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Göingebygdens Biologiska Förening (GBF) är en ideell förening med mera än 
800 medlemmar, vars syfte är att främja studier och skydd av djur- och växtvärden i 
Göinge, samt odla intresset för biologiska frågor. 

GBF ställer sig positiv till bildande av Naturreservat Hovdala och bedömer utifrån Ert 
genomarbetade förslag att de föreslagna områdena är viktiga att skydda och bevara. 
Samtidigt som föreslagna åtgärder, skötselplaner och bevarandeplaner främjar växt- 
och djurliv i de aktuella områdena på Hovdala kan det ge positiva bieffekter på 
närliggande områden och även vår förenings syften och verksamhet. 

I förbindelse med bildandet av Naturreservat Hovdala anser GBF att särskild vikt bör 
läggas vid bl.a. följande åtgärder: 

Bevarande av öppna vattenytor och meandrande vattendrag, samt att anläggning av 
eventuella framtida våtmarker inte hindras av Naturreservaten. Härunder finns 
också önskemål om utvidgning av Skånes Storkprojekt till Hovdala.  

Uppsättning av tydliga gränser för Naturreservat, informativa skyltar vid varje 
delområde och vid behov även inne i område vid särskilt angelägen plats. 

Bedömning av eventuella behov av inhägnader; dess utformning och underhåll.  

Anvisade, begränsade P-platser för att undvika otillåten terrängkörning. 

Eventuellt särskilda anvisningar för stränder, våtmarker och vandringsleder. (t ex vad 
som gäller för hantering av avfall, övernattning, eldning, ridning till häst, cykling 
m.m.) 

Utarbeta alternativa metoder för öppethållande av sandblottor. 
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Kontinuerlig uppföljning av skötsel- och bevarandeplaner.  

I förslagshandlingen beskrivs ett arbete att utföras med ”slackhack”. Vi utgår från att 
”slaghack” avses. 

Historiken kring Hovdala slott är ett viktigt element av hela Hovdalaområdet, men 
GBF värnar främst om den biologiska mångfalden och bevarande av rödlistade arter. 

Göingebygdens Biologiska Förening ser fördelar i Länsstyrelsens förslag för både den 
biologiska mångfalden, besökare till Hovdala, samt verksamheten i vår egen och 
andra föreningar, men vi ser gärna att Äspehöjden med dess specifika karaktär av 
ljunghedar, solitära träd, fornlämningar samt rik flora och fauna ingår i 
naturreservatet. Det borde inkludera det tidigare föreslagna, men nu återkallade, 
naturskyddsområdet mellan Hovdalavägen och väg 1902 och Hovdala slott. Detta 
skulle ytterligare gynna den totala biologiska mångfalden på Hovdala. 

Eventuella frågor angående denna skrivelse besvaras av undertecknad. 

För Göingebygdens Biologiska Förening 

Leif Nordin 

Ordförande 

leif.nordin1@outlook.com 

070-553 31 37 
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