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Överklagan av miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut § 90 
med  diarienr 2015-2357, FMCK:s begäran om dispens för 
enduroverksamhet på Hovdala, Tormestorp 5:31 

Hovdala natur- och friluftsområde är ett viktigt rekreations- och andhämtnings-
område som nyttjas av väldigt många hässleholmare och skåningar i övrigt. 

Därför utsågs det i översiktsplanen från 2007 till ett ”tyst” område för natur och 
friluftsliv. Detta var man politiskt överens om över parti- och blockgränser. 
Detta resulterade i att Naturvårdsverket den 19 oktober 2017 beslutade att utse 
Hovdala-Finjasjön till ett område av riksintresse för friluftsliv. Detta för att 
skydda området för åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. 
Naturvårdsverket nämner särskilt stillhet, tystnad och låg ljudnivå som stöd-
kriterier. Man nämner också att bullerstörande verksamheter kan skada områdets 
natur- och kulturvärden. 

FMCK har vid flera tillfällen uppmanats att leta ny placering för verksamheten 
men kommit tillbaka till kommunen med uppgiften att man inte har lyckats 
finna något alternativ. Däremot har kommunen gjort en lokaliseringsutredning 
med förslag till ny placering, tyvärr gick inte FMCK vidare med de förslag som 
lades fram. Detta har inneburit att man flera gånger tidigare har fått dispens att 
driva verksamheten vidare. 
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Området har utvecklats mer och mer till ett rekreationsområde och ett tyst 
område där natur-, frilufts- och kulturliv har prioriterats. Detta har också 
uppskattats av allt fler Hässleholmare och Skåningar i övrigt. Ett exempel på 
detta är de vandringsleder som har etablerats i området. 

Områdets karaktär är också känsligt för det utomstående tryck en enduroverk-
samhet skapar. Området har ett mycket rikt fågelliv med flera ovanliga fåglar 
som häckar i området. Det finns i området ca 18 olika fladdermusarter som 
skulle bli än mer störda än de är idag. Även naturen och växtligheten i området 
skulle skadas. Detta är endast ett axplock av skäl till att inte längre tillåta 
enduroverksamhet i området. 

Göingebygdens Biologiska Förening har dessutom samrått med SKOF – Skånes 
Ornitologiska förening vid detta överklagandes framtagande och SKOF ställer 
sig helt bakom yttrandet. 

Göingebygdens Biologiska Förening vill härmed överklaga beslutet att ge ytter-
ligare dispens för FMCK att bedriva sin verksamhet samt att den dispens som 
skall beviljas sträcker sig längst till 2019-06-30. 
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