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Närvarande  

Anders Tullander, Tommie Fagerberg. Lars Hellsborn, 

Tommy Nilsson och Anders Kinch 

Ej närvarande  

Eva Anani, Kerstin Seger, 

Stefan Andersson 

 

 

Plats: Steninge Kuststation (Vandrarhemmet) 

Tid: söndagen den 25 augusti 2019, kl. 13 – 16.30 
 

 

Mötet börjar med att vi vandrar igenom vissa delar av Steninge Kustreservat. Alltså inte 

inlandsdelen, vilket vi gjorde förra gången vi hade styrelsemöte i Steninge. Vid denna 

vandring i kustreservatet kunde vi konstatera att man i stora delar röjt reservatet genom att 

rycka upp enar och sly av björk och ek. Det ser inte vackert ut, men blir nog bra så 

småningom. 

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom. 

Vi gick även igenom föregående mötesprotokoll från den 25 maj, som godkändes och 

därmed lades till handlingarna. 

 

2. Inkommen post 

Många beslut om upphävande av strandskydd från Länsstyrelsen (digitalt) har 

vidarebefordrats till kretsar 

 

3. Skickade skrivelser 

Vi hade inga skickade skrivelser denna gång. 

 

4. Aktiviteter 

29/5  Skogsstrategi, möte med LS Derome, Lars Hellsborn deltog. 

27/5  Samråd, Vindkraftspark Björnåsen, Ullared. Nya villkor bl.a. 240 m höga. 

 Ingen från Falkenbergskretsen deltog. 

31/8  Vattnets värden, ny vandringsled invigs på Björkelund, Skogsstyrelsen. 

 Tommie kommer närvara och representera länsförbundet. 

7/9  Slåtter Björkelund, Halmstadskretsen.  

8/9  Klimatnätverket, möte Göteborg 

14–15/9  Överlever laxen i Halland, Havsnätverket Laholmsbukten. Anders T 

 vidarebefordrar denna inbjudan till kretsarna. 

11–13/10 Kretskonferens skog Åkulla. Anders T. presenterade ett 

 programförslag som gillades med den kompletteringen att även Varbergs  

 Gert Andersson deltar för Varbergs skogsgrupp, utöver Lars Hellsborn.  

 

5. Info från regionalt kansli. 

Anders T berättar från senaste mötet. 

 

6. Info från kretsarna 

a.  Lars, Varberg, berättar från hästdriven slåtter på 3 slåtterängar  

b. Tommy, Falkenberg, berättar om manuell slåtter med lie och planerad 

 svampexkursion med vår svampveteran, Alice Berglund.  
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7. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 

 

Styrgruppen för vindbruk Tommie Inget nytt 

MEK rådet Tommie Inget nytt 

Viltförvaltningsdelegationen Anders T.  Utbildningsdag planeras till september 

Skogliga sektorsrådet Lars Inget nytt 

Regional 

vattenförvaltning/Kustvattenrådet 

Eva Inget nytt. Anders K. skall kolla upp vad 

som planeras tillsammans med Eva. 

Fylleåns Vattenråd Stefan Deltar i aktiviteten som arrangeras 

tillsammans med Skogsstyrelsen  

31 augusti på Björkelund. 

 

 

8. Fastigheter  

Steningereservatet, synpunkter från dagens besök finns i ingressen till detta protokoll. 

Avverkning av granskog på Björkelund, med råd av Skogsvårdsstyrelsen för 

kontinuitetsskogsbruk, uppdrag till Sydved.  

Reparation av tak på utedass är genomfört och har hanterats av Nils-Olof. 

 

9. Ekonomi.  

Föreningens alla tillgångar är flyttade till Falkenbergs sparbank. 

Sammanställning av våra 4 donationer finns som en bilaga till detta protokoll. 

Beslutades att länsförbundet ersätter varje krets för kostnaden för en deltagare på 

kretskonferensen i Åkulla 11 – 13 oktober 2019. I övrigt betalar varje krets för sig. 

Tommy hade lite funderingar över sitt uppdrag som skattmästare, Anders T. och Tommie 

får stötta vid behov. 

 

10. Nästa möte 

Planeras äga rum kl. 18.00 onsdagen den 16 oktober anno 2019 i Varberg.  

Anders T- återkommer med exakt läge. 

 

 

 
Anders Tullander   Anders Kinch  

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

På nästa sida följer en sammanfattning av de donationer Hallands Naturskyddsförening fått och 

förvaltar. 
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 4 Donationer - Hallands Naturskyddsförening  

 

Hallands Naturskyddsförening har genom åren fått många gåvor i form av 

fastigheter, kapital att förvalta eller rena penninggåvor som stöd för vår 

verksamhet. I dag har vi fyra donationer som föreningen förvaltar enligt 

donatorernas önskan. 
 

1970 Arthur H Lindbloms Donation 

Redan 1953 får föreningen Björkelund (Skärkered 1:6, Bredareds socken) i gåva av Arthur 

Lindblom. Även ett bidrag på 3000 kr gavs för reparationer på huset 1962. 

Protokoll 1970-04-17, Arv genom testamente. 

§1 Föreningens hedersmedlem och store donator Tullkontrollör Arthur H Lindblom 

bortgången 3/3 1970. Arv om 50,000 kr, där avkastningen skall utgöra ett bidrag till skötseln 

av föreningens fastigheter och reservat. 

§4 Arvet till större del i form av aktier skulle övertas av föreningen som aktier av skatteskäl. 

Beträffande frågan om viss del av avkastningen skulle läggas till kapitalet beslöt styrelsen 

lämna frågan öppen. 

 

1976 Olof Sandbergs Donation 

Gåvobrev från 1976-12-03, nämns även i verksamhetsberättelsen för 1976. 

Donation från Olof Sandberg om 10 000kr där 1/10 av Avkastningen till kapital. 9/10 av 

avkastning efter styrelsen i HNF gottfinnande användas som bidrag till underhåll och 

förbättringar av byggnader och trädgårdsanläggning i fastigheten Skärkered 1:6, Björkelund.  

 

1985 Per Olssons Naturvårds och fågelfond 

Per Olsson var föreningens kassör i 20 år under 70- och 80-talet. Han var mycket 

fågelintresserad och vistades mycket på Björkelund. 

Protokoll 5/10 1985 § 12 Ordförande redogör för insamlingen till fonden i samband med Per 

Olssons 75 års dag. Följande bidrag från kretsarna redovisas: Kungsbacka 500kr, Falkenberg 

600kr, Halmstad 500kr, Laholm 500kr. Styrelsen beslutar bidra med 1kr per medlem i 

länsförbundet.  

Den 3 december 1988 överlämnades 17,046 kr till HNF som har ökat till 31,146 kr år 1992.  

I ett nytt gåvobrev från Per Olsson av den 1 juni 1992, meddelas att det gamla gåvobrevet 

upphör. De nya villkoren är: 

Gåvobeloppet skall placeras på värdebeständighets- eller avkastningssynpunkt lämpligt sätt. 

Av avkastningen av kapitalet skall 1/3 läggas till fondkapitalet, 1/3 utdelas till Hallands 

Naturskyddsförening och 1/3 till Hallands ornitologiska Klubb. Utdelningen skall ske i 

januari varje år. Utdelade medel skall användas till stadgeenlig verksamhet. 

 

2018 Karl-Olof Olssons fågelskyddsfond 

Karl-Olof Olsson var mycket fågelintresserad, satte upp många holkar på Björkelund och 

förde noggrann statistik över häckningarna. 

Arv genom testamente från 2012-06-20. Ur fonden skall årligen utdelas 80 % av avkastningen 

till fågelskyddsåtgärder – främst uppsättning av fågelholkar – och / eller forskning kring dessa 

fåglars häckning. Resterande avkastning skall läggas till fondens kapital. 
 


