Hovdala naturområde

Så hittar du hit:

Hovdala naturområde ligger strax söder om Hässleholm och
Finjasjön i närheten av Hovdala slott. Avfart från väg 23
mellanHOVSLINGA
Hässleholm och Malmö i höjd med Tormestorp.
HOVDALA

Hovdala naturområde är ett vidsträckt fält- och
skogsområde söder om Hässleholm och Finjasjön.
Under 1940-talet omvandlade det Kungliga Skånska
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Pansarregementet P2 Hovdalaområdet till ett pansar
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övningsfält. År 2001 tog kommunen över militärens
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marker, om ca 2000 ha runt Finjasjön.
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Militärens över 50-åriga närvaro har lagt grunden till

ett unikt och oexploaterat landskap med en mångGylleboda
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fald av artrika miljöer. I Hovdalaån finns den sällsynta
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flodpärlmusslan. Vid ån kan man även få se denÖstrafärg


glada kungsfiskaren och i Dalleröds skogsområde
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häckar mindre hackspett.
Hovdala naturområde bjuder besökaren på storsJohanneshus
lagen
och varierad natur med vandringsstigar, ridleder,
hundslinga och kulturvandringar. 500-åriga
Hovdala slott är ett nationellt kulturarv som år
2003 belönades med Europa Nostra Award för god
och framsynt restaurering. I en sluttning i närheten
av slottet reser sig Hovdala trädhus, en unik
mötesplats för syrerika konferenser, fem meter upp
bland trädkronorna.
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Förvaltnings- och driftsfrågor Hovdala naturområde:
Hässleholms Industribyggnadsbolag (HIBAB)
tel 0451-26 72 23
Hässleholms Turism: tel 0451-26 73 00
Hässleholms kommun: tel 0451-26 70 00
Hovdala Slott: tel 0451-183 70

”Hovdala Naturområde
ska vara ett välkänt och
välbesökt besöksmål med
skånsk kultur och skånsk
natur av hög klass.”
Vision Hässleholms kommun 2004
Stadshuset 281 80 Hässleholm vx 0451-26 70 00 www.hassleholm.se

www.hassleholm.se

www.hassleholm.se
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På Hovdala hovslinga är du välkommen att rida
eller köra din häst på fina skogsvägar mitt i
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Hovdala naturområde. Det finns två snitslade
slingor: 8 km (gul markering) och 12 km (röd

Lilla Oberöd

markering). Vägarna och stigarna är iordning
ställda för att passa både ryttare och kuskar.
Vid startplatsen (se karta) finns möjlighet att
parkera bil och släp. Här går det också att binda
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upp och sadla/sela hästen under tak. Efter turen
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kan du släppa hästen i en av hagarna och själv
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sätta dig för en fikastund eller använda
grillplatsen.
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Hovslingan erbjuder en fantastisk naturupplevelse
Östra
till häst. Här kan du galoppera fram på perfekta
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ridvägar, njuta av omgivningarna i lugn skritt och
pausa vid sjökanten. Medföljande familjemedlem
mar eller vänner kan under tiden ta en promenad i
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den fina naturen eller kanske göra ett besök på
Hovdala slott.
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Hovslingan har utformats av HIBAB i samarbete
med Team Nordahl.
Välkommen ut i naturen till häst!
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