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1.Vi gick igenom protokollet från föregående möte, 30 augusti 2015. Beslutades att 

under pkt 6. andra raden skall det stå Halmstads Naturskyddsförening och inte Hallands. 

Efter denna justering beslutades att lägga protokollet till handlingarna. 

 

2. Aktuell information: 
a, Länsstyrelsen: Strandskyddsärende, Ullared 7:1 och 7:8, Falkenbergs kommun 

b, Länsstyrelsen: Strandskyddsärende, Lilla Backa 1:3, Falkenbergs kommun 

c. Länsstyrelsen: Strandskyddsärende, Torpa 8:5 och 4:4, Varbergs kommun 

d, Länsstyrelsen: Strandskyddsärende, Ästad 1:7, Varbergs kommun 

e, Länsstyrelsen: Strandskyddsärende, Dotetorp 5:1, Kungsbacka  kommun 

f, Länsstyrelsen: Strandskyddsärende, Torpa 20:8, Kungsbacka kommun 

k, Länsstyrelsen: Strandskyddsärende, Rammberg 1:30, Kungsbacka kommun 

Ovanstående punkter, a - k, gäller dispenser av strandskyddsärenden. 

 

i, Länsstyrelsen: Förslag till Beslut om naturreservat. Vessinge sandhedar, Laholms 

kommun. 

j, Länsstyrelsen: Beslut om bildande av naturreservat Tygared, Laholms kommun. 

k, Länsstyrelsen: Beslut om bildande av naturreservat Stövlaberget, Halmstads kommun. 

l, Länsstyrelsen: Beslut om bildande av naturreservatet Hålldammsknattarna, Halmstad 

kommun. 

 

SNF: Valberedningen påminner om att vi har möjlighet att lämna förslag till 

valberedningen om ordförandekandidat till Riks. Man påminner även att vi måste lämna 

in eventuella motioner senast 31 januari 2016.  

 

3. Hallands Natur 2016.  

Material till den kommande utgåvan måste vara inne till Anders W. senast sista januari 

2016, helst tidigare. Karin och Stefan, men även Eva, har en del artiklar på gång. 

 

4. Regionkansliet 

Tommie informerar från senaste mötet, den 6 oktober. Det handlade mest om 

personalfrågor och att det pågår rekrytering på grund av tjänstledighet och 

föräldraledighet. Nästa möte är den 25 november. 
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5. Rapporter från deltagande i externa organisationer  

Styrgruppen för vindbruk Händer inte mycket avseende nyetableringar, främst på grund av 

lågt energipris. 

MEK råd Möte 25 september. Tommie rapporterade att det handlade mycket 

om transporter och jordbruk. 

Viltförvaltnings-

delegationen 

Anders T berättar att det är utbildning den 20 november för 

delegationens medlemmar. Vidare konstateras att delegationernas 

mandat är mycket olika i våra län. I Halland har delegationen bara 

en rådgivande roll. Landshövdingen beslutar. 

Hembygdsrådet Anders K. berättar att han varit på möte den 25 september, som 

var på Hallands Museum i Halmstad. Vi har en adjungerad roll i 

rådet. 

Skogliga sektorsrådet Björn var på möte förra veckan (v.43). Bl.a. informerades det om 

att verksamhet i Munkagårdsskolan flyttas över till skolan i 

Plönninge, samt att Miljömålen till 2020 inte kommer att nås. 

Hav Stefan berättar att han kommer ta kontakt med Anne Udd, Region 

Halland,  för en artikel i Hallands Natur om vattenråd. Eva 

berättade från Kattegatts Kustvattenråd som hon deltagit i som 

representant  för HNF. Det hade arrangerats av Region Halland. 

Fylleåns vattenråd. Stefan berättar engagerat om detta. Denna gång berättar han om 

ett EU-projekt som handlar om att det gäller att minska utsläppen 

av kväve och fosfor. Även nästa år, 2016, kommer kretsen att 

arrangera en aktivitet vid Stadsbondgården. Vidare nämnde han 

att Halmstad kommun har för avsikt att spendera ca. 1 milj. kronor 

på att riva/ta bort  vandringshinder i Fylleån.   

 

6. Fastigheter. 

- Steningereservatet. (Sagerskogen). Träd har fallit ut på vägen Steninge - Getinge och 

skapat tillbud. Ett möte planeras därför onsdag 28 oktober 2015, mellan Länsstyrelsen 

som förvaltare och skötselansvarig av naturreservatet, Trafikverket i egenskap av 

väghållare och Hallands Naturskyddsförening i egenskap av markägare. Anders K 

företräder Hallands Naturskyddsförening. Naturskyddsföreningen har inget att erinra mot 

att erforderligt antal träd avverkas för att undvika skador på liv och/eller egendom.  

    

- Markägarmedgivande. Hallands Naturskyddsförening bekräftar att anläggning av 

gång- och cykelbro får anläggas över Genevadsån. I vattendom förbinder sig HNF att 

teckna servitutsavtal för att säkerställa kommunens rätt att få behålla bron och få utnyttja 

dess rätt till åtkomst till bron. 

- Steningereservatet. (Kustreservatet). En man hade ringt kommunen och felanmält en 

brunn som inte sväljer vatten som den ska. Anders K. skall ta tag i detta. 

- Björkelund. Fortsatt arbete med heden. Radikaler på stora områden. Hårginsten 

utvecklas bra. Vi får fortsatt bidrag. Arrendatorn har kört slåtter på området. Nästa år 

skall han ha åtskilligt fler djur på bete, vilket varit helt otillräckligt detta år. 
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7. Ekonomi.  

 Kristofer påminner om att ev. reseräkningar bör skickas in till honom i god tid före 

årsskiftet. 

 

8. Övrigt.  

- Kerstin berättade från höstkonferensen i Stockholm som hon deltagit i. Mycket 

aktiviteter. 

- Länsförbundet har fått Trafikförsörjningsplan på remiss. Beslutas att respektive krets 

behandlar detta och skickar in sina synpunkter till Klara på regionkontoret som gör en 

sammanställning till Tommie. Senast den 11 december skall synpunkter vara inne till 

Region Halland. 

- Stefan berättar att Riks har skickat ut förslag till material som skall vara till stöd för 

deltagande i Vattenråd. Stefan har fått detta för att lämna synpunkter på förslaget.  

- Halmstad kommun har gjort ett förslag till skrivelse med rubriken Införande av en 

hållbar förvaltning av torsk och skydd av ekosystemet i Kattegatt. Styrelsen 

beslutade att stödja skrivelsen som skall skickas in till Landsbygdsministern och 

Miljöministern. 

 

9. Nästa möte har vi onsdag den 20 januari 2016  på Skogsstyrelsens lokal i Halmstad. 

 

 

 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 

 

 

 


