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  Närvarande  

Lars Hellsborn, Anders Tullander,  Eva Anani, och  

Anders Kinch. samt Tommie Fagerberg vid §4.  

Ej närvarande  

Kerstin Seger, Kristofer Stenström,  

Björn Lood och Stefan Andersson 

 

Plats: Studiefrämjandet Varberg 

Tid: 5 december 2017 

  

1. Föregående mötesprotokoll 

 Vi gick igenom protokollet från föregående möten, den 1 oktober 2017. Beslutades att lägga 

 protokollet till handlingarna. 

 

2. Aktuell information    
 Digital info har skickats direkt till berörda kretsar. 

 

Alla Natura 2000 områden skall få nya bevarandeplaner 

Ärenden från länsstyrelsen 

Förslag på ny gräns för Ramsarområdet Fylleån, svar före 30/11.  

Upphävande av strandskydd, Bondåkra 2:1 Laholm, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Lastad 4:27 Falkenberg, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Stamnared 2:6 o 2:7, Varberg, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Tofta 26:1, 27:1 o 27:3, Varberg, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Rygg 7:1 o 2:8, Varberg, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Grimetons-Torstorp 4:6, Varberg, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Värö 2:1 o 2:4, Varberg, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Kyrkobyn 4:3, Kungsbacka, Beslut 

Upphävande av strandskydd, Hjälmared 3:10, Kungsbacka, Beslut 

 

Ärenden från skogsstyrelsen 

Naturvårdsavtal Källsjö-Barkhult 2:3 Falkenberg (Lövskog i kulturmiljö) 

Biotopskyddsområde Beslut, Sörby 1:6 o 6:3 Falkenberg (äldre naturskogsartad skog)  

Biotopskyddsområde Grimmared 4:3, Sjörryd 3:2, 3:3, 3:14 o S:1 Varberg (ras o 

bergkant med ädellövskog) 

 

3  Hallands Natur 2018    
 2018 års upplaga handlar om Sjöar och vattendrag.  

 Anders W. kommer att sätta igång arbetet med Hallands Natur efter nyår. 

Här följer ett antal redan klara artiklar. 

- Stefan Anderson på Skogsstyrelsen, ”Skogen betyder allt för vattnet”. 

- Elisabeth Thysell från länsstyrelsen, ”Ett urtidsdjur i Halländska åar” 

- Ellinor Waldemarsson från Halmstad, ”Vattenrådsarbete i Suseån eller Fylleån”.    -- 

- Hans Schibli från länsstyrelsen, ”Fisk i Halländska åar” (exakt tema är ännu inte      

bestämt).  

- Bo Hansson från Halmstad ”Att bygga ett vindskydd eller sju resor till helvetet”.  

- Ebba Werner från kretsen skriver om Fylleån, Björkelunds livgivande åder  

- Harri Lötjönen kommer att skriva om "Restaurering av Lillån". 

 - Eva hade någon som skulle skriva om skyddszoner Johan Strand, ekosystemtjänster 

 Stefan Weisner, Zoofysiologi Johan Höjesjö. 

 Kerstin tar kontakt med Per Ingvarsson kanske kunde skriva något om fisk, fria 

 vandringsvägar. 

 Anders T har kontakt med Sydvatten om deras forskningsstation i Tiraholm. 

  Det kanske finns mer hos Anders W. 
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  Anders T påminner om att kretsarna skall skriva ngt kort om kretsaktiviteter och att 

 man tar med bilder. 

 Foto för framsida 

 

4. Regionkansli Väst och Riks 

 Beslutades att godkänna Region Västs förslag till verksamhetsplan avseende 2017 - 

 2018, med den noteringen att avsnittet "Vi förväntar oss att nå följande mål" bör  

 kompletteras med att målen konkretiseras i tid och mått, annars har vi ingen koll på 

 vad vi mäter. Vi har ingen måttstock och ingen punkt att utgå ifrån. 

 När det gäller Arbets- och beslutsordning bör vi i konsekvensens namn alltid 

 använda Naturskyddsföreningen Kansli Väst och inte Naturskyddsföreningens  (alltså 

 ingen genetivform) 
 Beslutades att godkänna ett arvode på 5.000 kronor/år för uppdraget som Kassör i 

 regionkansliet. 

 

 - Lars berättar kort från kretskonferensen 6-8 oktober som han bevistade. 

 - Flera personer från Halland var med på mötet 25/11 om NF Verksamhetsriktlinjer. 

 - Vid ordförandekonferensen den  2-3 december deltog ingen från Halland.  

 

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

MEK råd Inget nytt att förtälja 

Viltförvaltnings-delegationen Inget nytt att förtälja. 

Hembygdsrådet Inget nytt att förtälja 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt att förtälja 

Kattegatts Kustvattenråd Eva berättade från höstmötet som var på Universeum i Gbg den 6 

oktober. 

Fylleåns vattenråd. Stefan var inte närvarande p.g.a. möte i Fylleåns vattenråd.  

 

6. Fastigheter 

 Invigning av Vindskydd Björkelund har genom förts och avrapporterats till Riks. 

 Vägen på Björkelund, iordningställd efter avverkning och arbete på heden.  

 

7. Ekonomi 

 Inget nytt. Anders T påminner om att reseräkningar bör skickas in snarast för att 

 hamna på rätt räkenskapsår. 

 

8. Länsstämma 2018  
 Förläggs till Sörby Retreatcenter den 22 april 2018 enligt förslag från Ulrica 

 Eckersand, ordf i Falkenbergskretsen. 

 I programmet ingår föreläsning grön Rehab och utflykt till kretsens slåtteräng  

 (Bettys Äng)  

 

9. Nästa möte föreslås äga rum i Halmstad tisdag den 30 januari kl 18.30 i 

 skogsstyrelsens lokaler på Gjutaregatan. 

 

10.  Övriga frågor.  

 Vi försöker sammanställa kontaktpersoner som sitter i Vattenråd i Halland 

 

 

 Anders Tullander    Anders Kinch  

 v. Ordförande    Sekreterare 


