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2012 Årsberättelse och verksamhetsrapport Föreningen Egjdetjärnet
Föreningen Egjdetjärnet har under verksamhetsåret 2012 genomfört följande arbeten och
åtgärder i och kring Egjdetjärnet. Åtgärderna som genomförts är miljöförbättrande insatser för
fågellivet och en ökad tillgänglighet till betesmarker. Föreningen har även skapat en ökad
tillgänglighet för det rörliga friluftslivet.
Under vinter säsongen 2012 har skridskobanor plogats upp på Egjdetjärnet is, som varit
välbesökt och uppskattat.
En del röjningsarbeten har utförts kring vindskyddet, ordf har skänkt fotogenlampa och
naturbok till vindskyddet och ombesörjt tillsynen av uppsatta fågelholkar.
Stigen vid kokande källan röjdes också under våren av föreningen, där Lars K bidrog med sin
grävmaskin och Peter Samzelius med skogsmaskin. Vi var 6-7 pers som röjde under två
helger.
Ordf och kassör har bidragit till uppsättning av ytterliggare en informationsskylt som har
placerats på Kollmyrarna.
Vår trogne fågelguide Jan Udden genomförde två guidade fågelvandringar runt Egjdetjärnet
under maj månad, båda vandringarna var välbesökta.
Stängsling av den nya kohagen inom Lona-projektet genomfördes av fam Karlsson under
våren, även en del kompletterande röjning gjordes i samband med stängslingen.
Röjning och stänkslingsarbetet fortsatte under våren inför vårens kosläppet. Lagning av
stängsel röjning av gräs var en återkommande arbetsuppgift inom föreningen under hela
sommaren.
I maj fick vi 5 nya kossor som släpptes i våra beteshagar. De nya kossorna kommer från
Tomas Lind, Gerum, transporten av korna blir mycket kortare mot de tidigare som kom från
Skredsvik.
Under sommaren flyttades kossorna mellan olika beteshagar som innebar att samla ett antal
personer som bidrog med flytten.
Under sensommaren besöktes Egjdetjärns föreningen av Länsstyrelsen ang det genomförda
Lona-projektet, Jennie Nisel Lst tyckte att projektet var det goda exemplet på att genomföra
ett naturvårdprojekt.
Under juli månad genomfördes en kampanj för att få stödmedlemmar till
Egjdetjärnesföreningen. Kampanjen var att beskriva vilka åtgärder som krävdes för att tjärnet
ska bevaras som fågelsjö, och behovet av betesdjur och återkommande röjningsarbete.
Kampanjen med stödmedlemmar blev mycket lyckad och kav ett extra klirr i föreningens
kassa.

Sommaren loppis i Kämpersvik blev ett extra tillskott i kassan då Lars K sålde verktyg efter
sin fars bortgång, där intäkterna gick oavkortat till föreningens kassa.
Egjdetjärnets hemsida finns numera på samhällsföreningen Framåts hemsida www.kampersvik.se
Lars Joelsson som administrerar och uppdatera nyheter och inlägg för båda föreningarna. Ett
stort tack till Lars.
Genom sökta bidrag från Lova, Lona och Miljöstöd genomfördes i september en större
restaurering av Egjdettjärnet. Ca 4 ha i västra delen av tjärnet fördjupades där vass och
vattenpilört grävdes bort och blev häckningsöar. Två pontongående grävmaskiner genomförde
arbetet som tog ca tre veckor. Företaget kom från Söderhamn med dessa stora
mostermaskiner, (Lindings våtmarks restaurering) LVR. Egjdetjärnet har efter restaureringen
fått öppnare vattenspeglar och ett antal häckningsöar som förhoppningsvis kan ge ett ökat
utrymme för fågellivet. Huvudman för projektet är Tanums kommun och föreningen
Egjdetjärnet. En annan orsak till restaureringen är att minska näringsläckaget till havet. Detta
genom att anlägga häckningsöarna i huvudfåran och samtidigt sprida vattnet ut mot kanterna,
ett sätt att öka uppehållstid och därigenom hinner fosforpartiklarna att sedementera

Sist men inte minst har föreningen Egjdetjärnet bidragit till att starta en Ukulele kurs, där
föreningens ordf är isnativtagaren till kursen samt kursledare.
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