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Angående “Naturvårdsstrategier för Hässleholms kommun” 

Vår förening ser det som mycket positivt att Hässleholms kommun markerar sin 
viljeinriktning inom naturvårdsområdet. Det finns i kommunen en natur väl att 
vårda och ta väl hand om. 

Några synpunkter må anföras angående vad som skrivs i remissutgåvan.  

Strategi 1: Öka kunskap och upplevelsevärden 

Här står: ”Kommunen har en hög andel skyddad natur av olika karaktär, som säkerställer överlevnad av alla 
inom kommunen förekommande arter samt bidrar med rekreativa miljöer för människor”. 

Vår undring är: Har kommunen verkligen en hög andel skyddad natur i nuläget? 
Tveksamt!  

Målet bör vara att det inom en snar framtid skall finnas en hög andel skyddad 
natur.  

---- 

Här står: ”Ett sätt att stärka miljö- och naturundervisningen i kommunen är att inrätta en naturskola och/eller 
satsa på naturpedagogisk verksamhet. Vid Hovdala slott har viss försöksverksamhet i den riktningen bedrivits 
under ett antal år. En naturskola fungerar som en resurs för andra lärare. Antingen kan naturskolepedagogen ha 
en uppsökande verksamhet eller kan lärare och elever besöka naturskolans område. Ett sätt att stötta lärarna är att 
ordna fortbildning i naturskolemetodik. Kommunen fortsätter att utveckla den naturpedagogiska verksamheten 
på Hovdala. Samordna med kulturmiljöundervisning.” 

Synpunkt:  Bra inriktning!! 

---- 
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Här står: ”Ett centrum för information om naturvärdena på Hovdala naturområde bör uppföras i form av ett 
naturum/naturforum. Detta utgör en bas för naturskola/naturpedagogik. Extern delfinansiering av 
investeringskostnaden kan sökas, t.ex. i form av LONA (statsbidrag för naturvård). Ett naturum/naturforum kan 
med fördel även användas för att lyfta fram Hovdalas kulturhistoriska värden. Samarbeta med ideella 
föreningar.” 

Synpunkter: Mycket angeläget att ett naturforum inrättas, för marknadsföring av 
Hässleholms natur och miljö, med tyngdpunkten lagd på Hovdalas natur- och 
kulturområde. Viktigt att olika intressenter inom en nära framtid möts så att en 
hållbar helhets-lösning erhålls. Vår förening är villig att satsa personellt och 
ekonomiskt för att hjälpa till att skapa ett naturforum på förslagsvis Hovdala.  

Strategi 2: Skydda och utveckla naturvärden 

Här står: ”Hässleholm är en sjörik kommun med sina 84 sjöar större än en hektar. Sjöarna är viktiga för såväl 
växt- och djurlivet som för människans behov. Vissa sjöar, inte minst Finjasjön, är påverkade av gödande 
näringsämnen som kväve och fosfor, medan andra är påverkade av försurande nedfall. Många sjöar är också 
påverkade av tidigare sjösänkningar. Exempel på restaureringsåtgärder är utfiskning av vitfisk, 
regleringsåtgärder, vassrensning och kalkning. Åtgärder uppströms sjöarna är också viktiga för att minska 
näringsämnes-belastning, t.ex. anläggning av våtmarker samt skyddszoner längs vattendrag.” 

Synpunkter: Finjasjön är en mycket viktig natur-beståndsdel  i kommunen. Fortsätta 
ansträngningar att ”Främja Finjasjöns Friska Framtid” är angelägna. Ökat arbete att göra 
Finjasjön också till en utnyttjad badsjö rekommenderas. Kommunens hemsida bör vara en 
kontaktyta till allmänheten i detta sammanhang. 

Strategi 3: Långsiktigt hållbar skötsel 

Här står: ”Kommunen kan föregå med gott exempel när det gäller skötsel av mark och vattenområden. 
Naturvård, kulturvård, rekreation och produktion bör samordnas i så stor utsträckning som möjligt, i olika 
kombinationer. För skötsel av kommunägd mark tillämpas bl.a. skötselråden i naturvårdsplanen och grönplaner.” 

Synpunkter:  Mycket viktigt att kommunen föregår med gott exempel när det gäller skötsel av 
mark och vattenområden. 

Naturgeografisk beskrivning av Hässleholms kommun 

Några detaljsynpunkter: 

* Bör det inte anges någonstans att urbergsmorän är kommunens vanligaste 
jordart? 



** Begreppet ”nordostmorän”, är det något som har med Hässleholms kommun 
att göra?  

*** Artnamnen ”ramslök. tofsäxing och älväxing” bör förslagsvis strykas, 
eftersom de ej är några huvudkännetecken i  Hässleholms natur; saknas rent av 
gör de två sistnämnda exemplen.  
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