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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 2021-01-01 – 2021-04-25 2021-04-25 - 2021-12-31 
Ordförande Anders Tullander  Anders Tullander 
V. Ordförande Kerstin Seger  Kerstin Seger  
Sekreterare Ninia Serdrup Ninia Sverdrup 
Skattmästare Tommy Nilsson Tommy Nilsson 
Ledamot Stefan Andersson Stefan Andersson 
Ledamot Per Ranebo Per Ranebo 
Ledamot Eva Anani Eva Anani 
Ledamot Lars Hellsborn Lars Hellsborn 
 
Under perioden har följande valberedning verkat 
Sammankallande Anders Olovsson Anders Olovsson 
 Tommie Fagerberg Lena Berglund 
 Anders Kinch Rebecca Dahlsjö 
 Rebecca Dahlsjö  
 
Under perioden har följande revisorer haft uppdraget 
Revisorer Eva Erlingzon o Mikael Hansson Eva Erlingzon o Mikael Hansson 
Revisorsersättare Isak Domeij Hilliges och  

Sören Kabell 
Isak Domeij Hilliges och  
Sören Kabell 

 
 
Till att representera HNF i övriga grupper och nämnder har sedan april 2021 varit följande 
Viltförvaltningsdelegationen  Anders Tullander supp./Anders Wirdheim (ord.)   
Skogliga sektorsrådet Lars Hellsborn 
Fylleåns vattenråd Stefan Andersson 
Västerhavet Eva Anani 
 
Administration: Hallands Natur: Anders Wirdheim 
  Hemsidan: Tommy Nilsson 
     
Ekonomi Hans Svensson har skött bokföringen för föreningen. 
 
Fastigheter: Stefan Andersson 
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Året i korthet 
Styrelsemöten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2021. Detta år endast ett 

fysiskt möte. Vi hade även et möte inför riksstämman där vi gick igenom 
motionerna. Vi har blivit duktiga på digitala möten och mycket information 
sker via e-post.  

   
Hallands Natur 2021 var temat ”Klimatsmart mat” men tidningen trycktes inte, detta för att 

spara 85 000 kr. Tidningen finns att läsa på vår hemsida  
  https://halland-lan.naturskyddsforeningen.se  
 
Länsstämma  Länsstämman hade vi söndagen den 25 april 2021. Föreningens första 

digitala stämma med 21 ombud. Maja från kansliet skötte tekniken. Årets 
ginstpristagare var Ebba Werner och Frida Nettelbladt för sitt arbete med 
”Blomrika vägkanter”. 

 
Riksstämma Anders Tullander representerade länsförbundet på den digitala stämman. 
 
Skrivelser Vi var med och stödde riks skrivelse – Naturskyddsföreningens synpunkter 

på avgränsningsområdet inför Vattenfalls vindkraftspark Kattegatt Syd 
  Svar på Länsstyrelsens remiss - Förslag på åtgärdsprogram för ljunghedar. 
  Brev till Länsstyrelsen om missnöje med alla ”Upphävande av 

strandskydd”. Ca 100 st är beviljade under året de flesta berör tomtmark. 
  Remissvar på regeringens proposition- ett mer differentierat strandskydd 

(SOU 2020:78) 
 
Extra anslag Riks har betalt 33.333 kr till alla länsförbund för att stärka folkrörelsen. 12 

länsförbund har tillsammans beslutat att starta en ledarskapsutbildning för 
förtroendevalda som startar 2022. Halland har satsat hela beloppet i det 
projektet. 

 
På våra fastigheter 
Björkeund: Här är som vanligt många aktiviteter de flesta anordnade av Halmstadskretsen. 
Björkelundsgruppen jobbar på med trädgården, heden, fågelholkar, planterat ek och bok och 
mycket mer. Under Coronatider har fastigheten haft många besökare och även övernattningar 
i vindskyddet. Vi har också fått en ”Soltoalett” skänkt av Göran Siden, med urinseparering 
och torkning av fekalier. Vi har ansökt och blivit beviljade att kompostera latrin. 
 
Steninge reservatet: Länsstyrelsen har under 2019-20 rensat stora mängder sly, till stor del 
uppryckt med rötterna och sen eldat upp. Vi har ett nytt nyttjanderättsavtal med Länsstyrelsen 
om bete. 
 
Björsåkra-Bölinge reservatet: Efter Länsstyrelsens omfattande röjning av sly på ljungheden, 
nya stängsel och fler betande får och ungdjur så har nu reservatet åter igen god funktion. 
Ljungbränning var planerad 2021. 
 
Råmebo reservatet: Länsstyrelsen har röjt runt bokarna så att de skall bli mer solbelysta. 
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Utbildning - Regionalt kansli Väst 
Halland samverkar med de 4 länsförbunden i Västra Götaland, där navet är det regionala 
kansliet Väst i Göteborg. Under året har kansliet utökats från en till två tjänster för 
verksamhetsutveckling. 
Tillsammans anordnade vi Klimatkonferens i Håverud i oktober med 45 personer på plats 
över en helg. 5 personer deltog från Halland. 
Skogsnätverk Väst har haft 10 webbinarier under året och anordnat en signalartskurs. Halland 
fick projektpengar från riks för att genomföra skogsföreläsningar under hösten. 
 
 
Ekonomisk förvaltning för 2021 
HNF:s styrelse förvaltar fonder och aktieinnehav i 4 donationer vars avkastning får användas 
till verksamhet enligt donatorernas önskan. 
 
1) A H Lindbloms donation, 1970. 

Syfte; Hela avkastningen skall användas till skötsel av föreningens fastigheter och 
reservat. Fondmedel kan användas för att köpa till mark. 

Fonder Sålt andelar för 219.624 som flyttats till aktier, ändå värdeökning 271.271 kr 
Aktier Värdeökning under året 462.643 kr,  Utdelning, 95.199 kr 
Total värdeökning under året 733.914 kr + utdelning. 
Av 2020 års utdelning på 20.050 kr har 10.000 överförts till föreningskontot 2021. 
Förslag att 2022, föra över 95.199 + 10.050 kr till föreningskontot  
21.890 kr är kostnader för Björkelund 2021, resterande 83.359 kr för Hallands Natur 2022 
 
2) Olof Sandbergs donation, 1976. 

Syfte; 90 % av avkastningen skall användas för underhåll och förbättringar av byggnader 
och trädgårdsanläggningar på Björkelund. 

Aktier Värdeökning under året 9.295 kr  Utdelning, 1.294 kr  
2020 års utdelning var 0 kr. 
Förslag att 2022, föra över 1.165 kr (90%) till föreningskontot för kostnader Björkelund 2021 
 
3) Per Ohlssons Natur o fågelfond, 1985, startad av HNFs styrelse. 

Syfte: För stadgeenlig verksamhet, 1/3 till HNF, 1/3 till Hallands ornitologiska klubb 
och 1/3 läggs till fondens kapital. 

Aktier Värdeökning under året 15.517kr Utdelning, 3.116 kr 
2020 års utdelning var 0 kr. 
Förslag att 2022, föra över 2.076 kr (2/3) till föreningskontot. Hallands ornitologiska klubb 
godtar att deras 1/3 används till fågelmatning på Björkelund. 
 
4) Karl-Olof Olsson donation, 2018   

Syfte: En fågelskyddsfond skall bildas där 80 % av avkastningen från arvet skall gå till 
fågelskyddsåtgärder, främst uppsättning av holkar och / eller forskning om dessa fåglars 
häckning.  

Fonder  Sålt andelar för 51.888kr som flyttats till aktier, värdeminskning -16.408 kr 
Aktier Värdeökning under året 97.335 kr  Utdelning, 34.035 kr  
Total värdeökning under året 80.927 kr + utdelning. 
Av 2020 års utdelning på 2.890,50 kr har inget utnyttjats. 
Förslag att 2022, låta 29.540 kr (80%) stå kvar tills lämplig projekt för donationen dyker upp. 
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Medlemstal enligt Riks och befolkning 31 december 2021 enligt SCB 

  

Fullbet. 
medl. 
2021 

familj 
medl. 
2021 

heders 
medl. 
2021 

total 
medl. 
2021 

total 
medl. 
2020 

befolk- 
ning   
2021 

Totalt antal  
medlemmar i % 
av befolkningen 

             2021 2020 2019 

Kungsbacka 1 057 630 4 1 691 1 715 85 301 1,98 2,02 2,33 
Falkenberg 601 314 0 915 971 46 773 1,96 2,09 2,49 
Halmstad 1 264 682 4 2 407 2 073 104 573 1,96 2,00 2,34 
Varberg 878 443 1 1 322 1 390 66 658 1,98 2,13 2,50 
Laholm 251 116 0 367 394 26 319 1,40 1,52 1,74 
Hylte 118 44 0 162 167 10 619 1,52 1,57 1,68 
Halland 4 169 2 229 9 6 407 6 710 340 243 1,88 1,99 2,32 
Förändring +3 -305 +1 -303  +3495    

Sammanställning 2022-02-25.  
 
 
Hallands Naturskyddsförening 
Genom Anders Tullander 2022-03-14 
 
Ginstpristagare 2021 
 

 
 Ebba Werner    Frida Nettelbladt  
 


