
   sida 1av 3  

Närvarande  

Anders Tullander, Stefan Andersson, Kristofer 

Stenström, Lars Hellsborn, Tommie Fagerberg,  
Eva Anani och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Kerstin Seger, 

 

Plats: Skogsstyrelsens lokaler i Halmstad 

Tid: 5 december 2018 

 

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom. 
 

2. Vi gick igenom protokollet från föregående möte, den 30 oktober 2018 i Varberg. Beslutades 

 att lägga protokollet till handlingarna 

 

3. Tyst minut för vår revisor sedan flera år, Peter Zell. Peter blev 69. Tommie som var 

 god vän med Peter deltog i begravningen som var den 23 november. HNF har skänkt 

 500 kr till Hjärnfonden. 

 

4.  Hallands Natur, ut till medlem vecka 11. Redaktör Anders Wirdheim.  

 Vi pratad igenom dagsläget för respektive punkt som vi tog upp vid förra styrelsemöte

 Kursiv stil visar dagsläget.  

Greppa näringen, LRF/LS Anders T, Inte klart 

Life Goodstream, John Strand, Stefan, Ingår i vattenhushållning/täckdikning. 

Fåglar i jordbruket, Anders Wirdheim, Tommie har läget under kontroll 

Slåtter, Lars Hellsborn, Lars har läget under konterroll 

Biologisk mångfald (dikeskant) Ebba Werner, pågår 

Historisk tillbaka blick, Per Konnelid, Lars har påbörjat 

Goda Jorden, Kristoffer Stenström. Kristofer har läget under kontroll 

Binda kol i marken, Kristoffer Stenström. Kristofer har läget under kontroll 

Ekologisk odling, Skogsgård, Stefan. Oklart om det blir något. Fanns med 2018 

Vattenhushållning / Täckdikning. Oklart 

Fånggrödor under vintern. Anders T håller i detta. 

 Tillkommer: 

 Björkelund och något om pollinering som Ebba håller i. 

 Korta rapporter och bilder från intressanta kretsaktiviteter önskas av kretsarna. 

 Anders W. har e-postadress anders.wirdheim@birdlife.se.  

 Manusstopp 31 januari. 

 

5. Ebba redogjorde för ett pågående projekt som handlar om biologisk mångfald vid 

 vägkanter i samarbete med Ingrid Kjellander på Riks. Inblandade är vägverket, 
 Riksförbundet för enskilda vägar, samarbeta med Hallands botaniska förening. 
 Inbjudan till träff 12/1 i Halmstad färdigställs och skickas ut. 
 
6. Inkommen post 
 - Naturreservat Svinamadsbäcken, Laholm, förslag på skötselplan på remiss. 
 - Prövning av 3 äldre vattendammar i Smedjeån, Laholm. Länsförbundet stödjer 
 Laholmskretsens skrivelse. 
 - Stengärdesgård med ödlor o paddor hotas om ny detaljplan på Bögesgård 1:33, 
 Steninge. Finns ingen byggnadsplan för området. Halmstadkretsen bevakar ärendet 
 - Söka pengar ur Bra Miljöval fond persontransporter, Riks. För kännedom. 
 - Naturmorgon P1 söker tips på reportage. För kännedom. Kan vara detta med 
 vägren, och guidning på Björkelund om humlor och myror. Anders T informerar Maja.  
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 - Beslut om upphävande av strandskydd, Brunsbacka 1:2, Hylte (dike) 
 - Kungörelse: Mark o miljödomstolen håller huvudförhandling i Mål 33–18 om 
 Statkrafts ansökan om utrivning av dammar i Rydöbruk. Rydö Golfkrog 18/12 Kl. 9.30. 
 Anders T kommer att delta i detta möte. 
 Regional dialog om Sveriges nationella skogsprogram, 10/12 kl. 10.30-15 på Grand, 
 Länsstyrelsen. Anders T och Lars kommer att delta. 

 
  

7. Aktiviteter för info 
Kurs i miljöjuridik, fördjupning preliminärt 10–11/3, 2019 Göteborg 
Länsordförande konferens 23–24/3, 2019 Stockholm. Tommie åker eventuellt. 
Länsstämma, Öströö fårfarm, sö 28/4, 2019 Varberg 
Rikskonferens 10–12/5,2019 Kristianstad 
Kretskonferens oktober 2019, i Halland, 40–50 personer, förfrågan från Regionen. Vi 
diskuterade vad som kan vara intressant och kom fram till Sandlife-projektet / torr 
hedmark med boende på Gullbranna gården eller något om bokskogar med boende 
på Åkulla friluftsgård. 

 
8. Info från regionalt kansli. 

Inget nytt att informera om. 
 
9. Info från kretsarna 
 - 11 maj har Stadsbondgården i Halmstad öppet hus. 
 - Varbergskretsen har ett naturvårdsråd tillsammans med kommunen 
 - Kungsbackakretsen firar 50 års jubileum 2019. 
 - Stefan berättade att Alet (ett område i Halmstad) kanske blir ett naturreservat. 
 

10. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 
  

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt 

MEK rådet Inget nytt 

Viltförvaltningsdelegationen Inget nytt 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Regional vattenförvaltning Inget nytt 

Fylleåns vattenråd  Berättade om aktivitetsdagen den 11 maj 2019 

 

Samrådsgrupp om naturvård 14/11 Länsstyrelsen. Om artskydd, Kust, Myrskydd, 

Skog, Odlingslandskapet och Sötvatten. Filerna med presentationer finns på vår grupp 

på naturkontakt se §16.  

 
11. Fastigheter 

Bölinge, markarbeten och styrelsepost. 
Jakt, skall den tillåtas eller inte på vår mark?  
Protokoll från 26/9 1960 §1 

Tidigare beslut 1955 att ingen jakt skulle ske på NHF:s fastigheter. Beslöt att tillåta 

jakt på Bölinge då det ändå inte gick att kontrollera ev. tjuvjakt. 

Protokoll 6/11 1960 §11 

Avtal om jakt på 6 år på Bölinge. Styrelsen beslöt vidare att på övriga fastigheter 

skulle jakt inte utarrenderas eller någon jakt över huvud taget icke få förekomma. 



   sida 3av 3  

 
- Råmebo 1:11 Jägare Roy Pettersson granne? Inget avtal i dag. Var intresserad och 
kunde att som motprestation röja i reservatet. Stefan skall prata med lst om detta. 
- Skärkered 5:6 Jägare Tommy Kronkvist granne, får tillgodoräkna sig arealen, men 
jagar inte på vår mark. Sköter vägen. Muntligt avtal. 
Bölinge ingen jakt. 
Gullbranna, utanför reservatet kaninjakt, Skriftligt avtal finns. Stefan skall prata med 
Tommy ang. skylt ”Jakt pågår”, fastän den inte pågår. 
 

12. Ekonomi.  
Fågelholkar inköpta av Lars Andersson, uppsatta på Björkelund 2291 kr. Beslutas att 
beloppet skall utbetalas. 
 
Årsmötets uppdrag till styrelsen att se över våra donationer hur de kan användas. 
Anders T har letat i föreningsarkivet, men behöver leta något mer. 
Aktuella handlingar läggs upp på Naturkontakt, vår grupp HNF styrelse, mapp HNF 
historia. 
Hallands naturvårdsfond, (stiftelse) stadgar hittade, och protokoll att de är 
instiftande 1958. Kan avslutas/ändras av styrelse och årsmöte. 
Gåvobrev för Björkelund, Skärkered 5:6, 18/7 1953. Hittat och givarens önskan har vi 
följt. Utskickat av Stefan 
Gåvobrev för aktier från Artur Lindblom inget funnet ännu. 
Olof Sandbergs Donation, 10 000 kr nämns i verksamhetsberättelsen för 1976. 1/10 
av avkastning till kapital och 9/10 till arbetet på Björkelund. 
Per Olssons Naturvårds och fågelfond, inget funnet ännu. 
Vi beslutade att vi behöver gå igenom arkivet i Björkelund 
 

13. Informera Valberedning till 2019 
 - Anders T kommer att informera valberedningen att Kristofer inte vill bli omvald för 
 en ny period. Vi behöver alltså en ny medlem som även kan åta sig uppdraget som 
 skattmästare. 
 - Revisor som ersättas Peter Zell 

 
14. För information 
 Dokument på Naturkontakt. NHF:s styrelse har nu en filmapp på naturkontakt som ni 

har fått inbjudan att vara med i. Där har jag lagt upp dokument. Historiska, 
Fastigheter, Styrelse 2018 och Länsstyrelsen med presentationer om naturvård. 

 På detta sätt behöver vi inte skicka allt via mail. 
 Flera mappar kan läggas till, mer dokument skall in. 

 
15. Nästa möte 
 Då träffas vi i Hylte den 31 januari.  
 Därefter har vi planerat för 27 februari och 10 april. Sedan har vi årsmöte  
 söndagen den 28 april. 

 
 

Anders Tullander   Anders Kinch  

 

 Ordförande    Sekreterare 


