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Anders Tullander, Tommie Fagerberg. Lars Hellsborn, 
Anders Kinch, Eva Anani och Kerstin Seger 
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Tommy Nilsson och 

Stefan Andersson 

 

 

Plats: Studiefrämjandets lokaler i Varberg 

Tid: Onsdagen den 16 oktober 2019 
 

1. Mötet öppnas och dagordningen gås igenom. 
Vi gick även igenom föregående mötesprotokoll från den 25 augusti, som godkändes 
och därmed lades till handlingarna. 
 

2. Inkommen post 
Många beslut om upphävande av strandskydd från Länsstyrelsen (digitalt) har 
vidarebefordrats till kretsar. Många avser Kungsbacka. 
Som vi får för kännedom: 
-Naturvårdsavtal Gällarp 1:1 Varberg, SS (gammal bokskog) 
-Biotopskyddsområde Kärreberg 1:4 Vessigebro, SS (naturskog) 
-Biotopskyddsområde Kullagård 1:13, 2 skiften, Veddige, SS (naturskog, ek) 
-Biotopskyddsområde Prästhagen 1:1 o Skygge 1:16 Tvååker, SS (gammal bokskog) 
 

3. Skickade skrivelser / remiss om förvaltningsplan för vildsvin. 
Anders T redovisade förslag till remissvar till Naturvårdsverket. Länsförbundet beslutar 
att använda den text som Andes T har skrivit efter OK från kretsarna. 
 

4. Aktiviteter 
31/8 Vattnets värden, ny vandringsled invigs på Björkelund, SS. Tommie var 
närvarande och hälsade landshövdingen och många tjänstemän välkomna. 
7/9 Slåtter Björkelund, många besökare, trots regn 
8/9 Klimatnätverket, möte Göteborg, Ingen från HNF deltog. 
14-15/9 Överlever laxen i Halland, Havsnätverket Laholmsbukten. Inget svar på frågan 
på mötet. Hur går vi vidare? Möte med fiskekonsulenterna på LS föreslogs. 
18-19/9 Utbildning utomhuspedagogik Ön, SNF, Sportfiskarna och Naturskolan. 
Utbildning av ca. 40 lärare.  
19/9 Visning av avverkning, kontinuitetsskogsbruk, Björkelund, SS. Anders T var med. 
3/10 Uppstartsmöte förTörlan, Uttran o Ramsjökanals vattenåd, Falkenberg/Varberg. 
Lars Hellsborn var med. Mycket folk på mötet. Sannolikt bildas ett Vattenråd.  
9/10 Inspirationskväll om övergödning, Steninge, Hushållningssällskapet. Anders K var 
med . Många lantbrukare. Handlade även om strukturkalkning. 
11-13/10 kretskonferens Skogens värden, Åkulla. Mycket uppskattat. 48 anmälda 
deltagare, varav 10 från Halland. Glad och trevlig stämning.  
18-20/10 länsordförandekonferens Tällberg. Tommy Nilsson åker. 
7/11 Dialog om skogsprogrammet, 9.30-15 Tylöbäck. Anders T deltar. 
7/11 Samråd Naturvård kl 14-17.30 Getterön, Lars H deltar. 
21/11 Skogen som klimathjälte, 8,30–12,30 Varberg, Region Halland. 
Anders T kommer att delta. Ev. även Lars H och Eva A från länsförbundet.  
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5. Hallands Natur 2020 
Innehåll: Vi beslutade att temat kommer att vara Nyttiga smådjur (maskar, bin, larver 
m.m.) ”Småkryp vi inte kan leva utan”  
Redaktör: Anders Wirdheim ställer upp även denna gång. Tack för det. 
Förslag på författare 
Anne Sverdrup-Thygeson Norsk insektsforskare 
Moa Pettersson 
Frida Nettelbladt 
Ebba Werner 
Ted von Proschwitz 
Ingemar Alenäs 
 
Annonser: Vi behöver annonser. (2019 kostade 1 A5 sida 100000/60 =1667 kr) 
Priser      helsida 8.000 kr halvsida 4.000 kr Kvartsida 2.000 kr  
Anders T gör en lista på gamla annonsörer. Vi skall söka projektbidrag från riks. Stöd 
för portot av Region Halland är enligt Tommie svårt.  
Höra om kretsarna vill ha sitt program i tidningen? Kostnad? 
 

6. Info från regionalt kansli. Anders T har varit på träff på Regionkansliet den 3 okt. 
Riks förslag att vara arbetsgivare för verksamhetsutvecklarna på regionkanslierna 
diskuterades. Eftersom ämnet kommer upp på länsordförandekonferensen skickar vi 
med frågor till Tommy att ta upp på konferensen eftersom vi är skeptiska till att Riks 
skall ha arbetsgivarrollen. 
1. Vem står för arbetsledningen?  
2. Vem har ansvaret, befogenheter och resurser när det gäller arbetsmiljön? 
Elin på kansliet kan hjälpa kretsarna med sina hemsidor och sociala medier 
 

7. Info från kretsarna 
Kungsbackakretsen fyllde 50 år som firades med att visa filmen ”Evigt ärr” och hade 
föreläsning med Thomas Kåberger. Vår länsordförande, Anders Tullander, var där och 
gratulerade. Kerstin berättade att Laholm har 2 nya kvinnliga styrelseledamöter.  
Lars hade deltagit på ett arrangemang, Ull i kubik på Öströö, ett samarbete med flera 
aktörer, bl.a. Varbergs Naturskyddsförening. Lars berättade vidare att Varbergskretsen 
har goda och återkommande (2/ggr per år) naturvårdsråd med kommunekologer och 
personer från samhällsbyggnadskontoret.  
   

8. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 
Styrgruppen för vindbruk: Inget nytt 
MEK-råd: haft möte 3 okt. Tommie deltog 
Viltförvaltningsdelegationen: Hade utbildningsdag om Vildsvin 29 aug. Anders T. 
deltog.  
Skogliga sektorsrådet: Inget nytt 
Regional vattenförvaltning/Kustvattenrådet: Har konferens 25 okt. Anders K deltar. 
Fylleåns vattenråd: Inget nytt. 
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9. Fastigheter  
Laholmsbuktens VA, gräver ner vatten och avlopp förbi Björkelund. Vi har möjlighet att 
ansluta fastigheten, dricksvatten 74.500, Spillvatten 91500, Båda 127600 + årsavgifter. 
Efter lite diskussion bestämde styrelsen att detta inte är aktuellt inhandla för 
närvarande. 
Avverkning 220 kubikmeter skog, körskador, risupplag på betesmark och stängsel 
Björkelund. 
Styrelsen bestämde att grannen i Råmebo skall få räkna med vår mark i sin jakt, men 
inte jaga i själva reservatet. Han är intresserad att som motprestation röja i reservatet, 
i samråd med vår fastighetsansvarig Stefan och Länsstyrelsen. 
 
 

10. Ekonomi.  
Karl-Olof Olsson:s donation, arvsskifte gjort, vår revisor Mikael Hansson granskade. Allt 
är inte utbetalt men vår andel blir ca 600.000 kr. 
Skatteverkets har förslag på taxeringsvärden på våra fastigheter, Hulabäck, Bölinge-
Björsåkra, Skärkered, Råmebo och Gullbranna. Tommie menar att det skall vi inte ha. 
Förra gången fixade Stefan detta med Skatteverket. 
 
 

11. Nästa årsmöte håller Kungsbacka-kretsen, förslag är Gottskärs hotell den 26 april. Efter 
lunch kommer Rolf Persson att ha Fågelexkursion i någon form. Eva hade inte offerten 
med sig men efter mötet har Anders T bett henne hitta ett billigare förslag max 
15000kr. 
 
 

12. Nästa möte håller vi under v. 48 eller 50 i Halmstad. Anders T återkommer med 
detaljer. 
 
 
 
 
 
 

 Anders Tullander   Anders Kinch 
 Ordförande   Sekreterare 
 
 
  

 
 


