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Styrelsemöte tisdagen den 23 januari 2014 i Studiefrämjandets lokaler i Falkenberg 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Eva Anani, 

Karin Ekeborg, Alice Berglund, Stefan Andersson, 

Björn Lood, Kerstin Seger och Anders Kinch 

 Ej närvarande  

Stefan Andersson  

 

Dessutom hade vi bjudit in Klara Jansson från Regionkansliet som var med under mötet.  

 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte.  

 

1 

Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 26 november 2013 gicks igenom och lades 

därefter till handlingarna.  

 

2 

Aktuell information 
Länsstyrelsen: Naturreservat Lunnamossen, Hylte kommun.   

Beslut att bilda naturreservat. 

Länsstyrelsen: Naturreservat Vendelsöarna, Varbergs kommun.  

Beslut om ny skötselplan 

Länsstyrelsen: Naturreservat Ekered, Laholms kommun.  

Beslut om att utvidga naturreservatet. 

Länsstyrelsen: Naturreservat Karsefors, Laholms kommun.  

Beslut om nytt naturreservat. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Nolgärde 1:1, Kungsbacka kommun.  

Beslut om naturvårdsavtal. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Älekärr 1:5, Kungsbacka kommun.  

Beslut om naturvårdsavtal. 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Älekärr 1:2 och 1:5, Kungsbacka kommun. 

Beslut om naturvårdsavtal. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Vägryd 6:1, Varbergs kommun.  

Beslut om naturvårdsavtal. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Linnarp 1:12 och 2:5, Varbergs kommun. 

Beslut om naturvårdsavtal. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Öinge 1:23, Falkenbergs kommun. 

Beslut om naturvårdsavtal. 

 

Länsstyrelsen: Ansökan om tillstånd för slutavverkning vid fastighet som gränsar till 

naturreservatet Rösan 3:18 i Kungsbacka. Ansökan har godkänts av länsstyrelsen. 
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Hallands Natur 

Läget verkar vara under kontroll. Hallands Natur 2014 beräknas komma ut senast några dagar 

innan den 13 mars.  

4  

Verksamhetsberättelse 2013 

Anders skall skriva en sådan. Det måste göras ganska snart eftersom den skall in i Hallands 

Natur. 

5 

Länsstämman 2014. 

Kungsbacka-kretsen planerar för fullt. Man har redan förslag till årets pristagare. Stämman 

äger rum på Skårs Gård. Se närmare på http://skarsgard.se/ så att du säkert hittar dit. 
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Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Miljöforum Halland Organisationen avvecklades vid årsskiftet 2013/2014. 

Likvidatorer är känt folk från Hallands Naturskyddsförening. 

Nämligen Tommie Fagerberg och vår egen bokförare  

Hans Svensson. 

Styrgruppen för vindbruk Tommie rapporterade från olika träffar han varit på. 

MEK råd MEK står för Miljö, Energi och Klimat. Tommie har inget nytt 

att berätta om detta. Jo, han nämner att Hallands 

Naturskyddsförening har fått rätten och förmånen att disponera 

90 sekunder (ca.1 & 1/2 minut) att berätta om Hallands 

Naturskyddsförening på den stora Miljökonferensen som äger 

rum på Strandbaden i Falkenberg och som arrangeras av 

Länsstyrelsen. Vi övriga i styrelsen är övertygade om att 

Tommie kommer att hantera detta galant. 

Viltförvaltningsdelegationen Anders T berättade om att han fått inbjudan till en konferens 

den 11 & 12 februari, som han tyvärr inte kan delta i.  

Hembygdsrådet Inget nytt.  

Skogliga sektorsrådet Inget Nytt 

Regional fiskeförvaltning Detta hanterades tidigare av vår tidigare styrelsemedlem   

Christina Fossum. Eftersom hon inte längre är med i styrelsen 

bör någon annan ta tag i detta. Valberedningen får därför i 

uppdrag att finna  ny lämplig person till detta. Alice kontaktar 

valberednings sammankallande ( Gunnar Gullander) om detta. 

Fylleåns vattenråd. Inget nytt 

 

7 

Fastigheter 

Inget nytt att rapportera. 
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Ekonomi 

Inget nytt att rapportera här heller. 

9 

Övrigt 
- Miljömålskonferensen den 7 februari. Anmäl er gärna. Den äger rum i Falkenberg på 

Strandbaden. Tommie kommer att uppträda i cirka 90 sekunder. Bara det är värt ett besök. 

- Som inte detta vore tillräckligt så har Tommie, vår ordförande, varit på besök på slottet och 

uppvaktat vår käre landshövding inför hans sorti från sin roll landshövding.  

- Vi har fått ett antal remisser från riks. För att inta alla hejdlöst skall ge sig i kast med att 

svara helt oplanerat beslutade vi att Anders T tar hand om det som gäller Jakt och att Karin tar 

hand om det som gäller hennes nya kompetensområde GMO. Ett nytt område som kommit 

upp på dagordningen är Slam. Ingen i styrelsen vill/kan engagera, vilket medför att det får 

vara tills vidare. 

 

Nästa möte har vi i Hyltebruk tisdagen den 11 mars 2014 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


