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Kontaktperson

Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Beslut om bildande av naturreservatet Hovdala i
Hässleholms kommun, Skåne län
Beslut
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område
som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat.
För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan
med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.
Med stöd av 3 § Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., fastställer
länsstyrelsen bifogad skötselplan, (bilaga 3).

Skala 1:50 000

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane
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Uppgifter om naturreservatet
Namn

Hovdala

Kommun

Hässleholm

Objektnummer

1126289

Internationella åtaganden

Delar utgör ett föreslaget Natura 2000 (bilaga 2)

Gränser

Området begränsas av mitten av svart heldragen linje på till detta beslut bifogad karta
(bilaga 1)

Fastigheter och markägare

Hovdala 1:4 och del av Tormestorp 5:31

Markägare

Aktiebolag, Statligt

Läge

Cirka 7 km sydväst om Hässleholm

Kartblad

Topografiska kartan: Kristianstad 3D SV Kristianstad

Koordinater

X 419741, Y 6217670 (SWEREF 99 TM)

Naturgeografisk region

Nr 6, Skånes sediment och horstområde

Vattenförekomst

Hovdalaån

Inskrivna nyttjanderätter

Finns i akten

Gemensamhetsanläggningar

Finns i akten

Areal

cirka 379,6 hektar, varav cirka 10,5 hektar är vatten

Förvaltare

Länsstyrelsen Skåne

___________________________

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, och att skydda, vårda,
bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. Områdets ädellövskog och
lövsumpskog ska bevaras och återställas. Områdets vattenmiljöer ska bevaras,
återställas och nyskapas. Områdets sandområde ska bevaras och nyskapas. Områdets
lövrika betesmarks ska bevaras och återställas. I området förekommande värdefulla
naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter ska skyddas, återställas och
nyskapas. Underlätta etablering för de arter, i synnerhet hotade arter, som är
beroende av ädellöv-, lövsumpskogar eller vattendrag. Syftet är också att inom
ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer att bevara och utveckla
upplevelsevärdena i ett välbesökt naturområde som har stor betydelse som ett
frilufts- och rekreationsområde.
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Syftet nås genom att:

• Bevara, restaurera och utveckla en flerskiktad ädellövskog, främst bestående
av bok, ek, avenbok, lind, lönn, fågelbär och hassel med inslag av luckor och
gläntor,
• Bevara och utveckla lövskogen med avseende på ålders- och artmässig
variation och förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och
grovlekar,
• Ej transportera ut någon form av lövved,
• Avverka förekommande granar,
• Bevara och utveckla områdets lövsumpskogar,
• Bevara och utveckla områdets sandiga område,
• Bevara och restaurera Hovdalaån, genom att bl.a. restaurera och nyskapa
bottnar, skapa död ved i och i direkt anslutning till ån,
• Lägga igen avvattnande dike i skogen,
• Bevara och restaurera lövrik betesmark,
• Bevara en öppen betesmark,
• Bevara, restaurera och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska
värdena inom området,
• Gynna i området förekommande habitatlistad1, rödlistad2 eller sällsynt art
som är knutna till områdets biotoper,
• Inplantera för området lämpliga sällsynta eller rödlistade arter, som är
knutna till områdets biotoper,
• Ta bort eventuellt främmande arter av träd och buskar,
• Undvika markskador,
• Hålla delar av området tillgängligt för allmänhetens friluftsliv genom att
anlägga rastplatser, vindskydd och underhålla, vandrings-, rid-, enduro- och
mountainbikesleder.

1

Arter som förekommer i Rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och

växter,
2

Arter som är förtecknade enligt Artdatabanken som rödlistade i Sverige.
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Reservatsföreskrifter
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
naturreservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och
landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden som att
borra, spränga, gräva, plöja, schakta, fylla ut eller dika eller annan
markberedning,
2. uppföra ny byggnad, mast, luftledning, vindkraftverk eller annan anläggning,
3. anordna upplag,
4. avverka levande eller döda träd och buskar och/eller bortföra lövved,
5. så eller plantera träd och buskar,
6. tillföra kemiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen,
7. utfodra vilt,
8. åstadkomma körskador i ädellöv- eller lövsumpskogsbestånd,
9. inplantera för området främmande växt- eller djurarter.
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom
reservatet:
1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet,
2. skötsel av skogsmark innefattande naturvårdsåtgärder genom avveckling av
gran- och tallplanteringar, skapande av död/döende ved, röjning, fällning,
plantering av lövträd, inhängning av föryngringsytor med ädellövskog, enligt
bilaga 3,
3. biotopvårdande åtgärder i Hovdalaån och övrigt vatten, enligt bilaga 3,
4. skötsel och restaurering av lövrik betesmark genom avverkning, röjning, bränning
och betning samt betesfredade av områden enligt bilaga 3. Det årligt ambulerande
betesfredade områdena ska cirkulera inom floramässigt värdefulla områden i
betesmarken. Det betesfredade området vara minst ett och cirka 500 kvm,
5. skötsel och restaurering av fuktäng och örtrika marker omfattande avverkning av
träd, buskar, grävning, stubbfräsning, bränning, betning och slåtter, enligt bilaga 3,
6. skötsel och restaurering av sandig mark (tidigare täktområde med anslutande
områden) omfattandes avverkning av träd, buskar, grävning, omrörning och
bränning, enligt bilaga 3,
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7. borttagande av invasiva eller främmande arter,
8. länsstyrelsens inplantering av inhemska arter vilka är knutna till biotoperna i
reservatet,
9. utförande av åtgärder, av mindre karaktär, för arter som är knutna till
biotoperna i reservatet,
10. uppsättning av holkar och boplattformar,
11. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens
tillgänglighet, enligt bilaga 5,
12. uppföljning av områdets skötsel, undersökningar och miljöövervakning av
djur-, svamp- och växtlivet samt av mark- och vattenförhållanden.
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller
stenmurar,
2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller
döda stående eller liggande träd och buskar,
3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
4. medvetet på något sätt skada musslor,
5. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
6. elda annat än med friluftskök eller på anvisad plats,
7. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,
8. köra motorcykel i tidigare täktområdet under tidsperioden 15 april till 15
augusti,
9. anordna och organisera tävling, träning, lägerverksamhet eller liknande
arrangemang utanför väg eller markerad led inom område markerat på bilaga 3,
Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:
10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
11. under tidsperioden 15 april-15 juli anordna och organisera tävling eller
träning utanför väg eller markerad led. Övrig tid ska reservatets förvaltare
alltid informeras,
12. under tidsperioden 15 april -15 juli anordna eller organisera lägerverksamhet
eller liknade arrangemang. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid
informeras,
13. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel,
orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst 10 dygn.
Naturreservatets förvaltare ska alltid informeras innan sådana anordningar
sätts upp i reservatet,
14. placera ut för reservatet främmande föremål.
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Undantag från föreskrifter

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller den
som Länsstyrelsen utser, att utföra de åtgärder som behövs för reservatets vård och
skötsel och som framgår av föreskrifter B1-12.
Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för:
• normalt underhåll av befintliga vägar eller nedtagning av för allmänheten
farliga träd (längs med vägar, leder, rastplatser etc).
• drift och underhåll av befintliga byggnader och tomtmark kring dessa.
• underhåll av biblioteksruinen inklusive nedtagning av för ruinen farliga träd.
• underhåll av lagakraftvunna dikesföretag och vattendomar. Om
flodpärlmussla eller tjockskalig målarmussla förekommer inom
underhållsåtgärdssträckan krävs undantag från fridlysningsbestämmelserna
innan underhållsåtgärd utförs.
• drift, underhåll och ombyggnad inom gällande ledningsrätt, servitut eller
nyttjanderätt av vid tidpunkten för detta beslut befintliga nyttjanderätter,
vägar, ledningar kraftledningsgata och anläggningar. Inför utförande av
arbetet ska naturreservatets förvaltare informera om åtgärden. Vid akuta
underhållsåtgärder kan förvaltaren informeras i efterhand, dock senast inom
tre arbetsdagar från det att arbetet har inletts.
• restaurering av Hovdalaån eller åtgärder som vidtas vid eventuell utrivning
av vattenkraftverk, dämme eller anläggande av omlöp i enlighet med
meddelad dom.
• verksamhetsutövarens alternativt markägarens sanering av skjutbanan.
Från föreskrifterna gäller följande undantag:
• A1 gäller ej plöjning eller omläggning av vall på åkermark, markerad på
bilaga 4.
• A1 gäller ej, efter samråd med länsstyrelsen, nedgrävning av kraft- eller
luftledning.
• A4 gäller ej avverkning av träd och buskar av igenväxningskaraktär på
betesmark efter förvaltarens godkännande,
• A4 gäller ej avverkning av sly i siktgatorna vid befintliga jakttorn, som är
markerade på bilaga 4.
• A4, A8 och C2 gäller ej gallring eller slutavverkning av befintliga
avdelningar med barrnskog, där markägaren äger rätten till virket, enligt
bilaga 7. Avseende Tormestorp 5:31 får barrskog nedtas före 2025-12-31.
När åtgärderna är slutförda upphör undantaget på att gälla. Om avverkning
inte sker före utsatt tid får länsstyrelsen låta avverka granbestånden
eventuellt rotnetto utgår då till markägaren.
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• A8 gäller ej utpekad led för mountainbike eller område för
motorcykelkörning.
• A9 gäller ej sådd av 1- till 2 åriga lantbruksgrödor på åkermark markerade på
bilaga 4,
• C1 gäller ej skada terrängformer inom område för motorcykelkörning.
• C2 gäller ej underhåll av led för vandring eller mountainbike eller inom
område för endurokörning.
• C3 gäller ej för insamling av enstaka beläggsexemplar under förutsättning att
insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna eller att arten är
klassad som rödlistad samt att inrapportering sker av fyndet till Artportalen.
• C5 och C13 gäller ej för innehavare av jakträtten inom naturreservatet vid
jakt och fångst av vilt i enlighet med jaktlagstiftningens bestämmelser.
• C5 gäller ej hund på hundslingan under tidsperioden 21 augusti till den siste
februari.
• C10 gäller ej håvning, handplockning eller annan selektiv metod, som inte
förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom
naturreservatet. Enstaka exemplar får samlas in under förutsättning att det
inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används samt
att arten rapportera till Artportalen.
• C10 gäller ej fiske efter fisk eller signalkräftor.
• C13 gäller ej utsättning av de markeringar orienteringsverksamheter nyttjar
vid banutläggning.
Föreskrifterna gäller inte tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns-,
övervaknings och förvaltningsuppdrag.
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna
dispens från meddelade reservatsföreskrifter.

Upplysningar
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna under C gäller oberoende av om
beslutet överklagas samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än
reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis:
• Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, (SFS1998:812),
• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar
och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är
fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen.
• 7 kap 13-18 §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelserna, gäller parallellt
med reservatsföreskrifterna och skötselplanen,
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• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,
• Kulturmiljölagen m.m. (SFS 1988:950) med krav på tillstånd för att rubba,
ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på
annat sätt ändra eller skada en fornlämning,
• 15 kap 26 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning,
• Lokala och kommunala ordningsföreskrifter.
Allemansrätten
Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemansrätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i
naturen. För större grupper kan det vara lämpligt att ha en dialog med markägaren
innan. Inom naturreservat kan delar av allemansrätten vara begränsad genom
reservatsföreskrifter.
Vid aktiviteter som inte förbjuds av reservatsföreskrifterna och som kan medföra en
väsentlig skada på naturmiljön, såsom markslitage eller påverkan på djurlivet vid t ex
större tävlingar, friluftsarrangemang mm. ska anmälan om samråd enligt 12 kap 6 §
Miljöbalken ske med Länsstyrelsen.
___________________________

Beskrivning av området
Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden
Hovdala ligger i anslutning till södra delen av Finjasjön, Hässleholms kommun.
Naturreservatet utgörs främst av ädellövsskogklädda områden omgärdade av
betesmarker eller produktiv ädellövskog. Öster om Hovdala området tornar horsten
Göingeåsen upp sig. Området vid Dalleröd, västra delen av Hovdala ån och området
öster om Äspehöjden utgörs av sandig morän med inslag av uppstickande urberg av
gnejs. Området öster om Hammarmölledammen till Äspehöjden och Björkviken
utgörs av isälvssediment från stråket Billinge-Stoby. Uppströms och en bit
nedströms Hammarmölledammen utgörs jordarten av kärrtorv för att mot Hovdala
slott övergå i svämsediment av ler-silt (inom detta område har det tidigare och i sen
tid återupptagits ängsbruk). Närmast Finjasjön i Dallerödsområdet och delar av
Björkviken återfinns postglacial sand.
Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden
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Marken i naturreservatet har nyttjats av människan under lång tid. I området finns
ett antal hällristningar. Delar av området, främst i Dalleröd och området öster om
Äspethöjden, har utgjorts av fossil åkermark. Under åkermarken vid Dalleröd finns
lämningar av en boplats (stenåldern-järnåldern). Hela skogsområdet har varit
föremål för vedtäkt genom sitt läge i närheten till Hovdala slott. Hovdala slott har
ett mycket högt kulturhistoriskt bevarandevärde och är ett mycket uppskattat
besöksobjekt. Slottets äldre delar tros vara från början av 1500-talet. Svenskarna
försökte inta slottet 1612 under Kalmarkriget. Vid freden i Roskilde år 1658 tillföll
Slottet svenskarna. I augusti 1678 under det Skånska kriget 1675-79 intogs slottet av
danskarna med stöd av friskyttar under Lille Mads ledning. Stora delar av slottet,
med undantag av försvarstornet, kom då att eldhärjas. Dagens byggnader är från
tidigt 1700-tal. Nordväst om Hammarmölledammen ligger en ruin av det som var
ämnat att bli ett bibliotek. Vilket utgör ett besöksobjekt. Byggnaden påbörjades
uppföras kring 1790-talet på det som då benämndes stenig ljungmark, i dagsläget
ädellövskog. I ett biflöde till Hovdalaån ligger resterna av två tullkvarnar. Den övre
var i drift mellan åren 1804 -1920. I anslutning till kvarnarna ligger den
nyrenoverade angöringsplatsen Boketorpet.
I Området har det tidigare funnits ett antal mindre torp, bl.a. Kullahyttan inom
området som senare blev grustäkt. Vidare fanns ett torp öster om dammen som
senare dämdes upp och blev Hammarmölledammen. Vid Hammarmölledammens
utlopp finns ett dämme där det fortfarande bedrivs elproduktion. Vid Dalleröd låg
gården Hallastugan, vars ena ekonomilänga fortfarande finns kvar. Merparten av
dessa torp och gårdar revs när Fortifikationsverket förvärvade området för militärt
övningsändamål. Skogsbruket upphörde då i princip helt i området.
Biologiska bevarandevärden
Skogarna inom området har varit extensivt brukade fram till HIBABs övertagande år
2004. Även därefter har stora områden varit undantagna från skogsbruk, vilket
medfört att området har mycket höga naturvärden idag.
Dallerödsskogen har tex inte varit föremål för skogsbruksåtgärder sedan andra
världskriget då merparten av de äldre träden höggs till ved som sändes till Malmö.
Dallerödsskogen domineras av en mosaik av naturtyperna näringsrik bokskog (9130)
och näringsrik ekskog (9160), med inslag av avenbok och lövsumpskogar längs med
bäckar ner till Finjasjön. Längs en av bäckarna växer signalarten strutbräken. I
Dallerödsskogen finns stora arealer med en imponerande trädslagsblandning, här
växer ek, bok, björk, al, apel, hassel, avenbok, tall, ask (EN), alm (CR), skogslönn,
hagtorn, hägg, fågelbär och gran om vartannat helt i motsats till
”produktionsskogsläran”. Mängden död ved är riklig. Fältskiktet utgörs bl.a. av
gulsippa, lungört, nässelklocka, ormbär, aklejruta, sydlundarv, skogsbingel,
gulplister och gullpudra. Moss- och lavförekomsten är riklig med bl.a.
askvårtlav(EN), pepparporella (VU) och västlig husmossa. I området finns bl.a.
grönsångare (NT), entita (NT), ärtsångare (NT), duvhök (NT), rödvingetrast (NT),
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mindre hackspett (NT), och spillkråka (NT). Området är unikt både ur ett nationellt
och ett internationellt perspektiv.
Hovdalaån är en starkt slingrande å i en ädellövsskogsklädd dalgång. Ån utgör
naturtypen mindre vattendrag (3260). I ån hittades vid inventering år 2019
flodpärlmussla (EN) på flera lokaler. Totalt uppskattas antalet flodpärlmusslor i
området till 100-talet exemplar. Beståndet är tyvärr under minskning och riskerar
att försvinna. Vid ån finns även flat dammussla (NT) och äkta målarmussla (NT),
kungfiskare (VU), strömstare och forsärla. Alsumpskogen närmst ån är tidvis
översvämmad och här finns alar med socklar. Naturtypen enligt Natura 2000 utgörs
av svämlövskog (91E0). Här växer bl.a. signalarterna gullpudra och skärmstarr.
Dalgångssidorna är främst bevuxen med senvuxen bok och avenbok. Naturtypen
enligt Natura 2000 utgörs av nordlig ädellövskog (9020) och näringsrik bokskog
(9130). Här växer bl.a. gulplister, desmeknopp (NT) och rikligt med mossor och
lavar, däribland rosa lundlav (VU), bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT) och
koralltaggsvamp (NT). I skogen häckar skogsduva och stenknäck. Områdets äldre
ädellövskog utgör en viktig livsmiljö för bl.a. bechsteins fladdermus (EN) och
omfattas av artskyddsförordningen. Bechsteins fladdermus är enbart är känd från ett
mycket begränsat antal lokaler i Sverige, främst på Nävlingeåsen. Inom området
bedöms en handfull individer befinna sig. Dess status för området är icke fullgod
bevarandestatus. Det samma gäller för barbastell (NT) som har en icke fullgod
bevarandestatus i området. Längs med ån finns också bitvis berg i dagen med
lodytor. I övrigt utgörs skogen i huvudsak av hedbokskog, naturtypen näringsfattig
bokskog (9110) som tyvärr inom stora ytor har genomgallrats det senaste åren.
Området vid Björkviken utgörs av en näringsrik ekskog (9160) med inslag av äldre
tall. Fältskiktet är mycket rikt med många arter, som bl.a. gökärt, tvåblad, ekorrbär
och liljekonvalj. Här flyger bl.a. bechsterins fladdermus (EN), sydpipistrell (VU)
och mindre brunfladdermus (VU).
Totalt för området utgör naturtyperna näringsfattig bokskog (9110) 36,6 hektar
(bedömd år 2015 som fullgod bevarandestatus), nordlig ädellövskog (9020) 9,3
hektar (ej bedömd år 2015), näringsrik bokskog (9130) 71,6 hektar (bedömd år
2015 som fullgod bevarandestatus), näringsrik ekskog (9160) 10,5 hektar (bedömd
år 2015 som fullgod bevarandestatus) och svämlövskog (91E0) 24,5 hektar (bedömd
år 2015 som fullgod bevarandestatus) och mindre vattendrag (3260) 4,2 hektar
(bedömd år 2015 som fullgod bevarandestatus).
Hovdalaåns dalgång med omgivningar är en av Sveriges artrikaste fladdermuslokaler.
17 av de 19 arter som är noterade i Skåne är påträffade här1. Här finns utöver
bechsteins fladdermus (EN) bl.a. större musöra (EN), sydpipistrell (VU), mindre
brunfladdermus (VU), barbastell (NT), sydfladdermus (NT), nordfladdermus (NT),
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fransfladermus (NT), brunlångöra (NT), dammfladdermus (NT), trollpipistrell,
dvärgpipistrell och större brunfladdermus.
Friluftsvärden
Naturreservatet utgör del i ett större friluftsområde som lanserats som ”Hovdala
Naturområde & Vandringscentrum”. I detta område finns flera vandringsleder,
däribland Skåneleden, Hovdalaleden (57 km), Finjasjöleden (20 km), Höjdarnas
höjdarled (22 km), Jakt en på Gullspiran (21 km), I Posta-Nillas spår (26 km) och
Dammslingan (4 km) samt en hundsling (6 km). Vidare finns här flera
mountainbikesbanor som anses var bland de bästa i Sverige. I närheten till
naturreservatet ligger Hovdala slott med trädgård som är ett stort besöksobjekt.
Inom naturreservatet finns angöringsplatsen Boketorp med nyrenoverade byggnader
som både utgör undervisningslokal och har faciliteter. Flera leder passerar denna
plats. Tidigare har det förekommit enduroträning i den tidigare grustäkten. Denna
verksamhet ligger nere sedan 30 juni 2019 då miljö- och stadsbyggnadsnämndens
dispensen gick ut och beslutet om förlängning överklagats.
1

.Enligt rapport Biogeografisk uppföljning fladdermöss Hovdala Hässleholms kommun

Skälen
beslutetAB på uppdrag av Länsstyrelsen Jönköpings kommun
2019
utförd för
av Naturcentrum

Enligt 7 kap 4 § miljöbalken (MB) får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen
förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat.
Enligt 7 kap 5 § MB skall skälen i ett beslut om att bilda naturreservat anges.
I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot
bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning,
plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En
inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av
året.
Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för
att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen meddela beslut om detta.
Enligt 7 kap 6 § MB får länsstyrelsen, om det behövs för att tillgodose syftet med ett
naturreservat, förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla
sådana intrång som att det inom området
1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser,
badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar,
2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att
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vistas,
3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande
åtgärder, eller
4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och
vattenförhållanden.
Enligt 7 kap 7 § MB får länsstyrelsen får helt eller delvis upphäva beslut som den har
meddelat enligt 4-6 §§, om det finns synnerliga skäl.
Enligt 7 kap 30 § MB regleras föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett
område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området.
Sådana föreskrifter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. I de fall
kommunen beslutar om skydd av ett område får den meddela sådana föreskrifter.
Området har mycket höga naturvärden och har potential att få ännu högre. Området
har angivits som skyddsvärt ur naturvårds- och friluftslivssynpunkt avseende
internationell, nationell, regional och kommunal nivå och omfattas eller ingår i:
• Föreslaget Natura 2000 område: Länsstyrelsen har via Naturvårdsverket
den 27 mars 2015, föreslaget i stort sett hela området som ett lämpligt
Natura 2000 område till Regeringen. Förankring skedde med HIBAB, men
HIBAB har enbart godkänt en mindre areal av det föreslagna området.
• Riksintresse enligt 3 kap 6 § MB friluftsliv: Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv (Hovdala-Finjasjön).
• Kommunala översiktsplanen från år 2007: Dallerödsskogen är till
största delen i översiktsplanen utpekad för natur och turism.
Hammarmölledammen med Hovdalaån är utpekad för natur och
rekreation/naturvärden och Björkviken är utpekad för turism och
rekreation.
• Nationellt särskilt värdefullt vatten: Hovdalaån har i den nationella
strategin för skydd av värdefulla vattenmiljöer utpekats som nationellt
särskilt värdefullt vatten med avseende på dess naturvärden. Ån hyser ett
hundratal flodpärlmusslor (EN), tidigare har här även påträffats skal av
tjockskalig målarmussla (EN). Området kring ån har höga naturvärden och
har även ett stort värde ur rekreationssynpunkt.
• Länets naturvårdsprogram naturvärde: Området ingår i ett större
område som är utpekat i länets naturvårdsprogram. Området är utpekat som
ett klass 3 område. Klass 1 utgör högsta naturvärde och klass 4 höga
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naturvärde. Det ska tilläggas att ytterligare kunskap om naturvärdena i
området har framkommit efter naturvårdsprogrammets framtagande.
• Kommunala naturvårdprogrammet från år 2005: Fyra delområden är
upptagna i programmet, Brönnestadsån/Hovdalaån (nummer 4201) 27
hektar, Hovdalaåns dalgång (nummer 4202) 55 hektar, Hovdala ån (nummer
4203) cirka 15 hektar, och Dalleröd (nummer 4209) cirka 95 hektar.
Naturvårdsprogrammet förespråkar i huvudsak fri utveckling för skogen och
önskemål om att Dalleröd blir naturreservat.
• Regionalt värdefullt friluftsområde: Hässleholms Kultur- och
fritidsförvaltning torgför Hovdala på nätet som ett naturområde och
vandringscentrum. I området finns flera vandringsleder och
friluftsanordningar.
• Fornlämningar: Flera fornlämningar finns i området, så som boplatser och
fossila åkermarker. I närheten ligger Hovdala slott som hade en viktig roll i
det Skånska kriget 1675-79.
• Grön infrastruktur: Områdets skogar utgör ett väldigt viktigt område för
att på landskapsnivå kunna knyta ihop naturvärden kopplade till ädellöv- och
lövskog i området med lövskogarna på det närliggande naturreservatet
Göingeåsen. Området är synnerligen viktigt för fladdermöss som rör sig
mellan Ignabergagrottan-Göingeåsen och Hovdala.
• Nyckelbiotoper: Skogsstyrelsen har i området utpekat 15 stycken
nyckelbiotoper på en areal av cirka 23,1 hektar, bestående av två örtrika
bäckdråg på 10,8 hektar, en bäckdal på 3,7 hektar, två bergbranter på 2,7
hektar, två hedädellövskogar på 2,4 hektar, ett område med spärrgreniga
grova träd på 1,4 hektar, en ädellövsumpskog på 0,9 hektar, en alsumpskog
på 0,6 hektar, en ädellövnaturskog på 0,3 hektar, en lövängsrest på 0,3
hektar och två områden med ädellövträd.
• Naturvärden: Skogsstyrelsen har i området utpekat två områden med
naturvärden med en total areal på 83,3 hektar, bestående av lövskog och
ädellövskog.
•

Lövsumpskogar: Skogsstyrelsen har utpekat totalt 8 lövsumpsskogar med
en total areal på 13,4 hektar fördelade på fyra kärrskogar på 7,7 hektar, tre
fuktskogar på 4,7 hektar och en standskog på 1 hektar.

• Hotade arter: I området finns ett många skogskrävande rödlistade arter
däribland pepparporella (VU), grönsångare (NT), entita (NT), mindre
hackspett (NT), kvadratmott (NT), fläckig glansspinnare (NT) som i Sverige
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bara finns i Skåne i små lokala populationer. Vidare finns här bechsteins
fladdermus (EN), barbastell (NT), större musöra (EN), sydpipistrell (VU),
mindre brunfladdermus (VU), barbastell (NT), sydfladdermus (NT) och
nordfladdermus (NT) med flera.

• EU:s art – och habitatdirektiv 92/43/EEG: Följande arter som
omfattas av art- och habitatdirektivet förekommer i området:
- Barbastell (bilaga II (områden ska avsättas för arten)
- Bechsteins fladdermus (bilaga IV art i art- och habitatdirektivet, för vilken
områden och strikt skydd ska tillämpas).
- Dammfladdermus, större vattensalamander och citronfläckad kärrtrollslända
(bilaga II och IV)
- Flodpärlmussla bilaga II och V (särskilda förvaltningsåtgärder).

Länsstyrelsens bedömning
Stora delar av Hovdalaområdets skogar är fullständigt unika ur både ett nationelltoch internationellt perspektiv. Den trädslagsblandning och mängden död ved som
finns här på stora arealer saknar motstycke i Sverige. I området finns en stor mängd
arter som är beroende av att dessa skogar undantas ekonomiskt skogsbruk. Många av
dessa arter är rödlistade, däribland flera väldigt sällsynta fladdermusarter som
Sverige enligt Art- och habitatdirektivet har förpliktat sig att värna.
Förekomsten av Bechsteins fladdermus (EN) som är ett av Sveriges mest hotade
däggdjur och som har sin svenska huvudutbredning på ett fåtal lokaler på
Nävlingeåsen-Linderödsåsen är en toppindikator på att i detta område finns mängder
med fler hotade arter. Hovdala utgör en av Sveriges artrikaste fladdermuslokaler. 17
av de 19 arter som är noterade i Skåne är påträffade här. Hovdala ligger vidare
mycket nära naturreservatet Göingeåsen som omfattar ädellövskog och som utgör
livsmiljö för en mängd hotade arter. En utvidgning av naturreservatet Göingeåsen är
också nära förestående. Dessa två naturreservat kommer tillsammans att omfatta
cirka 600 hektar och kommer därmed att på landskapsnivå utgöra en stabil grund för
många hotade arters fortlevnad och framtida spridningsmöjlighet ut i det omgivande
landskapet.
Hovdala utgör vidare ett mycket viktigt friluftslivsområde. Här finns en nyupprustad
angöringspunkt, Boketorpet, med både kommande undervisningslokaler och
faciliteter. Härifrån utgår en mängd vandringsleder och mountainbikesleder i
området. Tidigare har det inom en nedlagd grustäkt i området förekommit
endurokörning, vars verksamhet har bidragit till att hålla sandblottor öppna. Ur
detta naturreservats perspektiv skulle denna verksamhet, under begränsade
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tidsperioder, kunna tillåtas under förutsättning att erforderliga tillstånd inhämtas.
Körning är direkt olämplig under den tid sandlevande insekter byggt bo, dvs 1 maj
till 30 juli och då buller bör kraftigt begränsas i området. Vidare skulle ett upplägg
om två träningskvällar per vecka och en helgkörning kunna vara lämpligt. Vidare
skulle hästverksamhet under övriga tidsperioder kunna nyttja detta område.
Ett permanent skydd av Hovdala som naturreservat medför ett bidrag till
uppfyllande av miljömålen levande skogar, levande vattendrag, myllrande våtmarker
och ett rikt växt- och djurliv.
Av ovan redovisade skäl och med syfte att bevara biologisk mångfald, skydda, vårda,
återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer och återställa och nyskapa livsmiljöer
för skyddsvärda arter samt tillgodose behov av områden för friluftsliv bör Hovdala
avsättas som naturreservat.
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan.

Ärendets handläggning
Fortifikationsverket sålde år 2001, Hovdala och Sjörrödsområdet med mark och en
mängd byggnader till Hässleholms kommun, som en kompensation för nedläggning
av regementet. Kommunen sålde år 2005 fastigheten till HIBAB, Hässleholm
Industibyggnads AB, som är ett kommunalt aktiebolag.
Hässleholms kommun initierade år 2005 en dialog med länsstyrelsen om att
Dallerödsskogen borde förordnas som naturreservat.
Kring år 2010-11 pågick samtal och förhandling mellan
Länsstyrelsen/Naturvårdsverket och HIBAB i syfte att förordna del av området,
Dallerödsskogen, till naturreservat. Förhandlingen avslutades då parterna stod för
långt ifrån varandra i ersättningsfrågan.
Enligt Regeringsbeslut den 9 jan 2014 skulle länsstyrelserna lämna förslag till nya
Natura 2000-områden och kompletteringar av redan föreslagna områden.
Utgångspunkten för förslagen ska vara att åtgärda de brister i nätverket Natura 2000
som framgår av resultat från Europeiska kommissionens utvärderingar samt
eventuella andra nationellt identifierade brister i nätverket. bl.a. bechsteins
fladdermus och naturtypen mindre vattendrag (3260).
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Under april till maj 2014 lämnade länsstyrelsen förslag på avgränsning gällande
Natura 2000 område. Länsstyrelsen minskade kraftigt det föreslagna Natura 2000
områdets utbredning, men parterna blev inte överens om arealens omfattning.
Länsstyrelsen föreslog via Naturvårdsverket Regeringen den 27 mars 2015 att delar
av fastigheten Tormestorp 5:31, Hässleholms kommun borde, baserat på områdets
naturvärden, ingå i det Europeiska nätverket av Natura 2000 område. Föreslaget
område återfinns på (bilaga 2).
Den 19 september 2019 insänds avverkningsanmälan gällande ett område på 1-1,5
hektar, i syfte att trädsäkra stigar och fälla träd kring en ruin.
14 november 2019 meddelade Skogsstyrelsen i samråd att planerad avverkning av
träd i syfte att trädsäkra stigar inte var att betrakta som skogsbruksåtgärd och att
samråd därmed ska ske med Länsstyrelsen.
Den 12 februari 2020 fältbesökte Länsstyrelsen delar av området efter rapport om
avverkning hade skett inom föreslaget Natura 2000 område. Länsstyrelsen
konstaterade att gallring av ädellövskog inom cirka 3 hektar hade skett.
Den 23 mars 2020 träffades representanter för HIBAB, Sydved och Länsstyrelsen
angående insänd avverkningsanmälan i syfte att trädsäkra stigar och att länsstyrelsen
blivit uppmärksammad att gallring av träd har skett inom det föreslagna Natura 2000
området. Länsstyrelsens uppfattning från mötet var att HIBAB tills vidare skulle
avbryta alla skogliga åtgärder inom föreslagna Natura 2000 områden. Denna slutsats
har även bekräftats senare av Sydved.
Vid mötet diskuterades olika möjlighet med att långsiktigt skydda de föreslagna
Natura 2000 områdena. HIBAB motsatte sig inte skydd och önskade i första hand
bytesmark.
Den 3 april 2020 insändes ny avverkningsanmälan på 3,3 hektar ädellövskog inom
föreslaget Natura 2000 område.
Den 11 juni 2020 träffas HIBAB Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gällande ovan.
Länsstyrelsen fick i uppgift att tillsammans med HIBAB ta fram förslag på
avgränsning och föreskrifter till HIBABs styrelsemöte den 8 september 2020.
Ärende gällande Hammarmölledamm pågår i mark-och miljödomstolen rörande
eventuell utrivning och dammsäkerhetsklass.
Den 8 september 2020 träffades HIBABs styrelse och Länsstyrelsen för samtal om
naturreservatsbildning.
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HIBAB återkom den 11 september 2020 och meddelade att de är positiva till att gå
vidare med processen för reservatsbildning men med två reservationer. -Att
dragning av höghastighetsbana och läge för station inte får hindras av ett eventuellt
beslut om bildande av naturreservat och att frågorna kring Hammarmölledamm ska
finna en lösning.
______________________

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet
Skötselplan
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
framgår bland annat att en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett
naturreservat. Skötselplanen finns bilagt till detta beslut, se bilaga 8.
Förvaltning
Länsstyrelsen Skåne är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda
med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid
förvaltningen.
Johan Johnmark
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Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

ilaga 1. Karta med naturreservatets avgränsning
Tillhör beslut den XXX om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Naturreservatet är utmärkt med heldragen svart linje på kartan. Skala 1:50 000.

Bilaga 1 kartor .docx

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane
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Detaljbild Naturreservatet är utmärkt med heldragen svart linje på kartan. Skala 1:10 000.
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Detaljbild Naturreservatet är utmärkt med heldragen svart linje på kartan. Skala 1:10 000.
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Detaljbild Naturreservatet är utmärkt med heldragen svart linje på kartan. Skala 1:20 000.
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Översiktskarta över naturreservatet. Skala 1:100 000
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Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Bilaga 2. Karta med till Regeringen föreslaget Natura 2000
område
Tillhör beslut den XXX om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Markerade områden, cirka 227,3 hektar, som utgör de till Regeringen den 27 mars
2015 föreslagna Natura 2000 området

Bilaga 2 föreslaget Natura 2000 område.docx

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane
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Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Bilaga 3. Karta med markerade områden gällande föreskrifter
med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan
sakägares skyldighet att tåla visst intrång
Tillhör beslut den XXX om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Område B2 (grönt) gäller föreskrift B2, skog.
Område B3 (blått) gäller föreskrift B3, vattendraget.
Område B5 (rosa) gäller föreskrift B5 blomrik mark.
Föreskrifterna B7-10, B12 gäller hela naturreservatet, åkermarken (gult område)
undantagen.

Bilaga 3 intrång.docx

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane
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511-36981-2020
1293

Område B2 (grönt) gäller föreskrift B2, skog.

BILAGA 3

3(3)
511-36981-2020
1293

Område B2 (grönt) gäller föreskrift B2, skog.
Område B3 (blått) gäller föreskrift B3, Hovdalaån och övrigt vatten.
Området B4 (vit med trädsymbol) gäller föreskrift B4, lövrik och öppen betesmark,
Område B5 (rosa) gäller föreskrift B5 blomrik mark.
Område B6 (ljust gult) gäller föreskrift B5, sandig mark,
Föreskrifterna B7-10, B12 gäller hela naturreservatet, åkermarken (gult område)
undantagen.

BILAGA 4

1(3)
511-36981-2020
1293

Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Bilaga 4. Undantag från föreskrifter
Tillhör beslut den XXX om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Föreskriften A1 gäller ej plöjning eller omläggning av vall på åkermark, markerad
ovan med skrafferad svart yta.

Bilaga 4 undantag från föreksrifter.docx

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

BILAGA 4

2(3)
511-36981-2020
1293

Föreskriften A1 gäller ej plöjning eller omläggning av vall på åkermark, markerad
ovan med skrafferad svart yta. Detaljbild skala 1:10 000

BILAGA 4

3(3)
511-36981-2020
1293

Föreskriften A1 gäller ej plöjning eller omläggning av vall på åkermark, markerad
ovan med skrafferad svart yta.

Föreskriften A4 gäller ej avverkning av sly i siktgatorna vid befintliga markerade
jakttorn.

Detaljbild skala 1:10 000

BILAGA 5

1(2)
511-36981-2020
1293

Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Bilaga 5. Anläggningar och anordningar för allmänheten
Tillhör beslut den XXX om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Markerade anläggningar och anordningar för allmänheten, enligt föreskrift B11.
Röda sträck = väg som markägaren ansvarar för
Oranget sträck = Skåneleden som Region Skåne ansvarar för
Svart-vitt sträck= leder som länsstyrelsen alternativt annan part enligt avtal ansvarar
för.

Bilaga 5 leder.docx

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

BILAGA 5

2(2)
511-XXX-2020
1293-XXX

Markerade anläggningar och anordningar för allmänheten, enligt föreskrift B11.
Röda sträck = väg som markägaren ansvarar för
Oranget sträck = Skåneleden som Region Skåne ansvarar för
Svart-vitt sträck= leder som länsstyrelsen alternativt annan part enligt avtal ansvarar
för.

BILAGA 6

1(1)
511-36981-2020
1293

Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Karta med markerade områden gällande förbud enligt föreskrift C9
Tillhör beslut den XXX om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Rastrerat område avser föreskrift C9 förbud mot att anordna och organisera tävling,
träning, lägerverksamhet eller liknande arrangemang.

Bilaga 6 Orientering.docx

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

BILAGA 7

1(1)
511-36981-2020
1293

Kontaktperson
Miljöavdelningen
Johan Johnmark
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

Bilaga 7. Karta med markerade områden gällande undantag från
föreskrift A4, A8 och C2.
Tillhör beslut den XXX om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Rödskrafferade områden på fastigheten Tormestorp 5:31 där undantag från föreskrift

A4, A8 och C2 gäller. Barrbestånden får nedtas före 2025-12-31. När åtgärderna är
slutförda upphör undantaget på att gälla. Om avverkning inte sker före utsatt tid får
länsstyrelsen låta avverka granbestånden eventuellt rotnetto utgår då till markägaren.

Bilaga 7 Barrbestånd.docx

Postadress

Besöksadress

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

205 15 Malmö

Södergatan 5

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post och webb

skane@lansstyrelsen.se

Sociala medier

Facebook: lansstyrelsenskane

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

