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Närvarande  

Tommie Fagerberg, Stefan Andersson, 

Björn Lood, Kerstin Seger, Eva Anani, Karin Ekeborg och 

Anders Kinch 

Ej närvarande  

Anders Tullander, Kristofer Stenström 

Plats: Skogsstyrelsens lokal i Halmstad 

Tid:  26 januari 2016 

 

 

1.Vi gick igenom protokollet från föregående möte, 27 oktober 2015. Beslutades att under pkt 

6. Fastigheter, 2:a stycket notera att det handlar om två markägarmedgivanden  och följaktligen 

om två broar.  

 

2. Aktuell information: 
Länsstyrelsen: Upphävande av strandskydd, Morups-Ry 1:7, Falkenbergs kommun 

 Tommie skickar dokumenten till Margareta i Falkenberg.  

Länsstyrelsen: Upphävande av strandskydd Vallda 7:30, Kungsbacka kommun 

 Eva tar hand om dokumenten.   

Länsstyrelsen: Beslut om utvidgning av naturreservat Biskopstorp, Halmstads kommun. 

 Stefan har dessa dokument. 

Länsstyrelsen: Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Vessinge sandhedar i 

 Laholms kommun. Karin har redan dokumentationen. 

Länsstyrelsen: Miljömålskonferens 22 januari. 

 Tommie, Kerstin och Anders K deltog på konferensen. 

Länsstyrelsen: Naturens kalender. 

 Länk finns på länsförbundets hemsida 

Halmstads kommun: Samrådshandling detaljplan i Gullbranna 

 Stefan skriver ett yttrande i detta ärende. 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Trälshult 1:9 och 1:10, Laholms kommun. 

 Kerstin tar hand om dessa dokument. 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Torups-Berg 1:1, Hylte kommun. 

 Björn tar hand om detta. 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Grimmared 10:1, Varbergs kommun. 

 Karin tar hand om detta. 

 

I samband med denna genomgång av Biotopskyddsområde bestäms att Stefan skall kolla hur 

info sprids till kretsarna och informera om detta vid nästa styrelsemöte. 

 

3. Hallands Natur 2016. 

Arbetet löper på. Tommie och Anders W. har  kontakt. 

 

4. Verksamhetsberättelse 2015 

Anders K. tar fram den, bl.a. med hjälp av statistik från SCB och Riks. 

 

5. Länsstämman 2016 

Äger rum i Tiraholm, vid sjön Bolmen. Bestämdes att Björn (Hyltekretsen) ordnar med bra 

vägvisning till stämman. 

 

6. Riksstämma 2016 

Äger rum i Norrköping 18 - 19 juni. 

 

7. Rapport från Regionkansliet.  
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Blev inte mycket till rapport. Anders T. som tog tåget fastnade redan i Oskarström. Har  sedan 

dess återkommit till Landeryd men var inte med på mötet. 

 

8. Rapporter från deltagande i externa organisationer  

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt  

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltnings-

delegationen 

Inget nytt 

Hembygdsrådet Inget nytt 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Kattegatts Kustvattenråd Nästa konferens äger rum den 1 mars på Löftadalens folkhögskola i 

Åsa. 

Fylleåns vattenråd. Stefan berättade engagerat om ett planerat möte.   

 

9. Fastigheter. 

- Steningereservatet Vid förra mötet tog vi upp att träd har fallit ut på vägen Steninge -Getinge 

och skapat tillbud. Detta är nu ordnat, om än inte så vackert, men dock. 

- Servitutsavtal Gullbranna  

Servitutsavtal gäller två broar över Genevadsån samt gång/cykelväg respektive stig till dessa. 

Naturskyddsföreningens länsförbund godkänner Halmstad kommuns förslag till avtal under 

förutsättning att länsstyrelsens synpunkter beaktas till fullo. Tommie håller i den fortsatta 

administrativa processen vad gäller detta ärende. 

- Aktiviteter 20 augusti i Gullbranna. 

Länsstyrelsen(Magnus Nystrand) ordnar i samarbete med Halmstadskretsen en stor aktivitet  den 

20 augusti i Gullbranna-reservatet, projekt Sandlife. Länsförbundets hela styrelse uppmanas att 

delta. Det gäller kl. 10 - 13 lördagen den 20 augusti 2016. Välkommen. 

När det gäller Gullbranna så är det även värt att förtälja att Stefan har genomfört en 

stormskadebesiktning på vår fastighet. Detta har resulterat i att 18 tallar måste fällas. En dyr 

historia.   

- Björkelund  

Inte så mycket nytt att berätta. Det skall huggas ner en del träd. Det har varit lite klent med 

djurbetningen  beroende på att det har varit för få djur. Detta kommer nu att rättas till av 

djurhållaren. Har han lovat. 

10. Ekonomi.  

Inget nytt 

 

11. Övrigt.  

Eva berättade att Kungsbackakretsen kampanjar för att båtägare skall använda giftfria och 

miljövänliga färgmaterial när dom bottenmålar sina båtar. 

 

 

12.Nästa möte har vi i mars i Hylte. Tommie återkommer med datum. 
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Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


