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Styrelsemöte söndagen den 1 september 2013 på Göstas Café i Steninge. 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Karin Ekeborg, 

Alice Berglund, Stefan Andersson, Björn Lood, och  

Anders Kinch 

 Ej närvarande  

Kerstin Seger, Christina Fossum, 

och  Eva Anani 

 

 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte i Steninge. Syftet med dagens möte är bl.a. att 

vi skall besöka något av reservaten i Steninge som ägs av Hallands Naturskyddsförening. 
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 Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 27 maj gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna.  
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Aktuell information 

- Länsstyrelsen meddelar att naturreservatet Biskopstorp invigs den 8 september kl 14.00. 

- Länsstyrelsen har i maj beslutat om skötselplan för Haverdals naturreservat i Halmstad. 

- Länsstyrelsen har skickat ut förslag på utvidgning av naturreservatet Vendelsöarna i 

Varbergs kommun. Varbergs Naturskyddsförenig svarar på detta. Karin tar hand om 

dokumenten. 

- Skogsstyrelsen meddelar för kännedom om ett naturvårdsavtal gällande Slättelynga 1:12 i 

Halmstad kommun. Stefan tar hand om dokumenten. 
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Remiss angående samarbete med Regionkansli i Gbg 

Senast den 3 sept. skall vi ha skickat in synpunkter till Riks. Tommie utarbetar ett svar som 

innebär att vi inte binder upp oss för närvarande. Ärendet kommer upp på 

ordförandekonferens i slutet av september. 
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Hallands Natur 

Martin fortsätter med Hallands Natur 2014. Han har via mail lämnat förslag på tema i nästa 

utgåva. Detta föranledde en del synpunkter på mötet. Beslutades att Tommie besvarar Martins 

mail och betona att det är angeläget att tyngdpunkten bör ligga på HNF's verksamhet. Att 

årets utgåva har varit mycket uppskattad kan också framhållas till Martin. 
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Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Miljöforum Halland Inget nytt 

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt 

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltningsdelegationen Anders T berättade att man haft möte och bl.a. beslutat om 

vissa ändringar gällande älgförvaltningsområden  

Hembygdsrådet Alice deltar på möte den 6 september i Unnaryd 



   sida 2av 2  

 

 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Regional fiskeförvaltning Inget nytt 

Fylleåns vattenråd. Inget nytt 
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Fastigheterna 
Stefan berättar att det nu finns ett avtalsförslag från länsstyrelsen som omfattar tiden fram till 

den sista maj 2015 och som bl.a. säger att länsstyrelsen tar alla kostnader för restaurering av 

ginstheden. Tommie kommer nu att skriva på avtalsförslaget. 

7 

Ekonomi 

Tommie berättade att han har lagt in en säljorder på alla våra aktier i Eolus Vind som 

beslutades vid styrelsemötet den 28 februari i Hyltebruk. 

 

Efter mötet tog vi en gemensam promenad i det inlandsreservat som i folkmun benämns 

Sagerskogen. 

Nästa möte har vi i Varberg den 8 oktober 

 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


