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Närvarande  

Kerstin Seger, Anders Tullander, Stefan Andersson 

Tommie Fagerberg och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Kristofer Stenström, Lars Hellsborn 

och Eva Anani  

 

Plats: Bölinge Naturreservat 

Tid: 16 september 2018 

   

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom  
 

2. Vi gick igenom protokollet från föregående möte, den 21 maj 2018 på Björkelund. Beslutades 

att lägga protokollet till handlingarna 

 

3. Inkommen post 

VI har fått info från Riks ang. ett projekt om att förbättra naturvårdsarbetet, regional 

workshop. Vi bestämde att Anders T skulle kolla lite närmare om vad detta innebär. 

 

Kretskonferens vatten 12–14/10, Smögen. Anmälningstiden går ut 17 september. 

Anders K deltar från länsförbundet. 

 

Länsordförandekonferens 20–21/10 Tyringe, Hässleholm. Anders T deltar. 

 

Kurshelg för ett växande engagemang 27–28/10 Stockholm. Något oklart vad det 

handlar om. Inga anmälningar från länet hittills. 

 

Utbildning för Natursnoksutbildning 27–28/10 Stockholm. Litet intresse från Halland. 

Anders T berättade att utbildning för snokledare kommer att arrangeras inom regionen 

senare detta år. 

 

Studiefrämjandet Halland har kallat till extra årsmöte 3/10 i Falkenberg. Vi kommer 

att ha medlemmar från Varberg o Halmstad på plats för att delta. 

 

Beslut från Länsstyrelsen 

Upphävande av strandskydd, Bredared 2:2, Kungsbacka, beslut LS (dike) 

Upphävande av strandskydd, Getakärr 2:1, Varberg, beslut LS (dike) 

Ej upphävande av strandskydd, Bukkärr30:1, Kungsbacka, beslut LS (bäck) 

 

Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet. 

Energimyndigheten har därför föreslagit att vattenförekomster (till exempel del av älv, 

sjö eller damm) kopplade till de 250 viktigaste vattenkraftverken ska utpekas som 

riksintresse. Förslaget är ute på remiss och svar skall vara inne senast 30 september. 

Vår ordförande Anders Tullander har utarbetat ett remissvar med synpunkter från 

Länsförbundet Halland. Styrelsen beslutade vid dagens möte att helt ställa sig bakom 

remissvaret som nu skall skickas in till Energimyndigheten med kopia till 

länsstyrelsen Halland och HP. Varje krets som vill stödja skrivelsen och finnas med i 

skrivelsen vill Anders T ha ett godkännande av. Han skickar sedan in den till 

energimyndigheten och länsstyrelsen. (och HP) Varje krets vill skicka in den till sin 

kommun.  

 

4. Ny adresslista inom länsförbundet och dess kretsordförande finns på hemsidan 
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5. Aktiviteter 

Riksstämma i Uppsala. Från Halland deltog Ebba Werner och Bo Hansson 

 

6. Info från regionalt kansli. Inget nytt. Kontaktperson fortfarande Anders T med 

Tommie som ersättare. 

 

7. Info från kretsarna. 

- Falkenberg saknar fortfarande ordförande. 

- Halmstad. Caroline Karlsson har slutat som ordförande. Tf. ordförande är Stefan   

Andersson. 

 Vi bestämde att denna punkt. Info från kretsarna skall vara en stående punkt i 

dagordningen. 

 

8. Rapporter från deltagande i externa organisationer:   

  

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt 

MEK rådet Inget nytt 

Viltförvaltningsdelegationen Ny mandatperiod gäller. Vi beslutar att 

Naturvårdsintresset representeras av Anders 

Wirdheim, ord. Och Anders Tullander som ersättare 

Skogliga sektorsrådet Nästa möte 11 okt, dagtid. Ev. åker Anders T 

eftersom Lars inte kan. 

Regional vattenförvaltning Kattegatts Kustvattenråd har bjudit in till rådslag 26 

september. Anders K åker eftersom Eva inte kan. 

Fylleåns vattenråd  Stefan berättade kort om vad som händer. Lördag 6 

oktober är det någonting  

 

9. Fastigheter. 

Björkelund 

Stefan berättade at det varit en hel del aktiviteter på Björkelund. Bl.a. föreläsning om 

Fjärilar den 9 juni och om Humlor den 10 juni. Det ordnades vandring i området 30 

juni med ca 35 deltagare. Man hade sedvanlig slåtter 1 september men tyvärr med en 

hel del regn den dagen. 

I Radioprogrammet Naturmorgon i slutet av augusti berättade Moa Pettersson från 

Björkelund om dyngbaggar.  

Man har haft mycket besök från andra kretsar, även från kretar utanför Halland. 

 

Bölinge 

I egenskap av fastighetsägare hade vi förlagt dagens styrelsemöte på Bölinge 

Naturreservat. Vi har nu nya arrendatorer, Ökat antal djurenheter och förbättrat vägen 

i området och bildat en vägsamfällighet. Reservatet bildades 1966.  

Stefan får i uppdrag att tillsammans med länsstyrelsen gå igenom skötselplanen som 

skall revideras. Vi undrar också varför vi som markägare inte blivit informerade om 

de radikala åtgärder som vidtagits på marken samt det kraftiga lås och grind som satts 

upp. 
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10. Ekonomi 

En donation är på ingående. Det gäller ett hus i Veinge, en skogsfastighet och ett antal 

aktier. Anders T. bevakar/ansvarar. Möte 2/7 hos Familjens Jurist, där vi lämnat 

fullmakt åt jurist Henrik Hembjer att genomföra partiellt arvskifte och sälja dödsboets 

tillgångar. Vi har också köpt 150 fågelholkar av dödsboet som nu finns på Björkelund.  

 

Med anledning av kretskonferensen i Smögen 12–14/10 i beslutades att länsförbundet 

betalar konferensavgiften (2500 kr i dubbelrum) för en person per krets. Kretar som 

inte åker – deras plats kan tas över av annan krets, efter länsförbundets beslut. Om fler 

än en åker från kretsen står kretsen för kostnaderna. Samåkning eftersträvas. Anders K 

åker från länsförbundet. 

 

11. Nästa möte bestämdes prel. till den 30 oktober i Varberg 

 

12. Vi har ett ärende som handlar om vattenflödet i Teglabäcken. Stefan håller i detta. 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Tullander   Anders Kinch  

 Ordförande    Sekreterare 


