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Styrelsemöte tisdagen den 26 november 2013 i Skogsstyrelsens lokaler i Halmstad. 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Eva Anani, 

Karin Ekeborg, Alice Berglund, Stefan Andersson, 

Björn Lood, Kerstin Seger och Anders Kinch 

 Ej närvarande  

Christina Fossum  

 

 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte i Halmstad  

1 

Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 8 oktober 2013 gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna.  
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Aktuell information 

-för kännedom från Skogsstyrelsen: Biotopsskyddsområde i Bjerrome 8:5, Falkenberg. 

-för kännedom från Skogsstyrelsen: Biotopsskyddsområde i Rävige 5:5, Falkenberg. 

-för samråd från Trafikverket: Arbetsplan för Inre Kustvägen, Laholm. 

-för samråd från Trafikverket: Samråd om Västlänken 

-Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen. Domslut om att länsstyrelsens beslut 

upphävs. Det gällde GC-väg över reservatsområde i Steninge/Stensjö som länsstyrelsen hade 

beslutat ge dispens för. 

-informerades om kretsbrev som bl.a. innehöll info om Rådslag den 25 jan 2014 i Alvesta 

samt nya stadgar. Vidare ingick att motioner skall vara inne till Riks senast sista januari samt 

att Riks har beslutat om nytt upplägg på hemsida. Det gäller såväl Riks som länsförbund som 

kretsarna. Ny hemsida måste vara igång senast sista januari 2014. 
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Hallands Natur 

Alla kretsarna verkar ha kontroll över situationen och håller på att fram text och bild till 

Martin som samordnar Hallands Natur 2014.  

Det skall framgå av bladet att länstämman genomförs  i Kungsbacka den 13 april 2014 på 

Skårs Gård. Kostnaden blir 325 per deltagare (Behöver inte stå i bladet). 
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Verksamhetsplan 2014 

Tommie har skickat ut den tidigare till var och en i styrelsen. 

 Styrelsen beslutar godkänna planen med följande kompletteringar. 

-  Södra Halland skall kompletteras med (Laholm) samt ordet Vattenråd efter STF. 
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Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Miljöforum Halland Vid ett extra årsmöte den 4 december 2014 finns ett förslag till 

beslut som innebär att Miljöforum avvecklar sin verksamhet 

per 31 december 2013.  Redan beslutat är att likvidatorer blir 

Tommie Fagerberg och Hans Svensson. 

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt. 

MEK råd Inget nytt. 

Viltförvaltningsdelegationen Anders T berättade från senaste mötet som till stor del ägnades 

åt vargar. När det gäller människors förhållande till vargar 

handlar det mycket om psykologi och mindre om biologi. 

Hembygdsrådet Inget nytt.  

Skogliga sektorsrådet Björn berättade om förra veckans möte som i huvudsak 

handlandade om god miljöhänsyn i skogsvården. 

Karin och Eva berättade om ett seminarium som de bägge 

besökt som handlade om Hyggesfritt skogsbruk och som hade 

ordnats av Skogsstyrelsen. 

Regional fiskeförvaltning Inget nytt 

Fylleåns vattenråd. Inget nytt 
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Styrelsen beslutade föreslå följande ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen: 

Anders Wirdheim (ordinarie) och Anders Tullander (ersättare). 

Tommie sänder förslaget till Länsstyrelsen. 
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Fastigheterna 
Stefan hade en hel del att informera om. 

- Förslag till fastighetstaxering hade kommit. Det föranledde att Stefan har fått rota en del i 

detta för att det hela skulle bli helt rätt. Taxeringsvärdena är nu fastlagda. Hallands 

Naturskyddsförening betalar ingen fastighetsskatt eftersom vi är en ideell förening. En sådan 

betalar ingen fastighetsskatt enligt gällande lag. 

- Reservaten i Stening behöver åtgärdas för att nå upp till aktuella skötselplaner, som är 

fastställda av länsstyrelsen. 

- I Gullbranna (den del som ligger utanför reservatet) har det blåst ner en hel del träd, 50 - 60 

stycken. Det är något vi, som markägare, måste ta hand om eftersom det finns en hel del stigar 

i området och träden kan utgöra fara för flanörer. 

 

Björkelund 

- Hedprojektet är igång. Det finns maskin på plats som skrapar bort ytskiktet. 

- Stormskador har fört med sig att ca 70 träd fallit. Sydved får sannolikt ta hand om detta som 

förmodligen innebär en nettoinkomst till Naturskyddsföreningen på 5 - 10 tusen kronor.  

- Trädgården. Vi hade sökt bidrag från Riks på 25.000 kronor. Vi fick 10.000 kronor. Dagens 
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styrelsemöte beslutar att täcka bortfallet, 15.000 kronor, från länsförbundets tillgångar. 

- Vi har fått en faktura på utförda arbeten från Sverkers El på 59.750 kronor. Tommie och 

Stefan har inspekterat arbetet och därefter uttryckt sitt gillande för väl utfört arbete. 

- Vattnet från brunnen har kontrollerats och visat sig hålla godkänd nivå för dricksvatten. 

- Stefan visar en serie bilder från Björkelund. Dels från slåttern den 7 september 2013 och 

dels från de genomförda elinstallationerna.  

- På våra ägor finns på ett ställe en mycket gammal trappa av trästockar anlagd i marken. Vid 

blöta blir trappan hal vilket kräver stor försiktighet vid användning. För att undvika olyckor 

beslutar styrelsen att Stefan undersöker vad som kan göras samt hämtar in kostnadsförslag. 
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Ekonomi 

Fakturan från Sverkers El betalas från naturvårdsavtalet. Försäljningen av aktier från Eolus 

vind gav en reavinst på 35.000 kronor. 
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Övriga frågor. 

- Kerstin berättade kort om ett strandskyddsärende i Laholm. 

- Karin tog upp att Riksstämman kommer att välja ny ordförande efter Mikael Karlsson som 

slutar. 

- Alice berättade om en fastighet i Askhult som Naturskyddsföreningen (Riks) fått i gåva i 

samband med att arv. Naturskyddsföreningen har för avsikt att avyttra fastigheten. 

- Anders T berättade och visade bilder från en illa utförd dikning där markägaren åläggs att 

delvis återställa utdikningen till tidigare skick. 

 

Tommie avslutade mötet med att tacka Stefan för allt arrangemang med fika, bröd m.m. samt 

påminde oss om att 2014 fyller Hallands Naturskyddsförening 80 år. Vi kanske borde göra 

någonting. Tänk till lite var och en! 

 

Nästa möte har vi i Falkenberg tisdag den 21 januari. 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


