
  

Styrelsen  

Hässleholm Miljö AB 
Hässleholms Vatten 
281 80 Hässleholm 

Magle våtmark 

Göingebygdens Biologiska Förening (GBF) har sedan 1949 verkat för att främja 
studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge (främst i Hässleholms 
kommun) och för övrigt odla intresset för biologiska frågor. 

Fokus för föreningens verksamhet är att stärka vårt samarbete med Hässleholms 
kommun och länsstyrelsen Skåne. Föreningen ska också utveckla gemensamma 
aktiviteter som långsiktigt stärker en positiv utveckling av den biologiska 
mångfalden i Hässleholms kommun och som ger en insikt för allmänheten och våra 
medlemmar hur viktigt det är med en biologisk mångfald. 

Specifikt ska vi påverka berörda så att den biologiska mångfalden ökar på Magle 
våtmark. 

Så här beskrivs Magle våtmark på Hässleholms kommuns och Hässleholms 
Vattens hemsidor (år 2020). 

”Genom sin konstruktion där särskild hänsyn tagits till fågellivet, har våtmarken 
dessutom kommit att bli en utmärkt fågellokal. Den har därför blivit ett mycket 
populärt mål för friluftsmänniskor och flanörer. Det kan nämnas att Skåneleden 
passerar genom området. Här finns dessutom en utsiktsplattform, ett gömsle och 
utplacerade bänkar för besökande.” 

”Vår kommun har mycket att erbjuda dig som vill njuta av vacker natur och vara 
aktiv. Som Skånes till ytan största kommun, kan vi skryta med fantastiska 
naturområden, långa vandringsleder, härliga badsjöar och unika miljöer där skyddat 
djur- och växtliv frodas.” 

”Söder om Hässleholm hittar man den skapade vattensamlingen Magle våtmark. 
Den har skapats för att minska kväve- och fosfortillförseln till Finjasjön, men har 
även visat sig bli ett eldorado för fågelskådare, blomälskare och 
söndagspromenerare. Här är vackert och smidigt att promenera. Vare sig man är 
specialintresserad av fågel eller inte så kan man njuta av den rika 
fågelförekomsten. Här har setts över 185 fågelarter varav många andfåglar och 



vadare. Bland de häckande fåglarna kan nämnas gråhakedopping, smådopping, 
vigg, knipa, sothöna och skrattmås.” 

GBF har sedan 1969 genomfört andfågelräkningar i Finjasjön. Sedan 1995 ingår 
även Magle våtmark i våra andfågelräkningar.  

GBF noterar att Magle våtmark väldigt snabbt attraherade både häckande och 
rastande fåglar och nådde efter cirka fem år (2020) sin maximala nivå som 
fågellokal. Därefter har antalet häckande och rastande fåglar minskat rejält, 
sannolikt till följd av att grov fisk, främst olika arter karp, etablerat sig i 
dammarna. Dessa konkurrerar framgångsrikt med fåglarna om födan och skapar 
sannolikt genom sitt bökande i bottensedimentet ett sämre siktdjup. Hässleholms 
vatten har tillsammans med GBF på olika sätt försökt reducera antalet karpar i sjön 
- och även nått viss framgång i detta arbete. Men mer kraftfulla åtgärder behövs 
om man ska lyckas fullt ut.  

GBF har påpekat att alla fågelarter har minskar eller försvunnit helt, utom vad 
gäller grå- och vitkindade gäss (som har ökat). Gråhakedoppingar och  
smådoppingar är mycket sällsynta i Magle våtmark. Det innebär att den biologiska 
mångfalden har minskat. Se bilaga! 

GBF i samråd med Hässleholms Vatten AB har verkat för att få ner mängden fisk 
men problemet är inte löst. 

GBF har föreslagit flera olika åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i 
Magle våtmark. Tyvärr kan vi inte se något positivt resultat.  

GBF ser därför fram emot svar på följande frågor  

Hur ska Hässleholm Vatten leva upp till det ni skriver på er hemsida? 

Vilka planer har ni för Magle våtmark som gör att den biologiska mångfalden ökar?  
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