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Närvarande  

Anders Tullander, Stefan Andersson, Eva Anani, 

Tommie Fagerberg, Lars Hellsborn, Kerstin Seger och 

Anders Kinch  

Ej närvarande  

Tommy Nilsson 

 

Plats:  Skogsstyrelsen lokaler i Halmstad 

Tid: tisdagen den 10 december 2019 kl. 18:00 

 
1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom och godkändes. 

 
2. Föregående protokoll 16/10.  

I det föregående protokollet skall förkortningen för Skogsstyrelsen ändras från SS till 
SKS. Gäller främst i punkterna 2 och 3.  
Punkt 4, 3:e raden skall kompletteras med tjänstemän och medlemmar. 
Efter detta beslutades att protokollet kunde läggas till handlingarna. 
 

3. Inkommen post 
Motioner till riks senast 31/1. Anders T skall skriva förslag till motion till Riks angående 
föreningens återbäring till kretsar, länsförbund, regionala kanslier och projektmedel.  
Ang. nominering av styrelse till riks senast 31/1 hade vi inga synpunkter. 
 
Många beslut om upphävande av strandskydd från Länsstyrelsen (digitalt) har 
vidarebefordrats till kretsar. 
Följande har vi fått för kännedom; 
- Beslut om bildande av naturreservat Smedjeån Skönhult, Laholms kommun 

 Syftet med reservatet är att skydda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer i 

form av vattendrag, svämlövskogar och ädellövskogar. Totalt 33 ha. 

- Beslut om bildande av naturreservat Kålabro, Okome, Falkenbergs kommun 
Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som är knuten till områdets 

värdefulla mosaik av äldre artrik ädellövskog, naturliga tallskogsmiljöer samt sumpskogar 

och vattendrag med höga naturvärden. Totalt 135 ha. 

- Svarte mosse, Kungsbacka, film av Anette Seldén, Kungsbackakretsen har agerat. 
 

4. Skickade skrivelser 
Svar på Skogsstyrelsens remiss ”Registrering av nyckelbiotoper i samband med 
avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar 2019-10-14. I vårt svar framgår att 
vi tycker att SKS skall fortsätta att registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan.  
 

5. Aktiviteter 
18-20/10 länsordförandekonferens Tällberg. Tommy var med. (nästa möte 21-22/3) 
7/11 Dialog om skogsprogrammet, 9.30-15 Tylöbäck, LS. Anders T. var med. 
7/11 Samråd Naturvård kl. 14-17.30 Getterön, LS. Ingen från HNF var med. 
21/11 Skogen som klimathjälte, 8,30–12,30 Varberg, Region Halland. Anders T. och 
Lars samt flera från kretsarna var med. 
Länsstämma 2020 förläggs till Kungsbacka golfklubb i Hördalen, sö 26/4.  
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6. Hallands Natur 2020 ”Små kryp vi inte kan leva utan” 
Innehåll 
Ingemar Alenäs, dag eller nattfjärilar 
Moa Pettersson dyngbaggars ekosystemtjänster 
Anna Stenström trollsländeinventering Varberg 
Annonser 
Porto söka bidrag. 
Under dagens möte presenterades flera nya förslag. Anders T. håller samman 
innehållet med alla artiklar. 
 

7. Anders T. rapporterar senaste nytt från regionkansliet.  
Räkningar från kretskonferensen. Länsförbundet betalar ut till deltagarna enl. praxis 
Skogsnätverk Region Väst bildat. Anders T. fungerar som organisatör. D.v.s. ser till att 
allt fungerar. 
 

8. Info från kretsarna 
Varberg: Fortsatta möten med samhällsbyggnadskontoret vid jämna mellanrum. 
Omskrivet i förra protokollet. Deltagit på start av vattenråd för Uttran. 
Kungsbacka: Eva berättade om ett ärende gällande en stenkross/grustag, och ett som 
gällde ett vägbygge i Onsala. 
Halmstad: Stefan berättade om vad som förevarit vid klädbytardagen 23 november 
samt en del annat 
Laholm; Kerstin förtalde att det är många olika byggnadsprojekt på gång i kommunen. 
Vidare förtaldes att Södra Hallands-kretsen firar 50-årsjubileum 4 mars 2020.  
Alla medlemmar hjärtligt välkomna till denna högtid i södra Halland. 
Hylte: Anders berättade att kretsen kanske inte har så många egna aktiviteter. 
Däremot deltar många från kretsen i olika aktiviteter som guider och liknande. Man 
samarbetar med länsstyrelsen i många fall. 
 
 

9. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 
Styrgruppen för vindbruk: 29/11 Tommie,  
MEK-råd: Tommie, Inget nytt 
Viltförvaltningsdelegationen Anders T. suppleant. Handlade mest om vildsvin. Anders 
T. nämnde att det är ganska tydliga skiljelinjer mellan markägare och jägare när det 
gäller synen på önskat bestånd av vildsvin i våra marker. Arbetsgrupp tillsatt för ny 
förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025  
Skogliga sektorsrådet: Lars inget nytt 
Regional vattenförvaltning/Kustvattenrådet: Eva, Inget nytt 
Fylleåns vattenråd: Stefan berättade att Halmstad kommun finansierat åtgärder 
avseende Fylleåns avrinningsområde när det gäller utrivning av vattenhinder. Det 
handlar om ca. 1 ½ milj kronor. Vandringshinder i huvudfåran är problem men 
biflödena ser bra ut. Fylleåns vattenråd ordnar sedvanliga aktiviteter på 
Stadsbondgården den 9 maj 2020. Ett mycket uppskattat evenemang. 
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10. Fastigheter  
Avverkning av gran (Sydved höll i detta) på Björkelund totalt 256m3fub, varav 135 
sågtimmer, 103 massa och 20 bränsleved, Intäkter 122,371 kr, kostnader 79,532 kr, 
netto 42,839 kr. (ex moms). 
Skydd mot betes skador har penslats på tallplantornas toppskott. Plantering och hägn 
2020 i samråd med SKS, Stefan organiserar möte i vår. 
I samband med avverkningen uppstod en del körskador, risupplag på betesmark och 
upprivet stängsel.  
Fullmakt på Granngården har förfallit och Tommie har haft kontakt och skall se till att 
ny fullmakt blir till. 
Råmebo, jakt och skötsel för grannen Roy Pettersson enligt förra protokollet. Samråd 
skall ske med Stefan som även kontaktar LS. 
 

11. Ekonomi.  
 Karl-Olof Olsson:s donation, redogörelse dagsläge 
 Moms och skattebefrielse. Anders T. och Tommie redogör för vad som är praxis. 

Förslag på taxeringsvärden på våra fastigheter, Hulabäck, Bölinge-Björsåkra, Skärkered, 
Råmebo och Gullbranna presenterades och är OK. 
 

12.Nästa möte bestämdes till tisdagen den 28 januari 2020 i Hyltebruk. Mötet därefter 
      bestämdes till att äga rum måndagen den 23 mars 2020 i Falkenberg alt. Varberg.  
 Därefter har vi länsstämman den 26 april i Kungsbacka, på golfbanans klubbhus  

 
 13. Övrigt.  
 Bluffmail från ordförande till kassör togs upp. 
 Kungsbacka bjuder in till föredrag av Per Floren om Gorillor i Uganda 10/3 
 
 
 

 
 
 
 
 Anders Tullander   Anders Kinch 
 Ordförande   Sekreterare 
 

 


