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PROTOKOLL
Samrådsmöte på Sydveds kontor 2022-09-06 kl. 17:00
– 19:00 ang. större skogliga åtgärder på fastigheten
Tormestorp 5:31.
Närvarande:
Lars-Erik Williams stadsbyggnadskontoret, Bengt Andreasson Kultur-&
Fritidsförvaltningen Hässleholm, Thomas Johnsson och Elin Svensson GBF,
Lars Lindborg Tormestorps IF, Lars Inge Hovdala vänner, Henrik Brink och
Rickard Mauritzson Hässleholms Cykelklubb, Jan Olsson Hässleholm
Hovdala Vandrarförening, Elo Johannesen HAIS, Elin och Henrik Gertzell
Arrendatorer, Mikael Östberg och Håkan Björck Sydved, Kent Johannesson
och Kristoffer Larsson HIBAB.

§ 1.

Kent Johannesson hälsade alla deltagarna välkomna till
Skogssamrådsmötet.

§ 2.

Dagordningen godkändes.

§ 3.

Till protokollskrivare utsågs Kristoffer Larsson, HIBAB.

§ 4.

Samtliga rådsdeltagare fick presentera sig.

§ 5.

Kristoffer Larsson och Kent Johannesson informerade om att en
ny upphandling avseende skogsentreprenör är genomförd
2022, Sydved har fortsatt uppdraget.

§ 6.

Håkan Björck presenterade Sydved samt kort om certifieringen.

§ 7.

Kristoffer Larsson och Håkan Björck redovisade vilka skogliga
åtgärder som planeras att utföras kommande säsong 20222023.
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§ 8.

Kristoffer Larsson informerade kort om det nybildade
naturreservatet på fastigheten. Reservatsförvaltare är Susanna
Isberg, LST – 010-224 16 12 /
susanna.isberg@lansstyrelsen.se

§ 9.

Kristoffer Larsson informerade om att det finns vägplaner för
Hovdala och Mölleröd tillgängliga på HIBAB:s hemsida.

§ 10.

Kristoffer Larsson informerade om det nybildade motorområdet
på Mölleröd där HLMK kommer att köra terrängbilar ett antal
gånger om året.

§ 11.

Kent Johannesson informerade om processen kring
Hammarmölledamm.

Eventuella synpunkter på den information som delgavs på årets
samrådsmöte skall ha inkommit till Kristoffer Larsson senast 14 dagar
efter att mötesprotokollet skickats ut till mötesdeltagarna.
Skickas till: kristoffer.larsson@hassleholm.se

Vid protokollet:
Kristoffer Larsson
HIBAB
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Johannesson, Kent
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Larsson, Kristoffer
den 14 september 2022 08:55
Johnmark Johan
Johannesson, Kent
Sv: Gallring Hovdala Äspehöjden

Hej igen,
Vi tar frågan vidare till HIBABS styrelse, jag återkommer när vi fått svar därifrån.
Med vänliga hälsningar,
Kristoffer Larsson
Projektledare/Förvaltare
0733-01 10 51
kristoffer.larsson@hassleholm.se
www.hibab.se
Följ oss gärna på Facebook

Hässleholms Industribyggnads AB
Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm

Medlem i Sweden Green Building Council sedan 2013
Som fastighetsägare är vi stolta över att kunna presentera de
två första miljöcertifierade byggnaderna i Hässleholms kommun.

Stralsunds förskola, Miljöbyggnad BRONS, 2015

Hus M6, Norra station, Miljöbyggnad SILVER, 2017

Från: Johnmark Johan <Johan.Johnmark@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 14 september 2022 08:48
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Till: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>
Ämne: Sv: Gallring Hovdala Äspehöjden
Hej Kristoffer,
Naturligtvis. Vi hade ju med oss detta delområde i början av reservatsprocessen, men pga höghastighetsbanan, valde vi
att plocka bort det.
Jag föreslår: Avvakta med skogsbruksåtgärderna på Äspethöjden. Vi inväntar Trafikverkets slutliga dragning. Om det inte
blir aktuellt att förlägga höghastighetsbanan på Äspethöjden eller om enbart delar av Äspethöjden tas i anspråk så
bildar vi naturreservat där.
Skogen kan lätt vänta med gallring i några år, om höghastighetsbanan dras här så kommer era skogsbruksåtgärder varit
förgäves och enbart varit en kostnad.
Låter det som ett gångbart upplägg?
Bifogar en av våra äldre kartor.
Med vänliga hälsningar
Johan Johnmark

Naturskyddshandläggare / Naturskyddsenheten
010-22 41 411
johan.johnmark@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>
Skickat: den 14 september 2022 07:53
Till: Johnmark Johan <Johan.Johnmark@lansstyrelsen.se>
Kopia: Lars-Erik Williams Hässleholm <lars-erik.williams@hassleholm.se>; Isberg Susanna
<susanna.isberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Gallring Hovdala Äspehöjden
Hej,
Skall skogen inte brukas så får intrångsersättning erläggas och naturreservat bildas.
I annat fall så kommer vi att bruka skogen enligt skogsbruksplanen.
Hur vill ni gå vidare?
Med vänliga hälsningar,
Kristoffer Larsson
Projektledare/Förvaltare
0733-01 10 51
kristoffer.larsson@hassleholm.se
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www.hibab.se
Följ oss gärna på Facebook

Hässleholms Industribyggnads AB
Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm

Medlem i Sweden Green Building Council sedan 2013
Som fastighetsägare är vi stolta över att kunna presentera de
två första miljöcertifierade byggnaderna i Hässleholms kommun.

Stralsunds förskola, Miljöbyggnad BRONS, 2015

Hus M6, Norra station, Miljöbyggnad SILVER, 2017

Från: Johnmark Johan <Johan.Johnmark@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 8 september 2022 18:22
Till: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>
Kopia: Williams, Lars-Erik <lars-erik.williams@hassleholm.se>; Isberg Susanna <susanna.isberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: Fwd: Gallring Hovdala Äspehöjden
Hej Kristoffer!
Ber dig att lägga Sydveds gallring på Äspethöjden på is. Om marken inte blir höghastighetståg så är området med
troligen Skånes största avenbokskog högintressant för en ev utvidgning av naturreservatet. Se även mail nedan.
Mvh Johan
Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:
Från: Isberg Susanna <susanna.isberg@lansstyrelsen.se>
Datum: 8 september 2022 16:50:44 CEST
Till: Johnmark Johan <Johan.Johnmark@lansstyrelsen.se>
Ämne: Gallring Hovdala Äspehöjden
Hej!
Pratade precis med LE Williams. Han hade varit på ett möte med HIBAB igår ang årets planerade
gallringar. Han var lite orolig för en gallring i ett avenbokbestånd på Äspehöjden. Tydligen visste inte
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Sydved att det var avenbok utan trodde det var bok. Lovade honom att du tar en kontakt med HIBAB.
Ok?
Mvh Susanna
Susanna Isberg
Naturvårdsförvaltare / Naturvårdsenheten
010-2241612
susanna.isberg@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
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Hesselbom, Maria
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Williams, Lars-Erik
den 26 september 2022 19:24
Larsson, Kristoffer
Sv: Protokoll Samrådsmöte 2022-09-06
5011.pdf; Jordbruksverket 110330.pdf

Hej Kristoffer,
Angående samrådsmötet för skogliga åtgärder på Hibabs marker 6/9.
Bra att tydliga kartor medföljde protokoll!
Jag har bara synpunkter på skogsområdet i östra sluttningen av Äspehöjden.
Avdelning 148 och 211 motsvarar ungefär område 5011 i Hässleholms kommuns naturvårdsplan. Detta är ett klass 2
område (klass 1- 3, där 1 är mycket höga naturvärden, 2 är höga naturvärden och 3 är vissa naturvärden).
Områdespresentation bifogas. Området omfattas av kommunens största avenbokskog, förmodligen även Skånes
största. Detta är således en mycket unik skog. Avenbokskogen ingick i det område länsstyrelsen föreslog som
naturreservat, men som togs bort pga eventuell utbyggnad av ny stambana. Trafikverket kommer nu att utreda ett
nytt dragningsalternativ som mer följer nuvarande stambana. Skulle denna dragning väljas kommer troligen östra
delen av Hovdalaområdet skonas från utbyggnad. I detta skede vore det mycket olyckligt om skogsåtgärder i
avenbokskogen genomfördes innan slutlig sträckning av ny stambana har bestämts. Blir det ingen ny stambana i
området är utvidgning av naturreservatet högaktuellt.
Avdelning 102 motsvaras ungefär av område 5012, ett klass 3 område, i naturvårdsplanen (se karta i
områdespresentationen för område 5011). Detta utgör ungefär samma område som Hibab sökte bidrag av
Jordbruksverket 2011 för att restaurera till skogsbete. Bidraget godkändes men projektet stoppades pga
endurokörning i området. När nu enduron är borta skulle restaureringstankarna kunna övervägas igen. Den
föreslagna gallringen/röjningen i området behöver dock inte vara fel, tvärtom är det tex bra om gamla, grova ekar
kan bredas mer ljus och plats. Gallringen/röjningen bör dock anpassas något om man vill gå vidare med
skogsbetesidén. Tex bör större hasselbuketter bevaras och röjningar göras mer luckvis. Bifogar Hibabs komplettering
till ansökan.
Hela ovanstående skogsområde ligger mellan de två stora naturreservatsområdena Hovdala och Göingeåsen. Detta
skogsområde är därför extra viktigt, då det binder samman de båda reservaten. Speciellt viktigt med tanke på att
Hovdala utgör Sveriges artrikaste område för fladdermöss!

Med vänlig hälsning
Lars-Erik Williams
Ekolog
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 99
lars-erik.williams@hassleholm.se
www.hassleholm.se
______________________________
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm
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Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar på rätt fil och plats.

Från: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>
Skickat: den 26 september 2022 12:05
Till: Williams, Lars-Erik <lars-erik.williams@hassleholm.se>
Ämne: Sv: Protokoll Samrådsmöte 2022-09-06
Hej Lars-Erik.
Det är ok.
Ja det är bra om du återkommer under dagen ang Mölleröd. För info så avled dessvärre en av hans kor på betet i
helgen pga sprängört….
Med vänliga hälsningar,
Kristoffer Larsson
Projektledare/Förvaltare
0733-01 10 51
kristoffer.larsson@hassleholm.se
www.hibab.se
Följ oss gärna på Facebook

Hässleholms Industribyggnads AB
Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm

Medlem i Sweden Green Building Council sedan 2013
Som fastighetsägare är vi stolta över att kunna presentera de
två första miljöcertifierade byggnaderna i Hässleholms kommun.

Stralsunds förskola, Miljöbyggnad BRONS, 2015

Hus M6, Norra station, Miljöbyggnad SILVER, 2017

Från: Williams, Lars-Erik <lars-erik.williams@hassleholm.se>
Skickat: den 26 september 2022 11:40
Till: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>
Ämne: Sv: Protokoll Samrådsmöte 2022-09-06
Hej Kristoffer,
2

Synpunkter på samrådsmötet skulle varit inne senast 14 dagar efter mötesprotokollet skickats ut, dvs i fredags. Min
ambition var att skicka några synpunkter just i fredags, men mycket annat kom i vägen. Jag undrar om det är OK om
jag mailar synpunkter senare under dagen?
PS. Jag kommer även svara på ditt mail angående Mölleröd under dagen.
Med vänlig hälsning
Lars-Erik Williams
Ekolog
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 99
lars-erik.williams@hassleholm.se
www.hassleholm.se
______________________________
Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm
Det går inte att v isa den länk ade bilden. Filen k an ha fly ttats, fått ett ny tt namn eller tagits bort. Kontrollera att länk en pek ar på rätt fil och plats.

Från: Hesselbom, Maria <maria.hesselbom@hassleholm.se>
Skickat: den 9 september 2022 10:39
Till: Anders Forsell, HLMK Offroad <hlmkoffroad@yahoo.se>; CG Wilke, Hassleholms Motorklubb
<hlmkmail@yahoo.com>; Christian Skoglund, Hässleholms CK <cyklistian@gmail.com>; Christina Lilja, V. Göinge
Hembygdsförening <christinamakolo@hotmail.com>; Elisabeth Möller, Hovdala vänner
<elizabeth@merutbildning.se>; HAIS <info@hais.info>; Hässleholmsloppet <info@hassleholmsloppet.com>; Jan
Lennart Nilsson, Tormestorps IF <jannewbridge@hotmail.com>; Jan Olsson, Hässleholm Hovdala vandrarförening
<hhvf2017@gmail.com>; Jane Lundqvist, V. Göinge Hembygdsförening <janelundkvist@outlook.com>; Krister
Larsson, Hovdala Jakt & Viltvårdsförening <major.larsson@yahoo.se>; Kåberg, Marie
<marie.kaberg@hassleholm.se>; Lars Lindborg, Tormestorps IF <lindborg.lars@gmail.com>; Lennart Mattsson, GBF
<lennart-mattsson@outlook.com>; Magnus Rydlund, HOK <magnus.rydlund@gmail.com>; Margareta Heinmert,
Hässleholms Brukshundsklubb <sbk.hlm@telia.com>; Mats-Ola Persson, Tormestorps IF <mats-ola@asmoarp.se>;
Michael Christoferson <michael.christoferson@fasab.se>; Olsson, Jens <jens.olsson@hassleholm.se>; Peter
Hansson, Hovdala & Ravlunda fiskevårdsförening <pehan@spray.se>; Rickard Mauritzson, Hlm CK
<rickard.mauritzson@gmail.com>; Samevik, Henrik <henrik.samevik@hassleholm.se>; Stefan Eriksson - FMCK
(stefan@erikssoninterior.se) <stefan@erikssoninterior.se>; Studiefrämjandet Hässleholm
(skaneblekinge@studieframjandet.se) <skaneblekinge@studieframjandet.se>; Thomas Johnsson, GBF
<thomas@clangula.se>; Thomas Nilsson, HAIS <thomas@iugo.se>; Tomas Nilsson, HOK
<tomas.nilsson@skanska.se>; Vidar Albinsson <vidar.albinsson@gmail.com>; Williams, Lars-Erik <larserik.williams@hassleholm.se>
Ämne: Protokoll Samrådsmöte 2022-09-06
Hej,
På uppdrag av Kristoffer Larsson bifogar jag här protokoll från samrådsmötet den 6 september.
Hälsningar
Maria Hesselbom
Koordinator
Tel: 0451-26 72 23
maria.hesselbom@hassleholm.se . www.hibab.se
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Följ oss gärna på Facebook

Hässleholms Industribyggnads AB
Norra Stationsgatan 2A, 281 48 HÄSSLEHOLM
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5011 Hovdala, Äspetskogen

Bild 1. Foto: Janne Johansson

Klass: 2
Huvudnaturtyp: Ek-avenbokskog
Objektnr: 5011
Areal: 18 ha
Församling: Brönnestad
By: Hovdala
Markägare: kommunen (kommunalt bolag)
Skyddsstatus: -

Områdesbeskrivning
Denna skog är ett spännande lövskogsområde, framförallt beväxt med avenbok, och som har en
sydlig-nordlig utsträckning, belägen just öster om Äspehöjden intill Hovdala slott. Skogen ligger i
en sluttning som vetter mot öster. På en snart 300-årig geometrisk karta över Ellestorps by från
1735 anges området ha använts som betesmark och har getts namnet ”Haga-Espet”. Marken ska då
ha varit beväxt med hassel- och albuskar. Någon tillförlitlig och samtidigt detaljerad karta från
1800-talet tycks inte ha upprättats, men en hastig blick på Skånska rekognosceringskartan resp
Generalstabskartan visar på att området i denna sluttning till dels var trädbeväxt. Denna betesmark
gränsade på den tiden till marker som användes för produktion av vinterfoder, som ängsmark.
Odlingsrösen påträffas här och var i området, som minnen efter en period då åkrar i mindre format
tillfälligt togs upp när behov uppkom under tidigare århundraden. Att lövskog har dominerat
området i olika omfattning sen långt tillbaks i tiden är nog ställt utom all tvivel, men detaljerna är
svåra att utläsa.

Hovdalaområdet kom en tid efter andra världskrigets slut 1945 att bli militärt övningsområde.
Öppna områden, som Äspehöjden, blev idealiska för bland annat stridsvagnsträning, medan
omgivande skogar istället ofta lämnades för fri utveckling. I detta fall behöll man dock kvar
möjligheten att låta ”stridsvagnsvägar” bana sig fram i olika terränger, även i denna sluttningsskog.
Under senare decennier har en enduroklubb fått nyttja skogsområdet för sina nutida övningar, vilket
tydligt avspeglar sig i mängden breda korsande ”vägkorridorer” - med följd att starkt nedslitna
terrängavsnitt finns än idag.
Områdets mer betydande naturvärden är kopplade till avenbokens etablering på den tidigare
betesmarken och på dess förmåga att här hålla kvar en stark dominans i trädskiktet. Oftast är det
ganska tätt med träd och genomsnittsgrovleken för avenbokarna kan betecknas som ”halvgrov”.
Fast nu växer ju detta trädslag ganska sakta och virket i detsamma är det hårdaste vi har i landet.
Längre söderöver finns inslag med ek, medan det istället kan vara relativt grov bok som tillstöter
mer mot norr. På ganska många håll finns inslag med hasselbuskar. Fältskiktet visar upp några olika
ansikten varvid en myckenhet med vitsippor kan ses på vårarna, men här finns även arter som
ekorrbär, harsyra, ängskovall, liljekonvalj, skogssallat och skogsnarv. Även gräsen bergsslok och
lundslok finns här och var, liksom långsvingel. Lundarven är ganska vanlig och ibland kan man se
hur endurobanornas markslitage tycks ha gynnat artens etablering.

Bild 2. Ortofoto 2016.

Bild 3. Översiktskarta.

Bevarandemotiv:
Detta är den största ädellövskogen där avenbok dominerar i Hässleholms kommun.

Arter i området:
Träd/buskar – avenbok, ek, björk, sälg, hassel, bok, apel, hagtorn, rönn
Fältskikt – vitsippa, ekorrbär, ängskovall, skogsnarv, skogssallat, liljekonvalj, storrams, lundarv,
långsvingel, bergsslok, lundslok, harsyra, stenbär, träjon, kruståtel, skogsbingel, blekbalsamin,
kransrams, harkål, midsommarblomster, brännässla, kirskål, nejlikrot

Bild 4 och 5. Bergslok och liljekonvalj. Foto: Janne Johansson

Hotade/rödlistade/fridlysta/signal-/indikator-/Natura 2000-arter:
Vittåtel (NT), kransrams (S), storrams (S), lundarv (S)

Bild 6. Lundarv (lundstjärnblomma). Foto: Janne Johansson

Förändringar sen Naturvårdsprogram 2005:
Området var inte medtaget vid förra inventeringstillfället.

Markanvändning – historik:
Geometrisk karta – 1734 kom en kartläggning att genomföras över Sähtegården Hofdahlas
markinnehav. Markerna öster slottet tycks till större delen brukas som ängsmark eller till viss del
som åker. I ängsmarken finns på många håll markeringar för inslag av träd, buskar. Säteriets marker
ligger i kloss till, gränsar till det nu aktuella naturområdet.
Geometrisk karta – 1735 kom byn Ellestorp, som närmsta granne till Hovdala säteri, att också
kartläggas. Det utvalda naturområdet utgjordes enligt denna karta av en betad hagmark med stort
inslag av hassel- och albuskar. Västerut fanns byns ”Östre Wång” där stora arealer med ängsmark
finns inritade.
Skifteskartor under 1800-talet fanns det till synes inga behov att ta fram, varken för byn Elestorp
eller för Hovdala säteris räkning. Därmed saknas någon tillförlitlig och detaljerad karta över det här
aktuella området.
Skånska rekognosceringskartan – 1812-20 framtogs ur mestadels militäriska ändamål en
översiktlig karta över stora delar av Skåne. En snabb titt på markområdet öster om Hovdala slott ger
vid handen att det i denna kulturmark finns förhållandevis stora inslag med träd. Detta gäller inte
minst den skogssluttning som här studeras. Att dessa uppväxta träd i den gamla hagmarken (med
delvis trädbevuxna ängar nära intill) kom att utgöra ursprunget till den avenboksskog som fram till
dags dato kommit att dominera området är väl ganska troligt.
Häradskartan – 1926-34 framtogs den ekonomiska häradskartan över trakten. Det aktuella
naturområdet tycks nu vara helt bevuxet med lövträd. Äspehöjden alldeles väster om skogen är nu
till synes nästan helt uppodlad och stora ytor används som ren åkermark, medan några åkrar för
tillfället används som betesmark. Genom ädellövskogen går en väg från Jordhyttan upp till
skolhuset vid Äspet.
Ekonomiska kartan – 1971-72 togs så åter en heltäckande ekonomisk karta fram. Nu har staten,
militären exproprierat marken. Den tillväxande avenboksskogen ligger till synes ganska intakt från
häradskartans tid, men byvägen har nu flyttats till bygränsen mot Nösdala strax österut. På
Äspehöjden väster om skogen syns i flygfotot tydliga spår efter militära övningar.

2000-talet:
Under det sista decenniet har avenbokskogsområdet i princip stått utan större ingrepp vad gäller
skogsskötseln. Endurobanans tillkomst har knappast påverkat skogens sammansättning i någon
större grad, däremot har den påverkat tillgängligheten för allmänheten under vissa tider i veckan.

Bild 7. Geometrisk karta 1734.

Bild 8. Geometrisk karta 1735. Område 5011 ligger inom ”En Haga Espet Kallat, Bewäxt med
Hassel och Ahlbuskar”.

Bild 9. Skånska rekognosceringskartan 1812-20.

Bild 10. Häradskartan 1926-34.

Bild 11. Ekonomiska kartan 1971-72.

Skydd och bevarande:
Inget skydd idag. Naturreservat har diskuterats, men är inte aktuellt i dagsläget.

Önskvärd skötsel / Nutida och framtida hot:
Önskvärt med fri utveckling, alternativt försiktig plockhuggning av skogen. Frihuggning av gamla,
grova träd.

Utförda inventeringar:
Inga kända mer systematiska inventeringar utförda i området. Skogen ingår i en långtidsstudie av
fältvegetationens utveckling i södra Sveriges ädellövskogar, bedriven av Lunds universitet/SLU
Alnarp.

Behov av inventeringar:
Inventering av fladdermöss, fåglar, lavar, mossor, svampar och insekter hade varit intressant i
området.

Litteratur: -

Bild 12. Foto: Janne Johansson

Bild 13. Foto: Janne Johansson

Bild 14. Foto: Janne Johansson

Bild 15. Foto: Janne Johansson

Bild 16. Foto: Janne Johansson

Bild 17. Gamla odlingsrösen vittnar om tidigare åkerbruk, åtminstone i de västra delarna av skogen.
Foto: Janne Johansson

Bild 18. Under många år kördes enduro (motorcyklar) i skogen. Numera håller
mountainbikekörning öppet stigar i området. Foto: Janne Johansson

Göingebygdens Biologiska
Förening

Samråd
Skogliga åtgärder

2022-09-21

Samrådsförfarande: Synpunkter från Göingebygdens Biologiska Förening
Från GBF: s sida uppskattar vi dessa samrådsmöten och vill nu framföra följande
synpunkter:
•

•

När man nu utför skogliga åtgärder (naturvårdshuggning) runt Mölleröds
kungsgård måste man beakta att vi har två mulmholkar norr om kungsgården
och att man naturligtvis är rädd om de gamla ekarna samt att man snarast bör
röja upp invid och i Våtmark Mölleröd, då denna håller på att växa igen helt
(få häckande fåglar kvar numera). Till det sistnämnda finns sannolikt pengar från
statliga Våtmarks-LONA att söka!
Skogen öster om Äspehöjden var ursprungligen tänkt som en del av naturreservat
Hovdala men togs bort p g a ev dragning av höghastighetsjärnvägen just här
(HIBAB:s styrelse sa nej till reservat och det kom sannolikt påverkan från
Trafikverket). När Leif Nordin och jag träffade Susanna Isberg (länsstyrelsens
förvaltare av NR Hovdala), sa hon att kommer området inte att nyttjas av järnvägen,
kommer länsstyrelsen vilja avsätta området som naturreservat (bl a för att säkra en
korridor mellan NR Göingeåsen och NR Hovdala; bl a för fladdermöss). Vi påtalade
detta för HIBAB under samrådsmötet och menade att man måste ha en dialog
med länsstyrelsen före ev skogliga åtgärder genomförs. Vi bad även
kommunekologen ta en kontakt med Susanna Isberg i det här ärendet!

På uppdrag av GBF:s styrelse

Thomas Johnsson
thomas@clangula.se
070-331 61 26

Elin Svensson
elin.svensson94@live.se
073-390 97 55

Hesselbom, Maria
Från:
Skickat:
Till:

Vidar Albinsson <vidar.albinsson@gmail.com>
den 18 september 2022 11:55
Larsson, Kristoffer

Hej Kristoffer!
Tack för protokollet från samrådsmötet.
Inom vilket område på Mölleröd är det tänkt att tgkörning med motorfordon ska tillåtas?
Tacksam om du kan skicka över karta och vid vilka tider och med vilka typer av motorfordon som ska framföras där.
Vill samtidigt passa på att invända mot det beslut som tydligen är taget. Möllerödsområdet är Hässleholmarnas
stadspark och ökar i betydelse i samband med att befintliga parker i centrum bebyggs. Samtidigt sker nybyggnation,
bla vid gamla T4, som ökar behovet, av grönområden för människor att få ner stressnivåer, öka sin muskulära och
syretransporterande organens förmåga. Motorfordon är snarare en aktivitet som i dessa tider av klimatnödläge bör
begränsas. Motortrafik i området stör natur och tystnad.
I Skånes till ytan största kommun finns många andra skogar att framföra fordon för nöjes skull.
Denna invändning mot beslutet om tg-körning på Mölleröd får du gärna tillföra protokollet!
Mvh Vidar Albinsson
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