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Länsförbundet verkar regionalt för Svenska Naturskyddsföreningens syften och följer dess 

stadgar.  

-Verkar för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden. 

-Verkar för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar. 

-Väcker opinion och påverkar beslut rörande naturskydd och miljövård samt verkar för skydd 

och vård av värdefull natur, bl.a. genom markförvärv eller på annat sätt. 

  

Länsförbundet stödjer och utvecklar kursverksamheten, inventerar det regionala 

utbildningsbehovet och erbjuder utbildning, samt samordnar kretsarna i det regionala natur-  

och miljövårdsarbetet. 

 

Länsförbundet handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina 

ekonomiska åtaganden.  

 

Styrelsens sammansättning 2019-01-01 – 2019-04-28 2019-04-29 - 2019-12-31 

Ordförande Anders Tullander  Anders Tullander 

V. Ordförande Tommie Fagerberg Tommie Fagerberg  

Sekreterare Anders Kinch Anders Kinch 

Skattmästare Kristofer Stenström Tommy Nilsson 

Ledamot Stefan Andersson Stefan Andersson 

Ledamot Kerstin Seger Kerstin Seger 

Ledamot Eva Anani Eva Anani 

Ledamot Lars Hellsborn Lars Hellsborn 

 

 

Under perioden har följande valberedning verkat 

Sammankallande Anders Olovsson Anders Olovsson 

 Harri Lötjönen Lilly Holmén 

 Lilly Holmén Per Sjövall 

 Per Sjövall  

 Inger Wennerlund  

 

 

Under perioden har följande revisorer haft uppdraget 

Revisorer Peter Zell och Eva Erlingzon Eva Erlingzon och Mikael Hansson 

Revisorsersättare Birgitta Landin och  

Sören Kabell 

Isak Domeij Hilliges och  

Sören Kabell 

 

 

Till att representera Hnf i övriga grupper och nämnder har sedan april 2019 varit följande 

Viltförvaltningsdelegationen  Anders Tullander/Anders Wirdheim (ord.)   

MEK rådet Tommie Fagerberg 

Styrgruppen för vindbruk Tommie Fagerberg 

Skogliga sektorsrådet Lars Hellsborn 

Fylleåns vattenråd Stefan Andersson 

Västerhavet Eva Anani 
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Administration: Hallands Natur: Anders Wirdheim 

  Hemsidan: Anders Kinch 

     

Ekonomi Hans Svensson har skött bokföringen för föreningen. 

 

Fastigheter: Stefan Andersson 

 

Året i korthet 

Styrelsemöten Styrelsen har haft 8 möten under 2019. Som vanligt under trevliga former.  

  Detta år besökte vi Steningereservatet där slysanering pågår. 

 

Hallands Natur Mycket uppskattad årsskrift på 60 sidor. Kostnaden för Hallands Natur har 

de senaste åren varit ca. 100.000 kronor per år.  

Vi har de senaste åren tryckt den i en upplaga på 4.500 ex och skickas ut 

till ca 4.200 medlemmar (drygt 22 kr/styck). 

 

Länsstämma  Länsstämman hade vi söndagen den 29 april 2019 på Öströö fårfarm i 

Tvååker. Årets pristagare var Varbergs flugfiskeklubb. 

  Efter lunch besökte vi den nyanlagda våtmarken Kärra mosse där Gill 

Croona var guide.  

 

Rikskonferens Anders Tullander och Tommy Nilson representerade länsförbundet. 

 

Skogsstrategi Länsstyrelsen tillsammans med alla aktörer med intresse i skogen har 

arbetat fram ett förslag till Regional Skogsstrategi. Nu finns ett preliminärt 

dokument klart. Anders Tullander och Lars Hellsborn har deltagit. 

.  

På våra fastigheter 

Björkelund: Här är som vanligt många aktiviteter de flesta anordnade av Halmstadskretsen. 

Björkelundsgruppen jobbar på med trädgården, heden, fågelholkar och mycket mer. Under 

året har särskilt mycket arbete genomförts med att förbättra arbetet med holkarna. Ett stort 

antal holkar har ersatts och gruppen har tillsammans arbetat med holkrensning och analys av 

vilka arter som har häckat i holkarna.  

 

Skogsstyrelsen har förbättrat vår vandringsslinga längs Fylleån genom att lägga nya spänger, 

ny trappa, anlägga grillplats, nya bänkar och röja för bättre framkomlighet. Förbättringen har 

kostat ca 300 000 kronor och finansierats via EU LIFE projektet GRIP on LIFE IP. (Läs mer i 

Hallands Natur 2020) 

 

Även en del större skogsbruksåtgärder har genomförts under 2019. I granproduktionsskogen 

har det inletts ett hyggesfrittprojekt, i samarbete med Skogsstyrelsen, där luckor har huggits 

fram. Åtgärden är ett alternativ till vanlig slutavverkning. Även sumpskogen intill (som ingår 

i naturvårdsavtalet) har åtgärdats med en variant av hyggesfritt där all gran har avverkats. (Läs 

mer i Hallands Natur 2020)  

 

Gullbranna: Åtgärderna inom EU projektet Sandlife har slutförts. All vresros, viss annan 

vegetation och träddungar har avlägsnats för att skapa öppna sandområden. Detta för att 

gynna den ursprungliga sandbiotop-beroende floran och faunan. 
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Björsåkra-Bölinge:  Länsstyrelsen arbetar nu aktivt med reservatet (som består av vår 

fastighet). Ny plan för åtgärder har tagits fram. En hel del av dessa åtgärder har genomförts 

under 2019 med bl.a. röjning av ljungheden och naturvårdande gallringsåtgärder i 

angränsande bestånd. Betesdjur är på plats genom ny aktiv arrendator. Länsförbundet har 

deltagit i arbetet i vägsamfällighetsstyrelsen för området. 

 

Råmebo: Kontakt har tagits med länsstyrelsen om nödvändiga åtgärder i reservatet för att 

rädda artmångfalden i reservatet genom röjning kring de 200 – 300 åriga bokarna. Tyvärr har 

inga åtgärder genomförts. 

 

Utbildning - Regionalt kansli Väst 

Halland samverkar med de 4 länsförbunden i Västra Götaland, där navet är det regionala 

kansliet Väst i Göteborg. Tillsammans anordnade vi Skogskonferens i Åkulla i oktober och vi 

hade 50 personer på plats över en helg. Ett skogsnätverk Väst har bildats. 

Riks stöd till kansli och styrning har diskuterats under hela året men fortfarande finns inget 

beslut. 

 

Donationer 

Med handlingar ur arkivet har vi sammanställt till vad våra donationer får användas. 

Enligt beslut på årsmötet 2019 har våra tillgångar i donationerna placerats i aktier med bra 

avkastning. Detta medför att i Lindbloms donationsfond har vissa aktier även sålts för att 

köpa andra. Här redovisas en stor vinst som kan användas till donationens syften men det 

mesta är återplacerat i nya aktier. 

 

Vi fick en ny donation av Karl-Olof Olsson, utbetald 2019 och 2020.  

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

förde noggrann statistik över häckningarna. 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. 

 

 

   

Statistik per 31 december 2019, enligt uppgifter från SCB och Riks 

  

Fullbet. 
medl. 
2019 

familj 
medl. 
2019 

heders 
medl. 
2019 

total 
medl. 
2019 

total 
medl. 
2018 

befolk- 
ning   
2019 

Totalt antal  
medlemmar i % 
av befolkningen 

             2019 2018 2017 

Kungsbacka 1 017 949 3 1 969 1 972 84 395 2,33 2,37 2,33 

Falkenberg 614 511 0 1 125 1 154 45 367 2,48 2,58 2,63 

Halmstad 1 312 1 191 4 2 407 2 493 102 767 2,34 2,46 2,36 

Varberg 879 734 1 1 614 1 642 64 601 2,50 2,59 2,72 

Laholm 256 194 0 450 454 25 903 1,74 1,78 1,76 

Hylte 121 61 0 182 198 10 815 1,68 1,81 1,78 

Halland 4 122 3 540 8 7 747 7 913 333 848 2,32 2,40 2,39 
Sammanställning 2020-02-25/ak 


