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Närvarande  

Lars Hellsborn, Anders Tullander,  Kristofer Stenström,  

Björn Lood, Stefan Andersson och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Kerstin Seger, Tommie Fagerberg och 

Eva Anani 

 

 

Plats: Asige 

Tid: 1 oktober 2017, eftermiddag 

 

  

 

1.  Asigestugan 

 Med anledning av att dagens besök hade förlagts till vår fastighet, Asigestugan (finns ingen 

 stuga) började vi med att klargöra en del frågor kring detta.  

 - Fastigheten heter Asige 1:4 och är på ca. ett hektar (10.000 m
2
) 

 - Falkenbergskretsen har tidigare uttryckt vilja att göra området mer lättillgängligt för 

   allmänheten. Beslutades att om kretsen vill göra några förändringar på fastigheten så ska de 

   komma in med förslag till länsförbundet som beskriver vad man vill göra. Länsförbundet 

   kan eventuellt stå för vissa kostnader.  

 - Beslutas att kretsen redan nu ges tillstånd att röja upp i mindre utsträckning för att 

   möjliggöra enklare stig i området under förutsättning att man besitter nödvändig kompetens 

   och tillstånd. 

 - Beslutas att ge Falkenbergskretsen tillåtelse att undanröja "Tysklönnen" på fastigheten. 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

 Vi gick igenom protokollet från föregående möten, den 19 juni 2017. Beslutades att lägga 

 protokollet till handlingarna. 

 

3. Aktuell information   
 Länsstyrelsen:  Samrådsgrupp för naturvård, exkursion i Haverdals naturreservat, 

 27/9. 

 Länsstyrelsen:  Träff om vattenåtgärder och strukturkalkning, L Böslid  

 4/10 18,30-21,30.  

 Vattenrådet:  Rådslag – Biologisk mångfald i Västerhavet, Universéum  Göteborg 

 6/10.  

 Kretskonferens 6-8/10 Fristad. 

 Svenska föreningen för Limnologi och Länsstyrelsen ordnar Vattendagarna, 14-16/11 

 i Halmstad,  

 Riks ordnar VRL-möte (VerksamhetsRiktLinjer) den 25/11 i Halmstad för hela 

 regionen Väst och Skåne 

 

4. Elin Slättmo, forskare på SLU har skickat ett antal frågor som rör tätortsnära marker 

 i Halland/ Halmstad. Anders T gick igenom dessa och vi besvarade frågorna 

 gemensamt. 

 

5.  Hallands Natur 

 Nästa års utgåva skall handla om sjöar och vattendrag. Det är bra om vi kan ha både 

 lokala inslag och mer vetenskapliga artiklar. Artiklar skall vara Anders W 

 tillhanda senast slutet av januari 2018. 
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6. Regionkansli Väst  

 Anders T rapporterade från två besök han gjort sedan förra rapporten. 

 Sammanfattningsvis verkar det fungera bra på kansliet. 

  

  

8. Rapporter från deltagande i externa organisationer:  
Styrgruppen för vindbruk Inget nytt att förtälja 

MEK råd Inget nytt att förtälja 

Viltförvaltnings-delegationen Anders T berättade bl.a. man kommit överens om att tillåta     

5 föryngringar av länets Lo-djur. 

Hembygdsrådet Inget nytt att förtälja 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt att förtälja 

Kattegatts Kustvattenråd Inget nytt att förtälja 

Fylleåns vattenråd. Stefan berättade en hel del. Bl.a. att till familjedagen i maj 

hade man ca. 550 besökare. 

 

9. Fastigheter 

 Björkelund: Till slåttern kom det 57 entusiaster. Invigning av vindskyddet planeras. 

 Gullbranna: En granne i till vår Gullbrannafastighet har anmält önskemål om att köpa 

 en mindre del av fastigheten för att anlägga en parkering. Det ligger inte i 

 naturreservatet. Styrelsen har inget emot detta. Stefan kollar upp erforderliga 

 dokument. Vi pratade lite om att det kanske är mer ekonomiskt fördelaktigt med ett 

 arrende än ett köp för grannen.   

  

10. Ekonomi 

 Beslutas att Ebba Werner åker på nästa kretskonferens och att länsförbundet står för 

 kostnaden. 

 Beslutas att låta trycka upp ytterligare 2.000 ex av broschyren om 

 Mångfaldsträdgården på Björkelund och att länsförbundet står för kostnaden. 

 

 

 

11. Nästa möte har vi tisdag den 5 december i Studiefrämjandets lokaler i Varberg 18:30. 

 

  

 

 

 

 

 Anders Tullander    Anders Kinch  

 v. Ordförande    Sekreterare 

 (Tommie är "sjukskriven") 


