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Närvarande  

Lars Hellsborn, Kerstin Seger,  Eva Anani,  

Stefan Andersson, Tommie Fagerberg och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Kristofer Stenström,  Björn Lood och 

Anders Tullander 

 

Plats: Skogsstyrelsens lokaler i Halmstad 

Tid: 30 januari 2018,  kl.18.30 

 

  

1. Föregående mötesprotokoll 

 Vi gick igenom protokollet från föregående möten, den 5 december 2017. Beslutades att 

 lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

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

 

 

Beslut  från skogsstyrelsen 

- Biotopsskyddsområde Yngered 1:36, Falkenberg kommun 

- Biotopsskyddsområde Askome 2:11, Falkenberg kommun 

- Biotopsskyddsområde Uvekull 1:4, Hylte kommun 

 

 

3  Hallands Natur 2018    
 2018 års upplaga handlar om Sjöar och vattendrag. Läget förefaller vara under 

 kontroll. Anders W. kommer att sätta igång arbetet med Hallands Natur i februari. 

 

 

4 Verksamhetsberättelse 

 Anders skall fixa denna. 

 

 

5 Länsstämma 2018 

 Stämman är på Sörby Retreatcenter i Vessigebro. Den äger rum söndagen den 22 

 april och vår kretsordförande i Falkenberg, Ulrica Eckersand, har koll på läget.  

 I programmet ingår föreläsning grön Rehab och utflykt till kretsens slåtteräng  

 (Bettys Äng) 

 

 

6  Riksstämma och motion 

 Riksstämman är detta år förlagt till Uppsala 15 - 17 juni. Vi har en motion från 

 Halland och den är skriven av Ebba Werner, Halmstadskretsen. HNF:s styrelse 

 beslutar vid dagens möte att stödja motionen som har benämningen Biologisk  

 mångfald och våra vägkanter, 

 

 

7 Rapport från regionkansliet 

 Vi hade inte mycket att berätta från mötet den 11 januari. Anders T som var med på 

 det mötet var tyvärr inte med på dagens styrelsemöte. 
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8 Rapporter från deltagande i externa organisationer:   
Styrgruppen för vindbruk Senaste planerade möte blev inställt 

MEK råd Senaste planerade möte blev inställt 

Viltförvaltnings-delegationen InforI  Tommie informerade om  att delegationen utökats med en 

ordinarie och en ersättare. Bägge representerande naturvårds-

intresset. Frida Nettelbladt och Irene Hofstedt. 

Hembygdsrådet Inget nytt att förtälja 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt att förtälja 

Kattegatts Kustvattenråd Eva berättade en del från Kattegatts kustvattenråd. 

Fylleåns vattenråd. Stefan berättade från Fylleåns vattenråd. som bl.a. ordnar med 

stort evenemang på Stadsbondgården vid Fyllinge i Halmstad den 

12 maj 2018. 

 

 

9. Fastigheter 

 Bölinge Naturreservat och Steningereservaten har fått information från lantmäteriet 

angående fastighetsreglering avseende ev. allmänning. 

Gullbranna: Önskemål om att anlägga en parkering i anslutning till Laxvik. Vi har 

inga invändningar emot detta. 

 Björkelund: Pågår många olika projekt. Vindskyddet är klart och invigt. 

    

 

10. Ekonomi 

 Hallands Natur kostar ca. 100.000 kronor.  

 Vi har fått information om att vi kommer att få en donation med namnet  

 Karl-Olof Olssons fågelskyddsfond. (Ur fonden skall årligen utdelas 80 %  av 

 avkastningen till fågelskyddsåtgärder - främst uppsättning av fågelholkar - och/eller 

 forskning kring dessa fåglars häckning).. Det handlar om ca. 10.000 kr om året. 

  

 

11. Nästa möte föreslås äga rum i Hylte. Tommie återkommer med datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tommie Fagerberg   Anders Kinch  

  Ordförande    Sekreterare 


