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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 

2022-01-26 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid 
Justerade paragrafer 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2022-01-26, kl. 13.00 -14.46 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1:e vice ordförande 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande 
Erik Åberg-Linnet (M) 
Camilla Lindoff (S), närvarande via Teams 
Jonas Andersson (S), närvarande via Teams 
Ann Olausson (S), närvarande via Teams 
Cecilia Tönning (SD), närvarande via Teams 
Lars Klees (SD), närvarande via Teams 
Björn Widmark (FV) 

Sievert Aronsson (L) för Zidon Kristensson (KD), närvarande via Teams 

Hans-Göran Hansson (MP), närvarande via Teams 
Leif Nilsson (S), närvarande via Teams 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD), närvarande via Teams 
Jonas Klein (FV) 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, planchef, Katarina Finyak, 
bygglovschef, Torbjörn Håkansson, miljöchef, Nina Jakobsson, planarkitekt, 
Andre Olbers, trafikplanerare, Paul Dettwiler, bygglovshandläggare, Camilla 
J ohnsson, kvalitetscontroller och Susanne Rönnefeldt Berg, sekreterare 

Paul Thurn 

Ome~elbar justering 

§7 

Underskrift Sekreterare , ~ ~ ~ 1------ --------

.. ~ -------- - - - -----

Justerare < 11 , _} 
Paul Thurn 



Hässleholms 
kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-26 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-01-27 

Datum då anslaget tas ned: 2022-02-24 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

Sekreterare Susanne Rönnefeldt Berg 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 

Remiss - yttrande över förslag till beslut om utökning 
av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för 
naturreservatet Lur i Hässleholms kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~ Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

B 2021-001147 
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2022-01-26 
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B 2021-001147 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

§7 

Remiss angående revidering av Naturvårdsplan för 
Skåne 
Länsstyrelsens diarienummer 511-35317-2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna miljö- och stadsbygg
nadsförvaltningens förslag på yttrande över" Remiss angående revidering av Na
turvårdsplan för Skåne" som miljö- och stads byggnadsnämndens svar till Läns
styrelsen Skåne. 

Yttrande 

Länsstyrelsen har beslutat att revidera de båda naturvårdsprogrammen för 
Kristianstads län (1996) och Malmöhus län (1997) till en gemensam 
naturvårdsplan för Skåne för att tillhandahålla ett aktuellt planeringsunderlag för 
framför allt kommunerna i länet. Naturvårdsplanen blir också ett underlag för 
naturvårdsplanering i allmänhet och som en kunskapsbas för Skånes mest 
värdefulla naturområden. Den är även en viktig del i Länsstyrelsens arbete med en 
stärkt grön infrastruktur. 

Länsstyrelsen önskar svar på följande frågor: 

1. Delar ni vår bedömning avseende klassificering av områden? 

2. Har ni förslag på områden som inte finns med? 

3. Är kartmaterialet tillräckligt tydligt? 

4. Har ni synpunkter på beskrivningarna av de olika områdena? 

5. Har ni några övriga synpunkter? 

Hässleholms kommun har sökt och erhållit anstånd att svara på remissen senast 
2022-01-31. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 8 

Det är mycket bra att Naturvårdsplan (tidigare naturvårdsprogram) för Skåne 
uppdateras efter många år. På det övergripande planet har ett stort och bra arbete 
utförts. Följande synpunkter gäller avsnittet om Hässleholms kommun: 

Generella synpunkter 

Det är bättre att hänvisa till Naturvårdsplan för Hässleholms kommun (2021) i 
stället för Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun (2005), vilket nu görs. 

Hänvisa i texten till Naturvårdsplan för Hässleholms kommuns digitala karta, 
(naturvårdsplan). 

Nämn Naturvårdsverkets myrskyddsplan för relevanta myrar som Stensmyr, 
Fäjemyr, Hjortarödsmyren, i text och/ eller som referens. - Naturvårdsverket. 
2007. Myrskyddsplan för Sverige. Delrapport - objekt i Götaland. Rapport 5670. 

Nämn i texterna om Almaån, Hörlingeån/Röke å och Hovdalaån/Brönnestadsån 
att dessa är utpekade som "Nationellt värdefulla/ särskilt värdefulla vatten". 

Antalet rödlistade arter skiljer sig ibland åt mellan länsstyrelsens och kommunens 
uppgifter. Det kan bero på områdets avgränsning, men det kan också bero på 
tidsaspekter. I naturvårdsplanen för Hässleholms kommun har perioden 2000 -
2021 använts (tidigare fynd har ibland noterats, men då med årtal angivet). 2020 
års rödlista har använts. Naturvårdsplan för Skåne saknar uppgifter om hur 
rödlistade arter har räknats. 

Korrekturläsning av texterna behövs. 

Områdesspeci.ika svnounkter .. 
1 Helge å och Hörlinge ängar, klass 1: 
''Strandängarna är idag till stora delar ohävdad, men växer bara långsamt igen. Ett parti har 
åter bii1jat slås på senare år. "Detta är en blygsam formulering. Vieåprojektet var ett 
mycket ambitiöst projekt i början av 2000-talet i Hässleholms kommun, där SO 
hektar ängar restaurerades, Vieåleden anlades och ett fågeltorn byggdes. Detta bör 
omnämnas i beskrivningen. 

4 Hovdalafältet, klass 1 
Att Hovdalaområdet är landets artrikaste område när det gäller fladdermöss, med 
18 av Sveriges 19 arter dokumenterade bör nämnas! 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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5 Araslövs mosse, klass 2 
Området innehåller ett av Skånes största extremrikkärr och har bland annat en 
mycket rik orkideflora. Detta gör att området borde förtjäna en klass 1 notering, 
även i ett regionalt perspektiv, inte bara som nu klass 2. 

12 Brantaberg och Oreberget. klass 2 
Området är ett Natura 2000 område, vilket inte nämns . 

22 Hammarmölledammen och Hovdalaån • klass 2 
Bör absolut vara ett klass 1 område, precis som Hovdalafaltet och Dalleröd är nu. 
Många fler än 15 rödlistade arter (vilket nu anges) i området, se kommunens 
naturvårdsplan. Många av områdets fladdermusarter hittas i Hovdalaåns dalgång. 
Ett viktigt område för flodpärlmussla finns uppströms Hammarmölledamm. 

25 Norra Mellby (2), klass 2 
Relevant foto? Visar en bokskog, när området framför allt består av ekskog. 
Området var inte med i kommunens naturvårdsprogram, vilket anges i 
länsstyrelsens text, däremot finns området med i kommunens nya naturvårdsplan. 

33 Söndre äng, klass 2 
Området kallas i kommunens naturvårdsplan numera för "Södre utmark, 
Smedeboda". 

3 7 Hulshult, klass 2 
Stor del av skogen i detta område är avverkat. Biotopskyddad mark återstår. 

38 Fredrikdalsskogen, klass 2 
Området har i kommunens naturvårdsplan tagits bort helt då skogsavverkningar i 
området har minskat naturvärdena betydligt. 

41 Bokskog vid Johanneshus, klass 2 
Området var med i Hässleholms kommuns naturvårdsprogram som ett klass 1-
område. I kommunens naturvårdsplan har det strukits för att mycket av 
naturvärdena har försvunnit genom skogsavverkning i området. 

42 Horröd och Brönnestad, klass 2 
Fotot är från annat område (Hammarmölledamm). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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4 7 Mölleröd, klass 2 
Texten och fotot stämmer inte överens. Det finns två olika Mölleröd i 
kommunen. Texten gäller Mölleröd i norra delen av kommunen. Fotot kommer 
från Mölleröd strax norr om Finjasjön. 

Områden som bör tas med/uppvärderas i Naturvårdsplan för Skåne 

Finjasjön tillsammans med strandområdet i nordvästra delen av Finjasjön bör 
absolut uppmärksammans. Föreslås vara klass 1. Se område 5009 (Finjasjön) och 
250401/250402 (Finjasjön NV, strandskog och strandbete), båda klass 1, i 
kommunens naturvårdsplan. Finjasjön är kommunens viktigaste sjö med ett 
mycket rikt fågelliv. I Finjasjöns nordvästra strand har strandängar restaurerats 
med en rik fågelfauna som resultat. En arkitektritad fågelplattform har uppförts i 
anslutning till detta. En av Skånes största alsumpskogar finns här, där en 1,6 km 
lång spång byggts och tillgängliggjort området. 

Område 2053, Vegesjö, klass 1 i kommunens naturvårdsplan, bör vara med som 
ett klass 2 område (nu flera klass 3-områden) i Skånes naturvårdsplan. Området 
består av en mindre sjö omgivet av stora arealer våtmark. Här finns goda 
förutsättningar för restaurering av dessa, förutsatt att markägarna är intresserade. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har beslutat att revidera de båda naturvårdsprogrammen för 
Kristianstads län (1996) och Malmöhus län (1997) till en gemensam 
naturvårdsplan för Skåne. I sitt remissvar anger miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen dels generella synpunkter, dels områdesspecifika 
synpunkter samt föreslår områden som bör tas med/uppvärderas i 
Naturvårdsplan för Skåne. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-01-12, § 9, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bcs lu rnr a tt iinrbmna miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag pa nrrnnde önr " Remiss angående 
revidering av Naturvårdsplan för Skåne" som miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
~rnr till J .iinsstnelscn Skanc. 
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