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Närvarande  

Anders Tullander, Stefan Andersson, Kristofer Stenström, 

Lars Hellsborn, Tommie Fagerberg och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Eva Anani och Kerstin Seger, 

 

Plats: Studiefrämjandet, Varberg  

Tid: 30 oktober 2018 

   

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom. 
 

2. Vi gick igenom protokollet från föregående möte, den 16 september 2018 på Bölinge-

reservatet. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna. 

 

3. Inkommen post 

Länsstyrelsen har bjudit in till samråd för naturvård den 14 november 15.00 – 17.30. 

Vi pratade om att vi som deltar på samrådet bör markera från HNF att det är viktigt att 

de naturreservat man redan har, sköts enl. skötselplanerna. 

 

För info har vi fått reda på att det kommer att ske en deponiutvidgning av inert avfall 

(sten och lik) på Klovsten i Kungsbacka. Vi har inget att erinra.  

 

4. Skickade skrivelser 

Det gäller Riksintressen för vattenkraft. - Samråd om vattenkraftens reglerbidrag och 

värde för elsystemet.  Vår ordförande Anders Tullander hade utarbetat ett remissvar 

med synpunkter från Länsförbundet Halland. Styrelsen beslutade vid förra mötet att 

helt ställa sig bakom remissvaret som nu har skickats in till Energimyndigheten med 

kopia till länsstyrelsen Halland och HP. Alla kretsar utom Kungsbacka stöder 

skrivelsen som nu är inskickat till Energimyndigheten.  

 

5. Aktiviteter 

3 november kommer att vara en arbetsdag på Björkelund. 

Ebba Werner ha kommit in med förslag om ett möte om Vägkanter under januari 

2019. Styrelsen beslutar att bjuda in Ebba till nästa styrelsemöte för kompletterande 

information och diskussion i frågan. 

 

6. Hallands Natur 2019. 

Skall komma ut vecka 11 under 2019 (11 – 17 mars). Vi bestämde att temat 2019 skall 

vara Hållbart jordbruk i Halland och innehålla ett flertal olika artiklar inom 

området.  

 

Detta ämne skall tolkas brett och med inriktning på biologiskt och klimatmässigt 

hållbart. Förslag på artiklar kan vara, lämplig författare och ansvarig i styrelsen. 

Greppa näringen, LRF/LS  Anders T 

Life Goodstream, John Strand, Stefan 

Fåglar i jordbruket, Anders Wirdheim, Tommie 

Slåtter, Lars Helsborn 

Biologisk mångfald (dikeskant) Ebba Werner, Anders T 

Historisk tillbaka blick, Per Konnelid, Lars 

Goda Jorden, Kristoffer Stenström 

Binda kol i marken, Kristoffer Stenström 

Ekologisk odling, Skogsgård, Stefan 

Vattenhushållning / Täckdikning 
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Ekosystemtjänster 

Fånggrödor under vintern 

Med flera förslag 

  

Vecka 11 bör tidningen nå våra medlemmar. 

Tid för manusstopp skall diskuteras med Anders W som kanske skall bjudas in på 

nästa styrelsemöte? 

 

 

7. Info från regionkansliet. 

Inget nytt. Det fungerar bra. Vi är tacksamma över att Maja gör ett mycket bra arbete. 

 

8. Information från kretsarna 

- Halmstad. Kristin Lundqvist har nu positionen som vice ordförande. 

- Falkenberg. Fortsatt utan ordförande. 

- Varberg. Helen Björklund, tf. ordf. Inger (mångårig ordförande) avser att avgå pga. 

Sjukdom. 

- Hylte. Svårt att få folk att delta i olika aktiviteter. 

- Laholm och Kungsbacka hade inga bidrag till denna punkt eftersom våra två damer 

inte kunde vara med på detta styrelsemöte. 

 

9. Rapporter från deltagande i externa organisationer:   

  

Styrgruppen för vindbruk Hade möte 10 oktober. Tommie rapporterade att 

mycket kom att handla om solenergi. Vindkraften har 

lite motvind för närvarande. 

MEK rådet Inget nytt att rapportera 

Viltförvaltningsdelegationen Inget nytt att rapportera. Nytt möte 30 november. 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt att rapportera. 

Regional vattenförvaltning Regionen ordnade en konferens i Mellbystrand med 

angående Kattegatts kustvattenråd.  

Fylleåns vattenråd  Stefan berättade om ett väl genomfört 

samarrangemang mellan Skogsstyrelsen och 

Hushållningssällskapet avseende projektet Life-

Goodstreem. Fler vattenråd deltog.   

 

10. Fastigheter. 

Sammanställning av våra fastigheter redovisas i bilaga A.  

Vi diskuterade på mötet huruvida våra fastigheter rent principiellt skall tillåta jakt. Vi 

beslutade att detta ämne får tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

11. Ekonomi 

En donation är på gång. Anders T. bevakar/ansvarar. De två fastigheterna kommer 

snart ut till försäljning. Tommie har hämtat ca 150 fågelholkar. 

 

12. Genomgång av vilka som åkte på kretskonferensen för att kunna betala ut ersättningar 

till kretsarna. Vi gick igenom vad som betalas ut av förbundet till deltagarna.  

NHF:s representant Anders K hela kostnaden. Stöd till kretsar, Laholm 2500 kr, 

Halmstad 5000 kr, Falkenberg 5000 kr och Kungsbacka 2500 kr. 
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Vi bestämde att till årsmötet skall intäkts- och kostnadsposter redovisas i sin helhet för 

styrelsen. Särskilt gäller det Björkelund. 

Sammanställningen till årsmötet bör förtydligas så fler förstår den. Hans Svensson 

hade förslag till detta som vi tillstyrkte. 

 

Årsmötets uppdrag till styrelsen att se över våra donationer hur de kan användas. 

Vi saknar donationsbrev för våra donationer, första steget är att hitta dessa om de 

finns. Kan de räknas som gåvor eller är de stiftelser?? 

Är de stiftelser skall de vara registrerade hos Länsstyrelsen. 

Vi kommer troligen att behöva leta föreningsarkivet. Vi beslutade att kolla igenom 

vad som finns i arkivet. Anders T tar tag i detta. 

 

13. Beslutades att Ginstpriset på 5.000 kr skall betalas ut till 2018 års pristagare. 

 

14. Övrigt 

- Södra Halland har vissa svårigheter med sin hemsida. Beslutades att Anders T 

kontaktar distriktet för att undersöka vad detta kan hjälpa till med. 

- LLUH ha konferens 6 – 7 november ang. LLUH:s framtidsdagar. Anders K. är med 

på denna konferens i egenskap av styrelsemedlem i LLUH.  

- Anna Stenström Länsstyrelsen Västra Götaland vill ha kontakt angående 

Trollsländeinventering. Henne når du på 201-22 44 706. 

 

15. Nästa möte bestämdes prel. till den 10 december i Halmstad. 

 

 

 

 

 

 

Anders Tullander   Anders Kinch  

 Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Bilaga A till styrelseprotokoll 2018-10-31 

 

Fastigheter i Hallands Naturskyddsförening 2018 
Stefan Andersson är HNF:s fastighetsansvarig från  

 

Björsåkra-Bölinge-reservatet, inköpt av föreningen 1942 

Björsåkra 1:7 och Bölinge 1:9, 45 hektar, öppen ljunghed, hedbokskog och blandlövskog 

- Avkastning har tidigare varit jaktarrende, upphörde slutet 1990-tal 

Arrendator, Namn? Betesdjur, nytt avtal 2018, Tommie 

Vägförening, Stefan med i styrelsen 

Skötsel, reservat sen 1966, Skötselplan från 1981. Revidering av skötselplan behövs. 

Vid besök 16/9 2018, de har röjt på heden, gott om får, fint nytt fårstängsel, väg 

iordningställd, markarbeten utförda utan kontakt med HNF, Nyckel till lås. 

Kontaktperson LS Annelie Ohlsson 
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Steningereservatet 

30 hektar donerat av J.E.Sager 1941 och 1945. 

Stensjö, tre hektar skänkt av Ellen Steen 

Steninge (Hulabäck 2:41, 2:51 och 3:60.(1973??) här ingår även Stensjö 1:31, 1:33 och 1:73.  

Ingår i Steningekustens naturreservat. Totalt 208 hektar varav 60 vatten, kusthed, hav och 

lövskog. Ägare är HNF, privat och Naturvårdsverket 

Arrendator, djurhållare Per-Anders Henriksson, Ullarp 204, Ugglarp som även sköter en del 

skötsel.  

Skötsel: Skyddat Steninge 1966 och Stensjöstrand 1970, skötselplan 2012 

Jaktförbud, (skyddsjakt av mink ?) 

 

 

Råmeboreservatet 

Tio hektar bokskog skänkt av Johan Bengtsson 1953.(Råmebo 1:11) 

Ingår i Natura 2000. 

Jakt, förekommer inte? (Jägare Roy Pettersson granne ?) Licensinnehavare Raul Svensson 

Simlångsdalen 0730-251267 Enslövs älgskötselområde. Anders T tar kontakt med Roy, ingen 

jakt inom reservatet men arealen får räknas in i jaktområdet. 

Skötselplan Skydd från 1966, skötselplan från 1985, här behövs röjning runt äldre bokar.  

 

 

Björkelund (Skärkered 5:6) 

30 hektar skänkt av Artur Lindblom 1953. Liten skogsgård med som innehåller en stor 

biologisk mångfald i skog, våtmarker, hed, ängs- och naturbetesmarker. Föreningen har 2006 

för Björkelund tecknat naturvårdsavtal på 50 år med Skogsstyrelsen.  195 tkr. 

Björkelundsgruppen och snokverksamhet 

Arrendator: Kent Torbjörnsson, Skällås. Muntligt avtal, arrendator håller stängsel (utom för 

skogsbete) skulle behövas betas hårdare. 

Jakt: Tommy Kronkvist granne, muntligt avtal, de jagar inte på vår mark men får räkna in 

arealen i sitt jaktområde. Som kompensation underhåller han vägen. Licensinnehavare Raul 

Svensson Simlångsdalen 0730-251267. Enslövs älgskötselområde 

Vägförening, nej. 

Skötselplan för mark som ingår i naturvårdsavtalet (heden ingår) 

Björkelundsgruppen har egen skötselplan för sina åtaganden. 

Övrig mark, ingen plan, ev. hyggesfritt, Stefan kommer med förslag 18/19. 

 

 

Asigestugan 

Ett hektar skänkt av Agnes Nyman 1962. (Asigestugan 1:4) 

Asigestugan återfinns omedelbart öster om gamla lanthandeln och gränsar mot Suseån. 

Parkera vid Asige kyrka. Falkenbergskretsen har HNF:s tillåtelse att bekämpa tysklönn och 

anlägga strövstig och grillplats. 1/10 2017. 

 

Gullbranna-reservatet,  Donation 

75 hektar, 50% donerat av Ellen och Carl Larsson 1968 och resten tillköpt av föreningen tack 

vare sponsorer. (Gullbranna 6:3), Dynområde med strandskog, ingår i natura 2000. I vattnet 

ingår tångallmänningar i reservatet. 
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- Avkastning är betesarrende (HNF) Arrendator är Sönnemark, Påarp Sönnergård, betesmark 

utanför reservatet mot Laxvik. Avtal från 2014? Tommie skickar till Stefan. Arrende 2000 

kr/år, arrendator håller stängsel. 

Jakt på kanin utanför reservat, Lasse Vikström, ingen intäkt. 

Skötselplan, Reservat bildat 1972, skötselplan från 2010. 

Det finns 2 servitut för de nya broarna inom reservatet. 

 

Såld fastighet 1995 (1/3 Broberg 1:1), reservat bildades, bankmedel 400 tkr (investeras i 

mark, 2009 ca 20 tkr Penttis ö, resterar ca 380 tkr som har förbrukats). 

 


