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Ordföranden Tommie hälsade oss välkomna till dagens möte som hölls i 

Studiefrämjandets lokaler, Varberg 

1. Karin Ekeborg valdes till sekreterare. 

  

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

 

3. Aktuell information lämnas om 

Länsstyrelsen: Strandskyddsärende , Skrea 4:7 m.fl. Alice tog hand om handlingarna. 

Skogsstyrelsen:Naturvårdsavtal, Mästocka,Laholms kommun. Kerstin tog hand om 

handlingarna. 

 

4. Hallands Natur 2014. Martin Lindquist har även i år hand om redigeringen. Årets 

tema: ”Naturskyddsföreningen som förebild i halländska kommuner”. Material skall 

snarast möjligt skickas till Martins email. 

 

Det påmindes om länsstämman 2014. Den hålls i år i Kungsbacka 13 april. Utflykt till 

Äskhults By. Eva A håller i trådarna. 

 

5. Anders Tullander rapporterade från länsordförandekonferensen i Sthlm. De nya 

verksamhetslinjerna diskuterades. Gruvdrift, strandskydd och tillväxtproblematiken 

skall lyftas fram. En bättre strategi för skogen måste utarbetas. Den etniska 

mångfalden är dålig i våra föreningar. Måste ändras. Man talar om ”green team” där 

begreppet mångfald finns med. 

 

6. Tommie och Anders berättade om det regionala kansliet i Göteborg som nu omfattar 

länen i Västra Götaland. Vi såg anslutningen till regionalt kansli i Göteborg som en 

förstärkning avseende gemensamma  utbildningar, hjälp med överklaganden samt 

övriga samordningsfunktioner. En styrgrupp med länsordförandena kommer att finnas. 

Inga kostnader och inga arbetsgivaravgifter kommer at debiteras oss.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Beslut: Styrelsen beslutar att ansluta Hallands Naturskyddsförening 

(länsförbundet) till det regionala i kontoret i V:a Götaland. 
 

7. Rapporter från externa grupper: 

 Som tidigare meddelats kommer Miljöforum Halland 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, möte 27 sept. Handlade om ”solkoll”: höja kunskapsnivån i 

skolor. Pågår ett stort solprojekt i Halmstad. Nästa möte 4 april 2014. 

 Viltförvaltningsdelegationen. Möte fredag 12/10. Vargfrågan kommer att 

diskuteras. 



 Hembygdsrådes möte i Unnaryd. Alice informerade om att hembygdsrådet är 

intresserad av att vi ordnar gemensamma vandringar med inslag av både natur 

och kultur. 

 Skogliga sektorsrådet. Björn informerade om två inbjudningar som handlar om 

ett mer skonsamt skogsbruk, en dag i Borås och en dag i Tollared, Floda. Karin 

E och Eva A åker på skogsdagen i Tollared 

 Regional fiskeförvaltning. Inget att rapportera. 

 Fylleåns vattenråd. Stefan rapporterade om stora körskador vid Fylleån 

 

8. Björkelund. Det skall anläggas en trädgård där. Man har sökt bidrag från 

Riksföreningen. Vi förskotterar upp till 25 000 kr. Enligt tidigare beslut skall el 

installeras. Det blir dyrare med ledlampor, men vi tycker det är viktigt att vi visar på 

energieffektivisering i vår egen gård. Vi tittar dock på kostnaden innan vi slutgiltigt 

beslutar. En förbättrad kalkyl vill vi ha men beslutar att gå vidare med elinstallationer 

i Björkelund. 

. 

9.  Ekonomi: Blanketter från Skatteverket avseende fastighetstaxeringar av våra 

fastigheter diskuterades. Tommie och Stefan jobbar vidare med denna fråga.  

 

10.  Under punkten övrigt togs följande upp:  

 Karin rapporterade från det stora seminariet om Vindkraft och om Gruvdrift som 

Naturskyddsföreningen ordnat i Falköping 15 och 16 sept. Nya rön kommer 

ständigt fram. Miljövänner är oroade för de stora naturvärden som förstörs vid 

stora vindkraftsanläggningar liksom de stora ingrepp i naturen som sker när 

gruvbolagen vill bryta ny mark. 

I”Naturkontakt” kan mycket läsas om denna viktiga konferens. 

 Stefan rapporterade från den samrådsgrupp som bildats och som rör projektet 

”Sand-life”, ett projekt som handlar om att återställa naturreservaten vid 

sandstränderna utmed kusten. Det är bara naturreservat som återställs. Vi ser 

att det är stora pedagogiska problem när vi skall informera allmänheten om 

nödvändigheten att gräva upp stora delar av vresros och bergtallar. 

Sanddyner behövs för många rödlistade arter som hotar att försvinna.Vi är 

positiva till den restaurering som sker. 

 Eva A och Karin E hade fått i uppgift att lämna ett förslag till insändare som 

handlar om hyggesfritt skogsbruk. Insändaren skall naturligtvis justeras efter 

de förhållanden som rör kretsarna och hyggesfritt skogsbruk. ( bilägges)  

  

11.  Nästa styrelsemöte är i Halmstad tisdag 26 november, Skogsstyrelsens lokaler. 

 

12. Mötet förklarades avslutat. 

 

 

Tommie Fagerberg   Karin Ekeborg 

 

Ordförande   t f sekreterare                                      

                    


