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Naturvårdsplan för Hässleholms kommun, remiss
Hässleholms kommun har för närvarande ett naturvårdsprogram som antogs av
kommunfullmäktige 2005. Sedan 2017 pågår ett arbete med att ersätta detta
program med dels en naturvårdsstrategi och dels en naturvårdsplan.
Projektarbetet finansieras till 50 % av LONA-medel (Lokala
Naturvårdssatsningen) från naturvårdsverket/länsstyrelsen. Arbetet med både
strategin och planen har pågått parallellt. Naturvårdsstrategin gick ut på remiss
2019. Den har godkänts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2020, men har
dock ännu inte antagits av kommunfullmäktige.
Naturvårdsplanen berör hela kommunen utanför Hässleholms tätort. Den senare
täcks av ”Grönplan för Hässleholms stad” (2002). ”Naturvårdsplan för
Hässleholms kommun” ska antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Naturvårdsplanen består av två delar, ett skriftligt dokument som ger en bakgrund
till naturvårdsplanen, och en digital karta. I den senare hittar man bl. a.
områdespresentationer för alla klass 1-områden (och tre nya klass 2-områden).
Information om arbetet med naturvårdsstrategin och naturvårdsplanen har
förmedlats via kommunens dialogresa till stationsorterna under 2017.
Remissen hittas på följande länk:
https://www.hassleholm.se/4.10063650179eb38b9151a9e3.html
Synpunkter på ”Naturvårdsplan för Hässleholms kommun” ska ha kommit in till
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast 13 september 2021.
Märk ditt meddelande med BN 2016-1173 och ange namn och kontaktuppgifter.
Synpunkterna skickas till:
Hässleholms kommun, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 281 80
Hässleholm
Eller byggnadsnamnden@hassleholm.se
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E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

2(2)

MISSIV
Datum

2021-06-11

Hässleholms
kommun

Diarienummer

BN 2016-1173

Ni är välkomna att höra av er med frågor angående ”Naturvårdsplan för
Hässleholms kommun”. Kontakta ekolog Lars-Erik Williams, 0451-268399 eller
lars-erik.williams@hassleholm.se Under perioden 2021-07-05 – 2021-08-06 är jag
dock på semester.
Välkomna med synpunkter!

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
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