
Styrelsemöte 2013-01-23, Naturskyddsföreningen, Halland 

Närvarande  
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Ej närvarande 

 Anders Kinch, Stefan Andersson 

Ordföranden Tommie hälsade oss välkomna till dagens möte som hölls i 

Studiefrämjandets lokaler, Falkenberg 

1. Karin Ekeborg valdes till sekreterare. 

  

2. Vi gick igenom föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna. 

 

3. Aktuell information lämnas om 

Länsstyrelsen:Naturreservatet Ekered, Laholms Kommun. Kerstin tog hand om handlingarna. 

Länsstyrelsen:Naturreservatet Store Mosse, Laholms Kommun. Kerstin tog hand om 

handlingarna. 

Länsstyrelsen:Naturreservatet Skårebro, Halmstads Kommun. Tommie tog hand om 

handlingarna. 

Länsstyrelsen: Naturreservat Märkesdalen, Varbergs Kommun. Karin tog hand om 

handlingarna.                                                                                                                                                                                         

I anslutning till informationen  om blivande naturreservat  föreslår vi en diskussionsdag med 

Länsstyrelsen om våra naturreservat. 

Länsstyrelsen: Strandskydd , Träslövsnäs, Varbergs Kommun. Karin tog hand om 

handlingarna. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Putsered 4:4,4:16 och Bassalt 1:18 , Laholms kommun. 

Kerstin tog hand om handlingarna. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Våxtorp – Jonstorp, Laholms Kommun. Kerstin tog hand om 

handlingarna. 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Yngered 1:23, Falkenbergs Kommun. Alice tog hand 

om handlingarna. 

Riks: Remiss Västerhavets vattendistrikt, sista datum för synpunkter 1 juni. Christina läser in 

sig på remissen för att lämna förslag till yttrande., 

Riks: Ny jordbrukspolicy  

 

4. Hallands Natur. Enligt Martin Lindquist kommer Hallands Natur att ges ut som planerat v 13. 

Det fattas några reportage, bl.a.  

från Falkenberg och Laholm. Martin har dock reservmaterial för dessa artiklar.   

                                                                              

5. Förslaget till verksamhetsberättelsen för år 2012 diskuterades. Styrelsen vill ha med några fler 

rader om riksstämman, om länsstämman, 

om arbetet med Gullbrannareservatet samt om årets Ginstpris. Tommie tar kontakt med 

Anders K om detta. 

 

6. Rapporter från externa grupper: 

Miljöforum Halland kommer att läggas ned och gå in i EMC ( Energi och Miljöcentrum) 

Varberg. Miljöforum Halland kommer dock 

att ansvara för ett program på Världsmiljödagen. 

Styrgruppen för vindbruk, inget att rapportera 

MEK-gruppen, inget att rapportera 

Viltförvaltningsdelegationen. Karin meddelade att hon kommer att lämna 

Viltförvaltningsdelegation detta år 2013. Styrelsens val av ledamöter är 



att Anders Wirdheim går in på ordinarie plats och att Anders Tullander väljs som ersättare. 

Tommie tillskriver Länsstyrelsen om detta. 

Hembygdsrådet, inget att rapportera 

Skogliga sektorsrådet. Vår ledamot Björn vill ha en fortbildningsdag som handlar om 

skonsammare skogsdrift än nuvarande hyggesdrift. 

Regional fiskeförvaltning, inget att rapportera 

Fyllesåns vattenråd, inget att rapportera. 

 

7. Tommie redogjorde för utvecklingen av Björkelund. Man avser att anlägga en fjärilsträdgård 

där. Bidrag för denna anläggning 

söks som projekt hos Riks. Stefan skickar in ansökan. För att Björkelund skall bli mer känd 

bland NF, Halland beslöt vi att Björkelund  

 i ord och bild skall presenteras på länsstämman. Tommie kontaktar Stefan om detta. 

 

8.  Ekonomi- inga speciella varningssignaler har lämnats. Vi uppmanas att skicka ev. 

bilersättningskrav till Alice snarast möjligt. Blankett om detta finns  

 nätet.  

 

9.  Under punkten övrigt togs följande upp:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En vindkraftpark planeras Halmstad – Hylte - Ljungby. Bör kollas upp så att inte några stora 

naturstörningar uppstår. Anders T ansvarar. 

Eolus-seminarie 26 januari i Hässleholm. Som aktieägare i Eolus kan vi gå. 

Länsstyrelsens miljömålskonferens är i år 1 februari. Vi har två platser att disponera. Om fler 

vill gå så ersätter vi deltagandet. 

Nya stadgar finns för Naturskyddsföreningen, både i kretsen, i länet och på riks. Bör finnas på 

vår hemsida. Tommie kollar med 

Anders K 

Energimyndigheten uppdaterar och lämnar förslag till nya riksintresseområden för vindbruk. I 

Halland är det endast ett område  

i inre Halland som nu är aktuellt. Sista dag för synpunkter är 1 mars. Förslaget finns hos 

Energimyndigheten.  

Brandsläckning kan innebära stora miljösläpp till grundvattnet. Christina håller på och skriver 

en artikel/motion om detta! 

Trafikverket har lämnat en skrivelse om den Inre Kustvägen. Skrivelsen lämnades till Kerstin. 

 

10.  Nästa styrelsemöte är i Hyltebruk torsdag 28 februari, Vuxenskolans lokaler, Skolgatan1 , 

Hyltebruk 

 

11. Mötet förklarades avslutat. 

  

     

 

   Karin Ekeborg, sekreterare                                       Tommie Fagerberg,ordförande 

                                                            


