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Närvarande  

Tommie Fagerberg, Kerstin Seger, Eva Anani,  

Björn Lood, Karin Ekeborg, Anders Tullander 

Kristofer Stenström och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Stefan Andersson 

 

Styrelsemöte onsdagen den 18 mars 2015, på Vuxenskolan i Hyltebruk 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte.  

1 

Protokoll från föregående styrelsemöte 

Vi gick igenom protokollet som därefter lades till handlingarna. 

2 

Aktuell information från: 

Skogsstyrelsen: Omprövning av biotopskyddsområde Hylte Hallaböke 1:6, Hylte kommun. 

Gäller beslut för kännedom. Anders T. tar hand om dokumentationen. 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Varberg Skällinge-Hult 1:3, Varbergs kommun. 

Gäller beslut för kännedom. Kristofer tar hand om dokumentationen. 

Studiefrämjandet håller årsmöte 22 april i Vänersborg. 

Länsstyrelsen: Strandskyddsärende Torpa 20:8, Kungsbacka kommun. 

Gäller beslut om att medge dispens. För kännedom till HNF.  

Eva tar hand om dokumentationen.  

Länsstyrelsen: Strandskyddsärende Övrarp 1:5, Falkenbergs kommun. 

Gäller beslut om att medge dispens. För kännedom till HNF.  

Kristofer tar hand om dokumentationen. 

Länsstyrelsen: Dagvattenutsläpp Getterön, Varbergs kommun.  

Gäller beslut för kännedom. Varbergskretsen planerar att överklaga. En sådan överklagan 

kommer i så fall att göras i samråd med länsförbundet. 

Länsstyrelsen: Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län. 

Länsstyrelsen meddelar att man godkänner våra representanter i delegationen, Anders T och 

Anders W. Se protokoll från styrelsemöte 27 november 2014. 

Folkrörelsernas Arkiv håller årsmöte 25 mars. 

Riksföreningen: Kretsbrev om återbäring och projektbidrag, rikskonferens m.m. 

Anders K. ser till att erforderligt underlag skickas in till Riks i tid. Rikskonferensen förläggs i 

år i Åre. Ingen från länsförbundet planerar att delta.  

Länsstyrelsen: Beslut om utvidgning av naturreservat och beslut  av skötselplan, Blåalt i 

Laholms kommun. För kännedom till HNF. Kerstin tar hand om dokumentationen. 

Länsstyrelsen: Beslut om utvidgning av naturreservat och beslut om skötselplan, 

Vendelsöarna i Varbergs kommun. För kännedom till HNF. Karin tar hand om 

dokumentationen. 
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Rapport från regionskansliet 

Tommie var på möte i februari. Mycket att göra på kansliet. Arbetsgivarrollen behöver 

kanske ses över. Nytt heldagsmöte planeras till 8 april.  

4 

Hallands Natur 

Planeras komma ut under vecka 13 (23 - 28 mars). Innehåller 64 sidor. Spännande. 

5 

Länsstämman 

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad verksamhetsberättelsen samt redovisad resultat- 

och balansräkning. Dessa dokument skall nu presenteras till länsstämman som styrelsen 

förslag. 

Ginstpriset diskuterades och redovisat förslag godkändes. 

Till mötesordförande på länsstämman föreslås Lena Angviken.  

Från Riks kommer Lotta Silfver att närvara. 

6 

Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Styrgruppen för 

vindbruk 

Inget nytt 

MEK råd Tommie var med på möte 27 feb 

Viltförvaltnings-

delegationen 

Anders W. deltog på möte fredag den 13 mars 

Hembygdsrådet Inget nytt 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Kustvattenrådet Styrelsen beslutade att Karin Ekeborg skall representera 

länsförbundet tills vidare i Kattegatts kustvattenråd som kommer 

att bildas vid rådslag 29 april 2015.    

Fylleåns vattenråd. Inget nytt 

 

7 

Fastigheter 

Björkelund: Fonden för hjälp åt djuren i naturen. Halmstad kommun förvaltar och 

administrerar denna. Tommie har varit på möte med kommunen och lyckats skaffa ett 

behjärtansvärt hyresbidrag till fåglarnas holkar på Björkelund och fågelmat på vintern. 

Kommunen planerar bygga permanent bro över Genevadsån för allmänhetens tillträde till 

stranden som skall ersätta temporär bro. Tommie och Stefan har, efter okulär besiktning, 

beslutat godkänna det kommunala förslaget. Detta har sedermera meddelats kommunen i 

vederbörlig ordning. Eftersom det finns vissa regler kring vattenverksamhet och 

häckningssäsong så hinner inte bron färdigställas innan sommarsäsongen 2015.  

Den gamla provisoriska bron kommer eventuellt till användning även denna säsong. 

Bölinge reservatet. Närboende har framfört klagomål på någonting. 
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Ekonomi 

Inget nytt idag. Vi gick tidigare igenom resultat- och balansräkningen.   

9 

Övrigt 

Det har varit miljömålskonferens den 6 februari 2015 anordnad av länsstyrelsen. Enligt de 

som närvarade på mötet från länsförbundet var det ett dystert möte. Inga miljömål hade nåtts 

utan det hade bara blivit sämre.  

Anders K. nämnde att det på hemsidan nu finns en del text kring de naturreservat som 

länsförbundet äger. 

Taggtråd i naturen. Ander K. tog upp problemet med taggtråd i naturen som kan skada våra 

djur, och även människor. Han tycker att Naturskyddsföreningen borde agera för att dessa tas 

bort, inte bara i Halland utan i hela landet. Beslutades att Anders skriver en motion om detta 

till länsstämman i april.  

 

10 

Nästa möte  

Sker den 27 maj på Björkelund.  

 

 

 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


