga veckan –”Fräsch på riktigt” Vi genomförde en butiksundersökning med fokus på 
exponeringen av miljömärkt tvål och duschkräm. Butiker som undersöktes var Willys, Citygross, ICA 
Kvantum, Coop Forum, Lindex, HM, Citygallerian Kosmetik och Apoteket Kronan. Den butik som hade 
flest miljömärkta varor var ICA Kvantum med 56 följd av Coop Forum med 46 st. Om man räknar 
andelen miljömärkta produkter i respektive butik så blev det dött lopp mellan Coop Forum och Willys 
med 10%. Noteras kan att både HM, Lindex och Apoteket Kronan inte hade en enda miljömärkt produkt 
i sitt sortiment. En insändare fick vi också publicerad i lokalpressen, På lördagen den 7 oktober 
anordnade vi ett informationsbord med miljömärkta tvålprodukter, information om Do It Yourself-
produkter, utdelning av ekobananer mm. 
 
Natursnokarna 
Under året har en Natursnokaravdelning startats upp där barn och föräldrar leker, upptäcker och lär, 
men har framförallt ha trevligt ute i naturen tillsammans. 
 
Dialogmöten med kommunen 
Under året har vi haft fem dialogmöten med kommunen där diverse frågor har avhandlats. Bland 
annat har följande avhandlats: Lakvatten från VMAB:s deponi till Mörrumsån, utbildningsjakt på 
Sternö-Boön, Väggaviken - det fortsatta planarbetet, Västerport och planerad fortsatt exploatering, 
Långakärrområdet, Bilpool?, Matsvinnet i kommunala verksamheter, övrig infrastruktur (cykelvägar), 
information om Karlshamn Energis verksamhet, Ire Naturskolas framtid, minska plast- och 
engångsartikelanvändningen i kommunens skolor, begränsning/förbud för fyrverkerier, återvinning 
av halkbekämpningssand, användningen av plasttallrikar och plastglas i matserveringarna, utfall 
vattenbesparingskampanjen, skolfrågor, utomhuspedagogik, naturkunskap mm. 
 
Ekonomi – Under året har medel från slutskiftet av arvet placerats i den etiska fonden Talenten. 
Styrelsen har gjort medvetna ansträngningar för att föreningens placeringar i största möjliga 
utsträckning ska vara etiska och långsiktigt hållbara samt att behålla fördelningen mellan 
räntebärande papper och aktier i portföljen. En arbetsgrupp har startats med syfte att komma med 
förslag, idéer mm för utdelning av avkastningen från arvet. Ett arbetsdokument för förvaltning av arvet 
har tagits fram. Dokumentet är levande och kommer att revideras efterhand. Fyra Privat 
Bankingmöten har hållits under året där rådgivning och förslag till placeringar mm diskuterats. 
Vi har även stöttat Stigmännens Hittaut-projekt med 5 000 kr till priser i Skolutmaningen, vilka 
användes till upplevelser för ungdomar 0-25 år i form av bussresa, guide och bussafari på Eriksberg 
Vilt och Natur. 
 
Kretsen är medlem i Svenska Rovdjursföreningen, Katastrofhjälp Fågel och Vilt (KFV) samt i 
Föreningen Karlshamns Museum. 
 
Karlshamn i februari 2018 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Karlshamn 


