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Styrelsemöte med Hallands Naturskyddsförening, 26/5 2020 
 

Björkelund, kl 18-21 
Vi börjar med att Stefan kort berättade historien om Björkelund, sen gick vi slingan längs 
Fylleån, passera vindskyddet och ginstheden. 
 

1. Ordf. Anders öppnade mötet o dagordningen godkändes. Lars Helsborn valdes till 
mötessekreterare. 
 

2. Föregående protokoll från 7/4 föredrogs och godkändes. 
 

3. Inkommen post 
Remiss – Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram, Region Halland. Anders 
föreslår att kretsar samverkar med länet för att kunna ge ett gemensamt svar senast 7 
september. 
Förslag till förnyelse och utvidgning av naturreservatet Hyltan, Halmstad LS.  
Förslag till ny skötselplan för Råmebo (reservatsutvidgning) LS. Stefan skall svara att 
skötseln måste bli bättre på vår fastighet. Värdena finns på de äldre bokarna som 
behöver bli mer solbelysta. Röjning av sly runt träden och annat som kan hålla mossan 
borta är ett krav. Parkeringsplats och info-tavla behöver ställas i ordning. 
Remissvar från riks på statens slamutredning, som HNF ställer sig bakom. Kretsarna 
Södra Halland och Kungsbacka stödjer även Gotlands svar. 
 

4. Skickade skrivelser.  
Svar på samrådshandlingar till Vattenfalls Vindkraftsparken Stora Middelgrund. Vi 
stödjer riks skrivelse. 

Kretsarna Södra Halland, Halmstad, Kungsbacka har yttrat sig över samrådshandlingar 
till OX2 Vindkraftsparken Galatea-Galene, som berör natura 2000 områden, Fladen, 
Lilla o Stora Midgrund och Röde Bank. 

Anders var med i Radio Halland om vikten av att skydda nyckelbiotoper i skogen 

5. Aktiviteter 
Förslag på digitalt möte om skydd av haven med Johanna Källén Fox, projektledare 
skyddat hav på riks. Visst intresse fanns Bo Hansson kollar med Havsnätverket. 
 
Erbjudanden från riks klimatavdelning om webbinarier (löses på kretsnivå) 
Erbjudande från Anna Hansson om webbinarier om insändare och aktivism m.fl. (mer 
info kommer) 

6. Länsstämma Kungsbacka, nytt datum 13/9 är föreslaget. Valberedningen har två nya 
namn till styrelsen. (plats för en till) 
 

7. Info från regionalt kansli 
 

8. Info från kretsarna 
Södra Halland, Jubileumsårsmöte med tårta, Kestin omvald, 2 styrelsemöten digitalt, 
sökt och fått 6000 kr för jubileumspengar för en rundresa i kommunen. 
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Halmstad, Kristin omvald till ordförande, stökigt med Corona och mycket av aktiviteter 
inställt. Natursnokar upphört 2018. Havsnätverket har fått 30 000 kr i projektmedel 
från riks för att bilda nätverk och utbildning. 
Falkenberg, inget årsmöte, digitala möten fungerar, Lena Engström kontaktperson och 
Lena Berglund postmottagare. 
Varberg, har haft årsmöte Anders Olsson vice ordförande, kommunekolog brinner för 
ängar och grönområden inventerade, naturvårdsråd med kommunen 2 ggr per år. 
Kungsbacka, Eva omvald och många nya i styrelsen, fick inte prövningstillstånd om 
Klovsten, Träffat kommunekologen, haft hjälp av idrottslag med strandstädning, 
ringmärkt mesar, firat FN:s världsmiljödag och vill jobba med en hållbarhetsgrupp med 
målet Agenda 2030. 
Hylte, Anders omvald och en föryngrad styrelse, lite aktivitet. 
 

9. Rapporter från deltagare i externa organisationer, allt inställt utom Fylleåns vattenråd, 
där Stefan kan berätta att de beviljats LOVA medel för inventering av vattendjur. 
 

10. Fastigheter 
Skogsstyrelsen höll möte om skogsplanteringen 16 april på Björkelund. 300 ekplanor 

har satts på Björkelund 2 maj och 50 lönnplantor lite senare. 

Naturvårdsbränningen av ljungheden på Björsåkra-Bölinge genomfördes av LS med 

lyckat resultat. 

 
11. Ekonomi 

Hallands Natur diskuterades. Hur skall vi ha råd? Förslag var att bara trycka HN vart 
annat år, och ha den bara digitalt vart annat. För jubileumsåret 2024 (HNF 90 år) kan vi 
söka projektpengar. 
 

12. Nästa möte 15/8 ev digitalt 
 

13. Övrigt 

Vi avslutar 21.30 och vi klarade oss från mygg och knott och han med att avnjuta lite 

grillat och fint sommarväder. 

 
…………………………………………………. ……………………………………………………. 
Sekreterare Lars Helsborn  Mötesordförande Anders Tullander 
 

Närvaro 
 
Södara Halland, Kerstin Seger o Lena Angviken 
Halmstad, Ingalill Forsberg, Bo Hansson, Isak Domeij Hildeges, Stefan Andersson o 
Anders Olovsson 
Falkenberg, Lena Berglund 
Varberg, Lars Helsborn 
Kungsbacka, Eva Anani (på telefon) o Ninia Sverdrup 
Hylte, Anders Tullander 


