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l Utgångspunkter 

Visionen 

Finjasjöbygden ska bli ett välkänt och välbesökt besöksmål med skånsk kultur 
och skånsk natur av hög klass. Området ska locka både turister och lokalbe
folkning. 

Samtidigt ska delar av området utvecklas vidare som attraktiv stadsbygd i 
Öresunds regionen. 

Vision och strategi utvecklas i kapitel 5. 

Varför ett utvecklingsprogram? 

Nedläggningen av Hässleholms garnison beslutades 1999, påbörjades 2000 och avslu
tades 200 l . Nedläggningen har skapat helt nya utvecklingsförutsättningar för kommu
nen. Över 800 arbetstillfållen försvann, vilket ställer krav på förnyelse av kornmunens 
näringsliv. De militära områdena har frigjorts för civil användning. Hela närområdet kring 
Finjasjön, Finjasjöbygden, är starkt präglad av den 50-åriga militära närvaron och re
höver ges en ny identitet. 

Förändringstakten i kornmunens nära omvärld ökar. En öresundsregion håller på att 
växa fram, inte minst till följd av den fasta förbindelsen. Malmö/Lund blir i allt högra 
grad Skånes tillväxtmotor. Hässleholm måste finna sin roll i den situation, vilket motive
rat ett krafttag i utvecklingsplaneringen. 

Därfor har nu detta förslag till utvecklingsprogram för Finjasjöbygden formulerats, på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Programmet har upprättats vid kommunledningskontoret 
med Bo Mårtensson som huvudförfattare. Nära samarbete har skett med olika förvah
ningar och personer inom och utom den kommunala organisationen. 
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Den militära verksamheten dominerade området runt Finjasjön 

Fram till dess en nedläggning av garnisonen aktualiserades, var framtiden flr Finjasjö
bygden med dess landskap och bebyggelse ganska given. Stora och växande områden 
runt sjön behövdes för den militära verksamheten. Den gällande översiktsplanen, som 
antogs av kommunfullmäktige 1995 med viss politisk vånda, visade att mer än hälften av 
markerna närmst Finjasjön var eller skulle bli militära. 

Den militära närvaron gav naturen specifika och ofta positiva betingelser. Vissa typer av 
friluftsliv kunde dessutom ta vara på de stora obebyggda och vägrika markerna - även 
om vissa områden periodvis var avstängda. Möjligheterna för att utveckla vissa andra 
verksamheter påverkades starkt, inte minst bebyggelseutvecklingert 

Vid militära övningar fick lokalbefolkningen ta omvägar. Hovdala slott, med sitt läge mitt 
inne i övningsfåltet, blev gmska isolerat, även om en utveckling påbörjades i mitten på 
90-talet. 

Hela denna bild har totalt förändrats i och med att garnisonen lagts ner. 

De inledande diskussionerna inför nedläggningen 

När kommunen fick kännedom om de långt framskridna planerna på att lägga ner Häss
leholms garnison, koncentrerades diskussionerna på hur kommunen skulle kunna mot
verka nedläggningen. Men samtidigt inleddes arbetet med en andrahandsstrategi. Vad 
skulle kommunen göra om nedläggningen verkligen blev av? Denna andrahandsstrategi 
fick sedan bli huvudstrategi när regeringens proposition i frågan var lagd, och enda stra
tegi när riksdagen hade fattat sitt beslut våren år 2000. 

I början verkade det angelägnast att finna en användning för själva kasernområdet med 
dess byggnader. Där borde finnas möjligheter för intressanta företagsetableringar, 
snabbt och i sådan omfattning att antalet arbetstillfållen skulle bli större än under den mi
litära tiden. Ett skissarbete påbörjades därför för en revidering av översiktsplanen för 
hela ormidet mellan Finjasjön och Helsingborgsjärnvägen. I den planen fogades också 
in skisser över nya bostäder i sydvästsluttningarna ner mot sjön. (Se kap. l 0). 

Tyvärr har det dragit ut långt på tiden innan statens löfte om att kommunen skulle fa för
värva alla de militära områdena runt sjön infriats. Flera år har därför förlorats i etable
randet av företag inom kasernområdet. 

I och med att kommunen ställde in sig på att överta alla de militära områdena, stod det 
klart att kommunen behövde klargöra vad dessa områden skulle användas till och hur 
de skulle skötas. Inte minst vården av de öppna landskapen behövde övervägas. Men 
det räckte inte med det. Ett helhetsgrepp behövde tas på hela bygden runt sjön. Därför 
genomfördes en bred idetävling. 
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Omställningsarbetet har haft ett vidare syfte än att visa hur de militära områdena och 

byggnaderna ska användas. Den grundläggande uppgiften har varit att bidra till att u
veckla och skapa tillväxt i näringslivet i kommunen, for att vända garnisonsnedläggningen 

till något positivt. 

Tävlingen 

Som ett forsta viktigt steg i arbetet på detta utvecklingsprogram, genomfordes år 2000 

en alhnän idetävling ''Hur vill Du utveckla Finjasjöbygden". Ett trettiotal bidrag kom in. 

l O prisbelönades. 

Finjasjöbygden - enligt tävlingens avgränsning 

Flera av bidragen har på olika sätt beaktats i detta utvecklingsprogram. Vinnaren, land

skapsarkitekt Joakim Malmquist och en av andrapristagama, studio grön fick i gemen

samt uppdrag att vidareutveckla och samordna sina förslag. slutredovisning har skett i 

rapporter/PM: "Hovdala - en ny helhet" samt "Hovdala - Skyrup, en ideskiss till u
veckling." (Se bilaga l) 

Rapporterna utgör viktigt underlag till detta utvecklingsprogram. En del texter och bilder 

är hämtade direkt ur rapporterna. 

Samtidigt med den stora tävlingen genomfordes "garnisonstipset'' där allmänheten n
bjöds att i enkel form lämna forslag på hur det tidigare garnisonsområdet skulle kunna 

utvecklas. Ä ven ideer från garnisonstipset har påverkat utvecklingsprogrammet 
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Hur hanteras utvecklingsprogrammet? 

F örslag till utvecklingsprogram har varit ute på bred remiss. Viss bearbetning har skett 
och forslaget foreläggs nu kommunfullmäktige fOr antagande. 

Utvecklingsprogrammet kommer efter antagandet att ligga till gnmd fOr ett antal åtgär
der. Ett särskilt genomforandedokument upprättas, där åtgärderna fortecknas och prio
riteras. 
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2 Nedslag i Finjasjöbygdens historia 
(förf. Fil.lic. Torsten Karlsson) 

stenålder och bronsålder. 

Finjasjön har i alla tider varit av central betydelse for sydvästra delen av Göingehäradet. 
Sjön ligger här med sin stora, öppna vattenspegel och är skogomkransad utom på ett 
par ställen, där åkermarken lyser fram. Stränderna av sjön med dess natursköna omgiv
ningar har länge lockat till sig människor från både när och fjärran. 

Mot bakgrund av de uppseendeväckande fynd från äldsta stenålder som gjorts i senare 
tid, kan man otvivelaktigt tala om en Finjasjökultur. Denna har for lång tid framåt präglat 
historien och gett bygden runt sjön en särart som kommer till tttryck i olika samman
hang. 

De allra äldsta spåren av mänsklig aktivitet vid Finjasjöns stränder går mer än tio tusen 
år tillbaka i tiden. När landisen forsvann från Skåne omkring 12 000 år f Kr, dröjde det 
inte länge forrän de forsta människorna folj de efter på den dåtida larrlforbindelsen med 
Själland. Det var renjägare och fiskare som åtminstone säsongsvis uppehöll sig i dessa 
trakter. 

Tack vare en del fYnd av små flintredskap på 1980-talet och därav foranledda mder
sökningar i början av 1990-talet har arkeologer kunnat konstatera boplatser frånjägar
stenåldern (ca 8 300- 4.200 fKr) vid Finja och Mölleröd. Liknande fynd har gjorts vid 
Hovdala på andra sidan sjön men utan att utgrävning där skett. Forskare anser numera 
att Finjasjön kan uppvisa ett par av landets allra tidigaste boplatser. 

Ä ven senare skeden av stenåldern är representerade i fyndmaterialet från främst Finja
och Hovdalaområdena. Under bronsåldern, som brukar räknas från ca l 500-500 f Kr, 
tillkom större gravrösen och gravhögar i höjdlägen kring Finjasjön, framfor allt på rn
ingeåsen vid Tormestorp och Nösdala men även vidDalleröd och Klårröd. En forskare 
har velat se Äspehöjden öster om Hovdala slott som en väldig offerplats med ett flertal 
offerstenar, innehållande hällristningar i form av skålgropar. Möjligen kan ortnamnet 
Hovdala forklaras utifrån denna ctferhöjd; det betyder nämligen "dalarna vid offerho
vet". Man skulle här kunna tala om ett arrlligt centrum fOr bygden kring sjön! 

Järnålder och medeltid 

Under järnåldern (ca 500 f Kr - l 000 e kr) fortsätter kolonisationen av bygderna runt 
sjön. Byar anläggs och byggs ut och får namn, och i närheten finns ibland gravfält med 
rösen och resta stenar. Ett litet gravfått med en möjlig skeppssättning 
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Informationstavla från Solhem (vid Finjasjön, norr om Hovdala). Tavlan slutar 

med stenåldern och börjar med år 1907. 

har funnits ute på sjöstranden vid Dalleröd. Resta stenar eller "flisor" omtalas av Linne 
från Mälleröds vång, och motsvarande fanns vid Värgap mellan Finja och Tyringe. Ett 
silverspänne från folkvandringstid (ca 500 e Kr) har hittats vid Björkviken och anknyter 
till de stora samtida fynden från Sjörup i Häglinge och Vätteryd vid Sösdala. 
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Medeltidens första skede, l 000- 11 00-talen, är en hektisk tid i Skåne och Göinge. 
Kristendomen har fatt fåste, och Lunds ärkesäte tar sin grundval lagd genom frikostiga 
markdonationer av stormän. Antagligen var det sådana transaktioner som gav upphov 
till de kyrkliga domänerna, "länen" kring Finjasjöns norra del. Finja och Hörja län löd 
flera hundra år under ärkebiskopen av Lund, medan Mjölkalånga län, med bland annat 
Tyringe by, beskattades av Roskilde domkapitel. 

Vid just Mjölkalånga by stod hösten 1318 ett av medeltidens mera beryktade fåkslag 
mellan svenskar och skåningar, följt av hemsökelser i andra delar av provinsen. Att hä
rarna möttes just här berodde på att en garnmal härväg drog fram på västra sidan av 
Finjasjön, den s.k. Holländarevägen. Vägen passerade sedan genom Matteröds socken, 
vilken tillhörde de fem socknar sydväst om Finjasjön som på medeltiden räknades till 
Göingeholm. 

1100-talet är det stora kyrkobyggnadsskedet i Skåne. Tätt vid Finjasjöns strand och in
till den gamla landsvägen mellan städerna Vä och Helsingborg byggdes på 1130-talet 
Finja stenkyrka, som kan ha haft en fåregångare i trä. Finja var huvudorten som gav 
namn åt sjön, ända in på 1900-talet skrivet Finja Sjö. A v allt att döma tillkom kyrkan på 
ärkebiskopens initiativ och fick påkostade utsmyckningar i form av stenskulpturer och 
kalkmålningar. Kyrkorna i de andra socknarna kring sjön- Stoby, Matteröd och Brän
nestad - hamnade på större avstånd men var även de uppforda på 1100-talet. Man far 
räkna med att sockenbildningen varit klar redan innan man kom till beslut om ett kyrk
bygge i en bygd 

1500- 1600-tal 

Herresätena kring Finjasjön hade antagligen medeltida fåregångare, även om de inte 
omtalas som sätesgårdar forrän på 1500-talet. Det gäller "Hesslehohn", nuvarande 
Häss1eholrnsgården, likaväl som Hovdala. I det senare fallet var det en av gårdarna i 
Hovdala by som under tidigt 1500-tal utvecklades till sätesgård på de andras bekost
nad. Mötleröds kungsgård har däremot en annan upprinnelse. Den byggdes upp som ett 
nytt herresäte under sent 1500-tal, och grundvalen var ett gods som bildats genom skif.. 
ten och köp men med det gamla kyrkliga Finja län som kärna. 

Under 1600-talet konsolideras godsen kring sjön och växer till i omfattning: Hovdala, 
Mölleröd, Hässleholm. Ä ven Vankiva blir ett herresäte under släkten Ulfeld på Möller
öd. Gårdarna i flera byar läggs under godsen som dagsverkshemrnan, och många bön
der räknas bland dessa "adelns ~änare". 

Övergången från danskt till svenskt styre i Skåne 1658 skedde fårvisso inte utan våndor 
får befolkningen. Maktskiftet fåregicks och få1jdes av orostider som for lång framtid 
skulle låta tala om sig. Horns krig 1644- 1645 medförde stor materiell forödelse i sock
narna, och Skånska kriget 1675- 1678 blev får all framtid beryktat genom snapphanar
nas härjningar i norra Skåne. I slutskedet brändes av danskarna de båda huvudfåstern 
vid Finjasjön, Hovdala och Mölleröd. 
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Det sena 1600-talet kom att präglas av en besvärlig anpassningsprocess får att få till 
stånd "uniformitet" med svenska fårhållanden. I denna tid verkar på Hovdala Jens Mik
kelsen, adlad Ehrenborg, en dansk som blivit svensk undersåte. 

1700-1800-tal 

Fredliga värv och framåtskridande är ledstjärnor under 1700-talet, inte minst genom på
verkan från Carl von Linnes resor genom olika svenska landskap. År 1749 besökte han 
vid två tillfållen Finjasjöbygden och gjorde anteckningar om traktens märkvärdigheter 
och nyttigheter. Några år tidigare, 1745, hade Göinge härad blivit fdremål får en aka
demisk avhandling av Pehr Loven, som här ville teckna en storslagen bild av det fårflut
na i denna landsända. 

När det gäller adelsgodsen vid Fnjasjön, så når Hovdala Ul)der 1700-talet sin största 
rymd och rar status som fideikommiss - en stiftelse som skall bestå i jämnt 250 år! Möl
leröd har redan tidigare blivit kungsgård och militärt boställe. Hässleholm fårenas med 
Hovdala under samma ägarefarnilj, Ehrenborgs. På sjöns västra sida utvecklas ett mind
re herresäte, Skyrups gård, med underlydande bönder och torpare. 

På l 7 60- talet sker också ansatser till industriell verksamhet, grundad på vattenlcraften i 
Almaån, och med centrum i pappersbruket på Brittedal. 

Skiftena i byarna under tidigt 1800-tal fdrebådar en ny tid, inte bara i bondesamhället. 
Mot mitten av århundradet sker stora fårändringar. Befolkningsökningen och därmed 
bristen på fdrsörjning startar emigrationen till främmande land. Hantverk och handel re
formeras, och industrialismen utvecklas dramatiskt. Kommunikationerna fårbättras, och 
rörligheten bland befolkningen ökar. 

När Södra stambanan byggs, blir Tormestorp en viktig anhalt på vägen norrut. Där finns 
baslägret från 1858, och därifrån kommer järnvägsfolket som 1860 börjar bygga upp 
den nya stationen Hässleholm. Tack vare att Finjasjön drygt tio år tidigare undergått en 
forsta sjösänkning blir det lättare att anlägga banvallen längs östra stranden. Ytterligare 
en sänkning av sjön kommer mot slutet av seklet. För exempelvis Hovdala blir emeller
tid båtnaden klen, eftersom gården inte vinner någon bättre nyodlingsmark utan i stället 
fdrlorar mycket av sina slåtterrika mad-ängar utåt sjön. 

Från den statliga stambanan byggs under tiden 1865-1890 tre bolagsbanor i olika rikt
ningar. A v störst intresse i sammanhanget är kanske Helsingborgsbanan som blir fårdig 
1875. Den får station i Finja och Tyringe och ger upphov till samhällen på båda platser
na. Tyringe växer snart fram som en betydande industriort och blir kurort efter sekelskif
tet. Stark tillväxt präglar också Hässleholm under 1800-talets senare del. stationssam
hället får redan 1887 karaktär av municip och blir köping 190 l. 
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1900-tal 

För Hässleholm och Finjasjöbygden betecknar 1900-talet den militära eran- som inleds 
1907 och avslutas 2000. Särskilt gäller detta om andra halvan av seklet, då militären 
behärskar en större del av arealerna runt sjön. Men även tidigare, från omlcring 191 O, 
använde Skånska trängkåren delar av Mö lieröd som övningsområde, och på 1940-talet 
fanns Möllerödslägret som en mer eller mindre permanent förläggning. Efter statens 
markförvärv i Hovdalaområdet och slutligen expropriation av säteriet 1945, blev 
Skånska pansarregementet anvisade Hovdalafältet som övningsterräng. Detta innebar 
att byar, gårdar och torp avfolkades och försvann. 

Redan i början av seklet upptäckte hässleholmarna Sjörröd som fritidsområde, och un

der några decennier skapades Finjasjöbaden med sin sommarstugebebyggelse, bad
strand och nöjesanläggningar. När Tormestorp fick järnvägsstation 1916, tog fritidsbe
byggelsen där fart, särskilt med malmöbor och lundabor som sommargäster. Björkviken 
i Tormestorp blev från 1930-talet hässleholmamas mest omtyckta badplats, på bekost
nad av Finjasjöbaden. 

Det fanns också pensionat i Tormestorp för stadsbor som kände dragningen till bok
skogen på Göingeåsen, Finjasjöns stränder eller Hovdalas historiska miljöer. Ä ven i 
Hovdala låg ett litet pensionat med sin storhetstid på 1940-talet. 

Fisket i sjön omhuldades av många, och sedan 1936 har det funnits en fiskevårdsföre
ning. Redan då kritiserades nedsmutsningen av vattnet, och efter många turer togs re
ningsverkets första anläggning i bruk drygt tio år senare. 

Efter att under många år ha lidit av stark övergödning har Finjasjön sedan 1980-talet 
genomgått restaureringsförsök Under några år skedde slamsugning av bottenslam, men 
numera trålar man för att hålla nere beståndet av vitfisk i sjön. Vattenkvaliten har för
bättrats de allra senaste åren, så att sjön åter blivit badbar. 
(Slut på text av Torsten Karlsson). 

Fornlämningar 

(Ur Wallin, inventering 2000:e) Finjasjön är känd för de många tidiga stenåldersboplat
ser som finns vid dess stränder, de äldsta är 11-12000 år gamla och är bland de äldsta 
vi idag känner till i Sverige. Dessa boplatser ligger dels kring Almaåns dåvarande u
lopp, dels vid sjöns västra och södra stränder. 

Söder om Finjasjön, på Nävlingeåsen och Göingeåsen, finns det gott om kända forn
lämningar. Det rör sig här främst om områden med fossil åkermark i form av röjningsrö
seområden. Även norr och öster om sjön är det gott om fornlämningar, gravfålt, boplat
ser och odlingslämningar. I det hela taget är trakterna kring Fin j asjön rika fornlämnings
miljöer med spår från hela den förhistoriska tiden. Under bronsåldern har bebyggelse
koncentrationer funnits söder om Finjasjön och kring Finja på den västra sidan. Under 
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järnåldern försköts tyngdpunkterna något rredan huvuddragen var desamma. Under 
äldre järnåldern har man utnyttjat höjdpartierna på åsarna intensivt. 

Dagens byar ger en uppfattning om huvuddragen i den medeltida bebyggelsens utbred
ning, men antalet ensamliggande gårdar har också varit stort. En del av dem växte till 
gårdssamlingar och byar, andra finns fortfarande kvar som byar och många har natur
ligtvis forsvunnit Förekomsten av fossil åkermark i dagens skogar vittnar om odling och 
bebyggelse under järnåldern, men även under medeltiden. 
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3 Viktiga naturförutsättningar 

Läge 

Geohydrologi 

Finjasjön ligger ca 42 m.ö.h .. I sydväst och öster möter sjön två åsar, urbergshorstama 
Matterödsåsen och Göingeåsen, som båda når upp till 120 - 130 m.ö.h .. Dessa delar 
av området tillhör de mest kuperade i Skåne. I väster är landskapet är landskapet 
mycket plant - Mjölkalångaslätten - men höjer sig mot Tyringe och öraholma. 

Området nordnordost om sjön, kring själva kasernområdet, ligger ca l O m högre än 
sjöytan, med markerade sluttningar ner mot strandområdena. 

I söder ligger Hovdalafältet Det är flackt område som i söder möter två nordsydliga 
ådalar, den ena med Hovdalaån, den andra med Tormestorpsån. Dalarna skiljs åt av 
den markerade Äspehöjden. När Södra Stambanan byggdes i slutet på 1850-talet, 
drogs den i T armestorpsåns dalgång, och sedan alldeles öster om Finjasjön. 

Finjasjöbygden ligger inom det sydvästsvenska gnejsområdet Sydväst om sjön finns 
punktvisa forekernster av den mörka och hårda bergarten basalt, som bildats i sanr 
band med livlig vulkanisk verksamhet. 

I de flacka områden väster-söder-sydost om sjön finns bergarterna från rät och undre 
jura. De forekernmer som erosionsrester och består i Finjasjöområdet av sandstenar 
med en mäktighet som ibland överstiger 50 m. 
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Söder om sjön längs Matterödsåsens nordostsluttning, löper en forkastningsspricka. 
Riktningen är alltså densamma som ror övriga större åsar i Skåne, dvs. NV-SO. 

Naturtyper, växt- och djurliv 

Större sammanhängande odlingsbygd finns i de mer låglänta områdena nordväst om Fil
jasjön, kring Mjölkalånga-Finja. Men området har inte samma odlingsbetingelser eller 
landskapskaraktär som de storskaliga skånska odlingslandskapen. 

Stort öppet landskap finns också kring Hovdala, både i låglänta delar och på Äspehöj
den. Det har dock fårlorat sin karaktär av jordbrukslandskap, eftersom det varit militärt 
övningsområde i 50 år. Delar av övningsfåltet har visserligen varit utarrenderat får odling 
eller bete, men landskapet präglas ändå främst av den militära närvaron. En av de stora 
utmaningarna i utvecklingen av Finjasjöbygden, är att ta vara på detta militärt formade 
landskapets stora rekreationsvärden, bl.a. genom att hålla landskapet öppet. 

Mindre jordbruksområden, omgivna av skog, finns också kring kyrkbyarna Brännestad 
och Matteröd och några andra byar/gårdar, bl.a. Lilla Oberöd. 

Göingeåsen är nästan helt skogsklädd. Ä ven Matterödsåsen är skogsdominerad men 
här finns också ett antal odlingsöar av skiftande storlek (se ovan). Stora delar av 
skogsmarken utgörs av bokskog. 

I de rika lövskogarna finner man en yppig flora med bl.a., blåsippa, gulplister, gulsippa, 
ormbär, skogsbingel, storrams och vårärt 

Bestånd av avenbokskog finns främst öster om Äspehöjden och nedanfor Dalleröd. På 
strandheden nedom Dalleröd samt strax norr om Mälleröds kungsgård finns på enda 
platserna i Sverige fröforökad lind. Enligt kommunekologens bedönming, är skogen 
kring Dalleröd den mest värdefulla i hela området när det gäller naturvärden och frilufts
liv. 

Markerna lockar många svampplockare. Bland de mer okända svamparna som fmns i 
området kan nämnas judasöra och trollband. 

På Hovdala fåltet hittar rmn bl.a. fingerhirs och hönshirs samt (i hjulspåren efter barn
fordonen) dvärgjohannesört. 

Fågellivet är rikt, både i och kring sjön, i skogsområdena och i det öppna landskapet. 
Några exempel - fiskgjuse, glada, gröngöling, nötkråka, rosenfink, stenknäck, stor
spov. 

Det fyrfota djurlivet bjuder inte på några överraskningar: fälthare, grävling, iller, mård, 
rådjur, älg. 
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Grönplanen 

Nyckelbiotoper 

På Hovdalafältet 
Sumpskog 750 Som Nybo 
Strandskog Ö om Dalleröd 
Vägskälet Dalleröd 
Lövskog 6 om St. Oberöd 
F.d. hagmark NO om Aspehöjden 

På Möllerödsfältet 
A."dellövbestånd NV om Sjörröd 
Lövskog SV Almaåns utlopp 
Lövskog SV Mälleröds ruin 
Lövsumpskog N om regementet 

I mars 2002 antog kommunfullmäktige en grönplan får Hässleholms tätort, inkhlsive om
råden runt Finjasjön. Där finns fåljande texter, viktiga underlag får utvecklingsprogram
met ror Finjasjön. Områdesnumrering (se karta) enligt Grönplanen. 

4 Finjasjöns nordvästra strand 
Beskrivning: Vid Finjasjöns västra strand finns en stor sammanhängande strandskog, 
som har rikt fågelliv. Al dominerar med inslag av bland annat ask och hägg. Området är 
ornitologiskt intressant. Bland de häckande raglarna märks flera par mindre hackspett. 

Status: Regionalt intresse får naturvård. 
Utveckling: Spara gamla träd och död ved i strandskogen. 

5 Hässleholmsgården 
Här finns fYra delområden, varav vi citerar endast ett: 
Beskrivning: Här, precis väster om Hässleholmsgården, finns såväl lövskogsområde 
med fuktigare partier med al och äldre ekar och bokar, friskare område med grova ekar 
och bokar, alkärr där alarna står på socklar. Enstaka högstubbar finns i området. Fx
empel på arter: glansfläck Oav) och gammelgranslav. 
Status: Objekt med naturvärde enligt skogsvårdsstyrelsen. 
Utveckling: Områdets skötsel bör inriktas på att gynna storträden, men också att be
hålla flerskiktningen och artvariationen. Inga åtgärder i kärret. Skapa mer död ved. Håll 
efter sykomorlönn, druvfläder och gran. 

17 



.. 

6 Mölleröds kungsgård 
Beskrivning: I Lövlund med ek, bok, avenbok. Det finns ett stort antal äldre, mycket 
grova vidkroniga ekar i hagmark och kring gården. Gården har fungerat som rytt:mästar

boställe. Strax söder om gården ligger lämningar av en försvarsanläggning med vallgrav 
och en del äldre träd. Här finns värdefull hävdberoende flora. 
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Söderut ligger ett lundområde med äldre vidkroniga tärd. Genom området rinner 
Almaån. Den gamla taran utgör värdefull våtmarksmiljö 
Status: Kungsgården är byggnadsminnesmärkt 
Utveckling: Fortsatt hävd fOr att bevara de gamla fristående träden, se till att de är rik
tigt friställda och att efterfoljare till dem finns. Även marken kring fOrsvarsanläggningen 
bör hävdas. Viktigt att död ved bevaras. 

9 Hovdala slottsområde (dvs. ett stort område runt slottet) 
Beskrivning: Söder om Finjasjön ligger ett stort fd. militärt övningsområde kring Hov
dala slott. Genom en reglering av sjön vid sekelskiftet torrlades stora delar av området. 
Landskapet höjer sig mot Matterödsåsen i väster med omfattande bokskogar. Den ex
tensiva betesdriften och militärens markslitage har gjort att många hävdberoende arter 
har kunnat leva kvar. Förekomsten av äldre bokskog med lång kontinuitet har också 
skapat forutsättningar for en rad skogsarters existens. 

Fågellivet är rikt i området med bl.a. forsärla, kungsfiskare, rosenfink och blå kärrhök 
(vintertid). Bland intressant insekter kan nämnas två fjärilar björksnabbvinge, glansspin
nare och Olssonskalbagge. 

Trädgård och park kring slottet hyser mycket grova ekar och bokar samt dessutom ett 
stort antal sällsynta kulturväxter. Talrika stenåldersboplatser, rösen, en hällristningslokal 
och olika stensättningar berättar om en rik bosättning och en öppen oolingsbygd under 
en stor del av vår fOrhistoria. 

Status: Regionalt intresse for natur- och kulturrniljövård, nyckelbiotop enligt Fortifika
tionsverket 
Utveckling: Bevara den skogliga kontinuiteten med död vid och grova träd framforallt 
runt slottet. Betesmarkerna bör hävdas så att en hävdgynnad flora bibehålls. Slottsrniljön 
bibehålls intakt. Området runt slottet hålls öppet. Viktigt att slottet får dominera lam
skapet och ha kontakt med sjön. Hovdalaån norr om slottet kan göras meandrande med 
anslutande våtmarker ( översilningsmarker) 

Finjasjön 

Finjasjön är (11 km2) är den åttonde största sjön i Skåne. På djupaste stället är den 13 
meter. Medelvattendjupet är dock bara 2, 7 meter. 

Den awattnar ett område på ca 250 km2 genom flera mindre åar varav Tormestorpsån, 
Hovdalaån, Matterödsån, Mjölkalångaån och Svartevadsbäcken är de största. Dag
och spillvatten från Hässleholm, Tyringe, rnfl. mindre orter (sammanlagt ca 35 000 
människor) når också sjön. Årsflödet är drygt 160 Mm3 vilket innebär en retentionstid 
på ca 0,2 år. Enda utflödet är Alrnaån, som via Helge å rinner ut i Hanöbukten. 
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Under senare hälften av 1800-talet företogs två omfattande sjösänkningar med enligt 
uppgift l respektive 2 meter som kraftigt fårändrade sjöns djup och utbredning. Nivå
förhållanden mm. finns reglerade i vattendom. 

När vattenytan vissa vårar stiger över denna nivå, ställer det främst till problem för be
byggelsen längs sjöns östra strand. 

Sjön blev illa åtgången av övergödning under 1900-talet, vilket ledde till återkommande 
algblomningar. Vissa perioder har algerna varit giftiga och sjön har då inte varit lämplig 
för bad. 

En långsiktig satsning för att restaurera sjön pågår. Restaureringen skedde till en början 
genom uppmuddring av näringsrika bottensediment Senare har en ny strategi tillämpats 
där utfiskning sker av vissa fiskarter så att sjöns biologiska balans återskapas. Målet är 
att gynna djurplankton så att dessa i sin tur kan hålla tillbaka tillväxten av växtplankton 
(alger). Dessutom har satsningar gjorts på att rena tillflödena. Bl.a. anlades ett stort våt
marksområde i Hässleholms södra utkanter - Magle våtmark. Magle våtmark är dess
utom viktigt som besöks- och strövområde. 

Åtgärderna har gett resultat. Fr.o.m. 1994 har stora fårbättringar av vattenkvaliteten 
skett och sjön har åter blivit badbar. Utfiskningsåtgärderna behöver upprepas med jäm
na mellanrum, för att bibehålla och utveckla vattenkvaliteten. Jämförelser av sjöns sikt
djup vecka 26 (vid midsommar) några olika år ger en god bild: Åren före utfiskningen 
var siktdjupet 58 cm. De tre första åren efter första utfiskningen var siktdjupet över två 
meter, som mest 2,20. 1998 sjönk det till l meter. Därefter gjordes en ny utfiskning. 
1999 var siktdjupet 1,80 och 2000 hela 2,70. 

Sjösänkningarna har bidragit till att det inte finns några bra naturliga badplatser. 

För sjön finns en fiskevårdsförening. Fiskekort kan f.n. bl.a. köpas på turistbyrån och 
på Shell, Grönängsplan, Sjörrödskiosken, Ivars kiosk och Torgkiosken, Tyringe. Ab
borre, gös, gädda, lake, regnbåge och ål är intressanta för sportfiskaren. 

Av de vattendrag som rinner till Finjasjön, är Hovdalaån särskilt intressant. Detta vat
tendrag hyser djur och växter som är mycket skyddsvärda. 

20 



4 Befolkning, bebyggelse och infra
struktur 

Bebyggelse 

Nordväst, norr och öster om sjön finns den nästan sammanhängande tätortsbygden Ty
ringe -Finja- Hässleholm - Tormestorp. Alla dessa tätorter, växte fram på 1800-talet 
som stationssamhällen vid järnvägen. Tillsammans har orterna ca 25000 invånare, unge
får hälften av kommunens invånare. 

Tätorterna Finja (ca 600 inv.) och Tormestorp (ca 1000) är typiska bostadsförorter 
med viss service, medan Hässleholm (ca18000) och Tyringe (ca 4800) är mångsidiga 
orter med boende, god service och många arbetsplatser. 

Under 70-talet etablerades en omfattande helårs- och fritidshusbebyggelse i Skyrup, in
till golfbanan. Många av tomtema bebyggdes, men långt ifrån alla. 

Några kilometer söder och sydväst om sjön ligger kyrkbyarna Brännestad och Matte
röd, med fårre än l 00 personer i vardera by kärnan. (Brönnestads församling har ca 
1400 inv. inklusive Tormestorp, Matteröds ca 500.) 

Till detta kommer bebodda hus och gårdar nmt om i området. Inom Hovdalafåltet finns 
ett endast helårsbebott hus, inom Möllerödsfåltet inget. 

De flesta fritidshus som finns i området, ligger kring sjöns östra del + i Skyrup. N~ten 
till Hässleholm och andra tätorter har lett till att mdelen helårsbostäder är stort - och 
ökande. I Sjörröd finns nästan inga renodlade fritidshus kvar. 

Kommunikationer tillifrån och i området 

Att komma till Finjasjöbygden från andra delar av Skåne, går bra med bil, tåg och buss. 
Den viktiga knutpunkten nr tågtrafik är Hässleholm. Det tar ca 45 minuter att åka tåg 
från Malmö till Hässleholm per tåg. Per bil tar det upp emot fem kvart. 

Ä ven Tyringe, längs banan Hässleholm - Helsingborg, har tågstopp. 

Att röra sig inom området kring Finjasjön går lättast per bil, cykel eller till fots. I tätorts
området (Finja-Tyringe-Hässleholm-Tormestorp) kan man åka buss. Däremot finns det 
inga bussförbindelser inom söder/väster om sjön. Brönnestad, Hovdala, Matteröd, Sky
rup nås alltså inte med buss. - Se vidare kapitel 6. 
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Om söker sig in i området med bil, sker det oftast antingen från Rv21 (i norra kanten av 
området) eller från vägen Hässleholm-Sandåkra. Dessa vägar är av god standard. Vå
garna inne i området, mellan dessa båda huvudvägar, är däremot av minst sagt växlande 
standard. 

Tillgänglighet för allmänheten 

Enligt regeringsbeslut, men först efter långt utdragna förhandlingar, överförs alltså alla de 
militära områdem runt Finjasjön till kommunen. Stora delar av området blir därmed al
lemansrättsligt tillgängligt Dock finns några viktiga undantag: 

l) Enligt överernkommelse med 
försvaret kommer Mölleröds 
skjutbana att användas som deras 
skyttecentrum till2012- 12-31. 
2) Själva f.d. kasernområdet är 
fortfarande inhägnat, med be
gränsad tillgänglighet för allmän
heten. 
3) T.o.m. 2004-12-31 kommer 
skjutfältet runt punkt 41 att m

vändas för militära stridsskjut
ningar. Under denna tid korrnner 
hela skyddsområdet att vara av
spärrat när sådana skjutningar 
genomförs. Därefter försvinner 
avspärrningarna och området kan 
användas som övriga delar av de 
tidigare övningsfälten. 

Kommunen har tecknat avtal med Försvarsmakten om röjning av oexploderad ammuni
tion mm. Kommunen har i avtalet pekat ut ett antal områden där man räknar med att det 
kommer att byggas eller göras anläggningsarbeten på kanske 15 års sikt. Inom dessa 
områden kommer försvaret att svara för röjning, i takt med att områdena tas i anspråk. 

I övriga delar av området, som ju kommer att användas för friluftsliv, skogsbruk, bete 
mm. kommer försvarsmakten att ~nornföra "ytrensningsaktion". Området blir därmed 
lika tryggt som annan allemansrättslig mark. Om kommunen/markägaren i framtiden vill 
exploatera inom dessa områden, får denne själv stå för saneringskostnaden. 
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5 Bärande ideer - överväganden 

Vision och strategi 

Finjasjöbygden ska bli ett välkänt och välbesökt besöksmål med 
skånsk kultur och skånsk natur av hög klass. Området ska 
locka både turister och lokalbefolkning. 

Samtidigt ska delar av området utvecklas vidare som attraktiv 
stadsbygd i Öresundsregionen. 

I området söder om sjön (Mjö lkalånga-Hovdala) läggs tonvikten på att 
ta vara på de turistiska förutsättningarna med en klok utveckling av 
landskap och tillkommande anläggningar. Samtidigt ökas tillgänglighe
ten med hjälp av vägsystemet, nya gång- och cykelstråk, nya utsikts
punkter mm. 

Tillkommande bebyggelse av större omfattning placeras norr och öster 
om sjön (Tyringe - Finja-Hässleholm -Tormestorp). 

F ör att nå visionen kommer särskild vikt att läggas vid att: 
• utveckla besöksmål för den som söker det goda livet 
• utveckla och levandegöra bygdens historia 
• utveckla bygdens vackra och fridfulla naturmiljöer 
• utveckla ett attraktivt boende i sjöns närhet 
• utveckla goda etableringsmöjligheter för företag som ställer höga 
krav på sin omgivning. 
• utveckla kommunikationerna med omvärlden, inte minst med 
Malmö-Köpenhamn 

Idetävlingens resultat 

Den utlyste idetävlingen gav de tävlande mycket fria händer att föreslå hur Finjasjöbyg
den skulle utvecklas. Syftet var just att få fram ett antal alternativa ideer som kommunen 
sedan kunde bejaka eller ta avstånd från. Flera av förslagen, och slutsatserna i juryutlå
tandet ger viktiga förutsättningar för detta utvecklingsprogram. 
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Idetävlingen resulterade i flera intressanta bidrag, Förstapriset gick till en ung landskaps
arkitekt, Joakim Malmquist. Han fick i uppdrag att vidareutveckla sitt förslag i samarbe
te med en andrapristagare, Studio Grön arkitekter AB. Det vidareutvecklade fårslaget 
citeras, delvis förkortat, i bilaga l. 

Utifrån vinnande bidrag och andra tävlingsförslag, växte grunddragen i ovan citerade 
vision och strategi fram i juryns arbete. Ur juryns utlåtande: 

"Finjasjöbygden (och hela Hässleholms kommun) har sin relation till öresundsregi
onen- inte minst storstadsområdet - som sin kanske viktigaste utvecklingsfaktor. Detta 
behöver beaktas i områdets utformning, i de verksamheter som utvecklas där och i 
marknadsföringen. 

Finjasjöområdet bör utvecklas med mångsidighet som leds~ärna. Det går inte att 
hitta en allt överskuggande ide som bär området framåt. 

De positiva fårutsättningarna med kommunikationer, läge och landskap tas på all-
var. 

Tillkommande bebyggelse av större omfattning placeras norr och &ter om sjön 
(fyringe-Finja-Hässleholrn-Tormestorp.) Många nya attraktiva bostäder kan skapas i 
sydvästsluttningarna ner mot sjön. 

I området söder om sjön (Mjökalånga-Hovdala) läggs tonvikten på att ta vara på 
de turistiska förutsättningarna med en klok utveckling av landskap och tillkommande 
anläggningar. Samtidigt ökas tillgängligheten med hjälp av vägsystemet, nya gång- och 
cykelstråk, nya utsiktspunkter mm. Placering och utformning av bostadsbebyggelse i 
denna del av området behöver studeras vidare. 

Många spännande verksamheter verkar stå och knacka på dörren för Hässleholm, 
inom utbildning, inom näringsliv, inom turism. 

Ovanstående helhetsbild står inte i tävlingsprogrammet och fanns inte heller på ju
rymedlemmarna näthinnor, när bedömningsarbetet bödade. 

En del av förslagen ägnar stort utrymme åt att analysera Hässleholms och tävting$
områdets utvecklingsförutsättningar. Alla analyserna betonar det geografiska läget och 
goda kommunikationerna får området och de möjligheter detta ger får bl.a. turistisk 
utveckling. Därmed bekräftas en av tävlingens utgångspunkter. 

Flera av de ideer som presenteras, kommer igen i många av förslagen, t.ex. cam
ping vid sjöns södra strand, vandringsled runt sjön och IT-utbildning på garnisonsområ
det 

Nästan alla förslagen lägger tyngdpunkten på fysiska åtgärder, vare sig det gäller 
bevarande eller förändringar, bebyggelse eller landskap. Endast något enstaka fårslag 
fokuserar på projekt och processer som utvecklar området, men där fysiska åtgärder är 
av underordnad betydelse. " 
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6 Vägar och leder - förflyttning och 
upplevelser 

För att utveckla området som besöksmål behöver möjligheterna att ta sig till och från 
området förbättras, bl.a. genom bättre skyltning, goda angöringsplatser, bättre kollektiv
trafik samt åtgärder i det allmänna vägnätet. 

Biltrafiken inom området begränsas till ett fatal av befintliga vägar, bl.a. får att skapa 
god rekreationsmiljö och sänka underhållskostnaderna. 

Tillgängligheten inom området förbättras samtidigt, bl.a. genom en vandringsled runt 
sjön och ett genomtänkt skyltprogram. 

Utsiktspunkterna vårdas med särskild omsorg. 

Att ta sig till och från området 

Många av invånarna i kommunen bor inom eller i nära anslutning till Finjasjöbygden -
det området runt Finjasjön som detta utvecklingsprogram avser. Många av dem som 
besöker området for rekreation har alltså möjlighet att komma per cykel eller till fots. 

Möjligheterna att ta sig ut i området per kollektiva transporter behöver utvecklas. Med 
tåg kommer man som närmst till Hässleholm. Ett alternativ är Tyringe för den som ska 
till områdets västra delar. 

Busslinjer av betydelse för området ä- Hässleholm - Sösdala (länstrafikens linje 534) 
och Hässleholm - Tyringe (linje 531). De flesta av turerna på linje 534 går igenom Ter
mestorp och passerar inte Björkviken och infarten mot Hovdala. Måndag-fredag går 
dock enstaka turer via Björkviken Vissa turer på linje 531 - även lördagar och sönda
gar går via gamla vägen och har därmed hållplats vid Finja kyrka. 

Kulturnämnden bedriver forsök med att köra busstrafik till Björkviken-Hovdala i egen 
regJ.. 

Angöringar 

För bilburna besökare och bussgrupper behövs ett antal angöringspunkter, lätta att nå 
och med goda parkeringsmöjligheter. Angöringspunkterna bör vara väl skyltade, ha bra 
information om området, anslutning till vandrings- och cykelleder samt toalett. 
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Följande punkter föreslås utvecklas som angöringsplatser: 

• Turistbyrån och Hässleholms resecentrum. Härifrån bör finnas en markerad led till 
Hässlehohnsgården (och därmed vidare in i området och ut på Skåneleden). 
• De fyra gårdarna runt sjön (Hovdala, Skyrup, Mölleröd, Hässleholmsgården-se 

kap. 8-9). 
• Björkviken (badplatsen). Platsen är mycket lätt att hitta alldeles intill den alhnänna 
vägen. Här finns gott om parkeringsplatser (utom riktigt bra baddagar). Servicen kan 

behöva förbättras. 
• Finja kyrka eller dess närhet. Ett naturligt läge, nära sjön som tyvärr inte har någon 

självklar plats för parkering, servering osv. Valet av plats behöver detaljstuderas. 

Det vinnande förslaget pekade ut Hovdalavägens avfart från allmänna vägen, strax söder 

om Björkviken, som en viktig angöringspunkt, bl.a. med parkering (se bilaga 1). Ut
vecklingsprogrammet föreslår nu att platsen tillsvidare bara awänds som ett prydligt 

blickf'ang, som gör det lätt att hitta avfarten in mot slottet och området. 

26 



Bilvägar 

När Hovdala blev militär övningsområde, gjordes det allmänna vägnätet om. Vågen från 
Tormestorpskorset (vid dåvarande väg 117) fårbi Hovdala slott till Brönnestad blev 
militär väg. Som ersättning byggdes en ny allmän väg till Brännestad från Nösdala. 
Ä ven den allmänna vägen mellan Hovdala och Stora Oberöd blev militär. 

Området behöver en allmän väg nännre södra sjöstranden sjön än den som går genom 
Brönnestad. Därfår bör vägen Tormestorpskorset- Hovdala- Stora Oberöd åter gö

ras till allmän väg. Förhandlingar bör tas upp med Vägverket i denna fråga. Under fårut
sättning att dessa ger ett positivt resultat, bör däremot den alhnänna vägen Stora Obe
röd-Knutstorp kunna överfåras till enskild väg med statsbidrag. 

Vägar för allmän trafik. 
Vägen förbi Hovdala bör bli allmän. Stora Oberöd - Knutstorp kan då upphöra 
vara allmän väg. 

Det har under årens lopp byggts många kilometer väg får militära ändamål inom områ
det. Vägarna är av god kvalitet med hög bärighet och en viktig resurs får områdets ut

veckling. Samtidigt är det olämpligt med får mycket biltrafik, dessutom kostar får 

mycket att hålla det täta vägnätet i stånd. 

På kartan på nästa sida visas vilka vägar som bör hållas öppna får biltrafik söder om 

sjön. Övriga vägar - inom det område kommunen fårvärvat - blir skogsvägar som 

stängs av med bom. 
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Norr om sjön har vägen Finja-Mölleröd-Tarshem varit upplåten för civil trafik (utom vid 
övningar). Med hänsyn till säkerhet och skötsel bör dock genomgående trafik inte längre 
vara tillåten. Vägen bör stängas av för biltrafik mellan Mölleröds kungsgård och vid 
Torshem. 

Trafikförutsättningarna i denna del av området kommer att påverkas efterhand som gar
nisonsområdet och dess närhet exploateras. 
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Vägar som bör hållas öppna for biltrafik. (Till kartans markeringar kommer na
turligtvis också gatorna i Tormestorp och Skyrup.) 
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Vandringsled 

Iden att skapa en vandringsled runt Finjasjön är långt ifrån ny. Möjligheterna att förverk
liga leden, och att använda den året runt, har förändrats genom att garnisonen lagts ner. 

skogssällskapet gjorde våren 200 l på kommunens uppdrag en översiktlig rekognose
ring av lämplig sträckning. Uppdraget var att föreslå en led runt sjön med som var fram
komlig för fotvandrare, även med barnvagn, och för cyklister. Vissa delsträckor kunde 
med fördel delas upp på alternativ, se fi.gt.rr 

Vandringsleden blir knappt två mil lång. Leden bör förses med 4-5 rastplatser (inte för 
övernattning) 

Möjligheterna att fårverkliga vandringsleden är goda, åtminstone när det gäller den ~
siska framkomligheten. Största har svårigheten varit att hitta lämplig sträckning vid Sky
rups golfbana. 
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Leden går längs långa sträckor på marker och/eller vägar som kommunen har ffidighet 

över. Övriga delar går på privatägd mark. 

Leden kan anslutas till Skåneleden via kopplingar till Mälleröds kungsgård, Hässle

holmsgården och Hovdala-Nösdala. 

Leden har projekterats under hösten 2003 och kommer att byggas under våren 2004. 

Vissa justeringar har gjorts i forhållande till utredningsforslaget . 

Broarna över A/maån 

Vid Mölleröd finns fem broar över än, alla med bärighet fOr fordonstrafik. 

Vid den stora översvämningen vinternivåren 2002, visade det sig att den sydligaste av 

dessa bromsade utflödet från sjön. Den ligger lägre än de övriga. Denna bro bör därfor 

tas bort for att öka genomflödet vid nya högvatten. Dessutom minskas driftskostnader

na. 

Nästa bro, ca l 00 m norr om den forra behövs for vandringsleden. Den tredje bron 
(ytterligare 150 m norrut) kan också tas bort m.h.t. underhållskostnaderna. Till nästa 

bro är det ca 400 m. På den går vägen mellan Finja samhälle och Möllerödsfåltet. Den 

femte bron (150 m norrut) bör fä finnas kvar tills vidare. Den gör det lättare att planera 
for promenadslingor mm. i området. 

Cykel/eder. 

Förutom cykelleden (se ovan) kommer många av vägarna att användas av cyklister. Inte 

minst de vägar på Hovdalafältet som inte upplåts for biltrafik men som hålls i stånd for 

som skogsvägar, blir intressanta for "promenadcyklisterna". 

Hovdalaterrängen är dessutom populär for terrängcykling. Hässleholms cykelklubb an
vänder vid tävlingar med mountainbike en 32 km lång cykelrunda på stigar och skogs
vägar. Banan märks upp vid tävlingar. Kartan visar banans nuvarande sträckning. 

Hovdalafåltet, med sin terräng och i en ägares hand, lämpar sig väl for denna typ av 

sport, och en skyltad slinga bör tillskapas. Den måste dock justeras efterhand som 

andra markanspråk utvecklas, bl.a. av säkerhetsskäL Inte minst sträckningen närmst 

slottet och biblioteksruinen behöver ändras. 
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Bra utblickar över sjön behövs. Idag kan man köra runt nästan hela sjön i vänstervarv 
Hässleholm-Finja-Skyrup och hinna ända till sluttningarna ner mot Hovdala, innan sjön 
visar sig. Dessutom finns flera platser som tidigare vårdats för sina utsikters skull, men 
som nu växt eller växer igen. 

Det finns ett drygt tiotal utsiktsplatser som bör vårdas. Hatsema ligger bra till m.h.t 
topografi och tillgänglighet från vandringsleder och/eller per bil. Fem av platserna ligger 
på mark som kommunen blivit ägare till. ÖVriga ligger på privat mark. 

l Området runt (d. officersmässen. Detta är den enda plats nordost om sjön där det 
idag går att se ut över sjön från en höjd. A v bl. a. detta skäl bör denna byggnad ges en 
användning så att allmänheten kan få tillträde. Uthuggningen ner mot sjön behöver hållas 
öppen. (Ägs av kommunen) 

2 Kan skogsridån längs sjön lättas upp så att det går att se ut över sjön från Finjakyrka 
eller vägen ovanför? Helst skulle detta ske genom att skapa naturbetesmark ända ner 
mot sjön. Så såg det ut för mindre än l 00 år sedan. (Detta stämmer dock inte med 
grönplanen. Där sägs att skogsridån rrnt sjön bör finnas kvar som viktig tlgellokal. Se 
kapitel 3.) 
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F i g. Exempel på viktiga utsiktsplatser kring Finjasjön. 

3 Berget strax väster om Skyrups herrgård är en etablerad utsiktsplats med trappor i 
sten och trä på några ställen. Siktkorridoren från berget är ganska smal och behöver 
röjas. - Skyrupsgården har utmärkt utsikt över sjön från sin inglasade restaurangveran
da. 

4 Berget bakom Tostarpshemmet (triangelpunkt) kan bli en bra utsiktsplats. 

5 För att förbättra möjligheterna för den bilbwna att se sjön bör det också längs denna 
vägsträcka nordost om Stora Oberöd skapas synkontakt med sjön. Det borde åtmin
stone gå att skymta sjön mellan träden här och där, även under sommarhalvåret. 

6 Dalleröd (Ägs av kommunen) 
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7 Vägkorsning med idag utmärkt utsikt över sjön och Hovdaladalgången. En förtriifflig 
plats att stanna till på med buss eller bil. Man ser bra utan att gå ur fordonet. (Ägs av 
kommunen) 

8 Lörup (Ägs av kommunen) 

9 En viktig punkt (där vägen mot biblioteksruinen dyker in i bokskogen) som ännu ger 
en bra utblick mot sjön men inte längre mot Hovdala. Vyn mot sjön är starkt hotad av 
det sly som växer snabbt på sluttningen nedanför. (Ägs av kommunen) 

lO Äspehöjden. Hela höjdryggen bjuder på magnifik utblick över omgivande landskap, 
mest mot väst och nordväst. Äspehöjden är dessutom skön att beskåda, inte minst från 
punkt 7 ovan. (Ägs av kommunen) 

11 Bergknalle i bokskogen uppe på Göingeåsen. 

12 Tormestorps klint. Klassisk utsiktspunkt som verkligen behöver siktröjas. Bl.a. pas
serar Skåneleden här. 

13 Hallarna. 

Vägvisning och skyltning 

För att få klass på utvecklingen av Finjasjöbygden som besöksmål har arbete ruetts 
med ett program för information och skyltning. Detta kommer att omfatta riktlinjer för 
hur skyltar, informationstavlor och annan märkning ska designas. Dessa riktlinjer tilläm
pas för de områden och åtgärder som kommunen (i dess olika skepnader) har kontroll 
över. Även andra aktörer i Finjasjöbygden är välkomna att använda riktlinjerna. 

Riktlinjerna bör ligga i linje med vad som tillämpas för Hovdala slott. Nu är det dock 
mycket mer som ska skyltas upp mm. Ett helt designprogram behövs, där även utform
ningen av annan "möblering" i landskapet avgörs. 

Vandringsleden runt sjön kan förhoppningsvis förverkligas ganska snabbt. När detta 
sker, ställs designprogrammet inför sin första större utmaning. Men det gäller inte bara 
design. Än viktigare är att tänka igenom vad som behöver informeras om, och var. 
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7 Landskap och natur 

För att stärka områdets attraktivitet som besöksmål, läggs stor vikt vid att vårda och utveckla 
natur och landskap. Inte minst måste det öppna landskapet kring i dalgången kring Hovdala 
slott och naturen längs Hovdalaån vårdas. Åtgärder prioriteras utifrån landskapets skönhet, 
allmänhetens tillträde och naturvårdens intresse. 

Attraktivt besöksmål 

Finjasjöbygden är ett intressant besöksmål Området ligger lätt tillgängligt från närliggan
de storstadsområden. Samtidigt är det attraktivt genom sin omväxlande natur och speci
fika historia. 

För att - i linje med visionen - stärka områdets attraktionskraft for turism, behöver alla 
åtgärder i området genomforas med den turistiska utvecklingen i fokus. Detta ställer 
bl.a. krav på att nya verksamheter och attraktionspunkter tillskapas, att landskapet for
skönas, att tillkommande bebyggelse och andra anläggningar tar hänsyn till det turistiska 
intresset vid placering och utformning. Samtidigt är det viktigt att for området viktiga 
kvaliteter inte går forlorade: Tystnaden, de vackra sammanhängande naturornråden, 
vyerna över sjön med fOrsiktigt inpassad bebyggelse. 

Att anpassa området till turism (med inriktning på natur och kultur) gör också att det 
fungerar väl fOr rekreation fOr närboende. 

Landskapets gestaltning 

Finjasjöbygden är utsatt fOr samma fOrändringskrafter i landskapet som övriga skogs
och mellanbygder i Sydsverige. Inte minst den snabba omstruktureringen av lantbruket 
sätter sina spår. Lantgårdar övergår till hästgårdar, bostäder, fritidshus - eller länmas att 
forfalla. Åkrar och ängar skogsplanteras. Inte minst märks detta i bandet Brännestad -
Matte röd. 

För bygden i sin helhet är det viktigt att lantbruket inte fOrsvinner från anrådet. Så 
mycket mark som möjligt bör hållas öppen, så många av husen som möjligt bebodda. 
Detta är viktigt for dem som vill bo och/eller :fa sin näring inomområdet, men också fOr 
dem som sätter värde på områdets rekreationskvaliteer. 

Men det är inte dessa fOrändringar av landskapet som just nu är den stora utmaningen. 
Istället gäller det att ta hand om det landskap den militära verksamheten lämnat efter sig. 
Inte minst området kring Hovdala med bl.a. Äspehöjden, dalgången kring Hovdalaån, 
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sluttningarna mot Oberöd och Dalleröd samt det stora öppna området kring s.k. punkt 

41. 

Vinnaren i tävlingen om Finjasjöbygden har i sin bearbetning av forslaget lagt stor vikt 
vid hur landskapet runt Hovdala bör gestaltas. Hans fdrslag, och bakgrunden till dessa, 
redovisades i kapitel 5. 

Bilden nedan visar framforallt vilka marker som ska hållas öppna. Det är viktigt att 
snabbt ta ställning till denna del av forslaget En del av de öppna markerna håller redan 
på att återerövras av skogen. Vill vi behålla dem öppna som ängs- och hagmarker, be
hövs åtgärder omgående. Bl.a. sluttningarna SO om slottet där nu skogen växer snabbt, 
bör omfdras till hagmark. 
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Tävlingsvinnarens och utvecklingsprogrammets förslag till vegetationsstruktur på 
Hovdalafält et. Bilden är här förtydligad för att kunna läsas i svart/vitt. 
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Det kan vara fOrenat med ganska stora kostnader att hålla ett landskap öppet ~nom 
betning och slåtter mm. Kostnadsaspekterna på den föreslagna vegetationsstrukturen 
behöver därfor belysas. I samband med detta klargörs vilka områden som är berättiga
de till EU-stöd och vilka som är berättigade till restaureringsstöd. 

Under arbetet med utvecklingsprogrammet att framforts att en del av den mark som 
foreslagits som ängsmark (se karta på forra sidan) borde kunna fortsätta användas som 
åkermark. Som motiv har framfOrts bl.a. flora och fauna samt ekonomi. Å andra sidan 
kommer - om inte särkslida ru;atser görs - dräneringen av fålten successivt att sluta 
fungera, vilket eder till att slåttermark återskapas och åkrarna försämras. Det fortsatta 
arbetet !ar visa hur awägningen mellan markslag ska göras, men inriktningen tills vidare 
är att största delen av dalgången kring Hovdala skall utgöras av allemansrättsligt tillgäng
lig öppen mark. 

För att hålla landskapet öppet, behöver betestrycket ökas snarast. Bästa resultatet ger 
betande nötkreatur, men detta kan komma i konflikt med den rekreationssökande män
niskan. Tävlingsvinnaren fareslog istället får och i;landshästar. (se kap 5/Betesdjuren.) 
Alla människor vågar nog korsa en hage med dessa djur, medan nötkreatur kan skräm
ma en del. 

Kommunekologen har nyligen gjort en översiktlig bedömning av ~ötselbehoven fOr de 
marker kommunen fOrvärvat av forsvaret Hon pekar ut följande delar av det öppna 
landskapet som behöver röjas med hög prioritet: 

' . ···~~-. ' 

Öppna arealer som av kommunekologen bedöms ha ett näraliggande skötselbe
hov 

Att dessa ytor är mindre än vad som pekades ut på förra figuren, hänger främst samman 
med att en hel del av den öppna marken fortfarande brukas som åkermark. En del 
andra ytor har redan buskat igen så mycket att kommunekologen "släppt" dem. 
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Naturvård 

De öppna delarna av de militära övningsområdena föreslås alltså i stor utsträckning bi
behållas öppna. Detta är viktigt för naturvård, rekreation och landskapsbild. Särskilt 
viktigt är området kring Hovdala slott, upp till Finjasjön, inklusive omgivande sluttningar. 

Kommunen kommer att bedriva ett naturvårdsinriktat skogsbruk i de områden den för
värvat, inte minst för att skapa intressanta skogar för rekreation och turism. Ädellövskog 
ska gynnas. Successivt kommer Fortverkets skogsbruksplaner att ses över och anpas
sas i denna inriktning (Se kap 3) - till gröna skogsbruksplaner. 

I vården av det öppna landskapet och av skogen, kommer skyddsvärda områden och 
objekt att beaktas (se kap. 3). På sikt kan ytterligare skyddsåtgärder bemvas, t.ex. 
naturreservat/kulturreservat - inte minst kring Hovdala slott - eller andra åtgärder enligt 
miljöbalken Detta kräver dock ytterligare inventeringar. 

Betydligt mer än hälften av skogsmarken i Finjasjöbygden är privatägd. Den förutsätts 
fortsätta brukas som idag, bl.a. med de naturvårdshänsyn som skogsvårdslagen ställer. 
Om starkare skydd anses motiverat för t.ex. en nyckelbiotop, genomförs överläggningar 
med markägaren. Detta kan t.ex. resultera i ett avtal. 

Hovdalaån och andra vattendrag 

Hovdalaån hyser djur och växter som är mycket skyddsvärda. Det är värdefullt att i framtiden 
göra följande: 

• Försäkra sig om att vattendjupet i fåran norr om Hammarmölledamm alltid är minst 
en halvmeter, året runt . 

• En vandringsväg för fisk vid kraftverket norr om Hammarmölledamm, om det inte 
skadar flodpärlmussla eller lokalt bäcköringbestånd. 

• Slåtter på f d. sidvallar söder om slottet. 
• Skapa ett slingrande vattendrag norr om slottet 
• Återskapa slåttermark NV om slottet utmed Hovdalaån och därmed upphöra med 

dränering i detta område. 

Med hänsyn till vattenkvaliren i Finjasjön, bör zoner i vilka man inte plöjer skapas utmed tillrin
nande vattendrag. 
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Insekter och andra småkryp 

Området norr om Hovdala slott är sandigt och varmt. Därfor utgör det ett mycket värdefullt 

område for den lägre faunan, så länge man blottar sanden. 

Pansarvagnarnas spår har varit livsnödvändiga för många arter. Dessa kan ersättas med harv
ning med jämna mellanrum särskilt på solbelysta partier samt i viss mån av tunga betesdjur. 
Det är alltså viktigt att slå vakt om solbelysta södersluttningar med sandblottor. 

Inredning av landskapsrummet 

I tävlingsvinnarens förslag beträffande landskapsrummet ingår - forutom ideer om var 
landskapet bör bevars öppet - också förslag om hur landskapet ska "inredas" med nya 

element. 

Han föreslår bl.a. att det placeras ut ett antal gabioner i landskapet. (se kap 5). Gabio
nerna kan se ut som stengärdesgårdar, men tillverkas på ett enklare sätt. Och deras 

funktion är annorlunda. I det stora landskapsrummet skapar gabionema riktning och 

avgränsning for ögat. I den lilla skalan blir gabionema skyddande murar for sittplatser 

mm 

Gabionema, och det sätt deplaceras på, markerar att det är ett nytt landskap - i tiden -
som skapas. 

Iden med gabioner bör prövas, till en bötjan inom någon begränsad del av området. 

Tävlingsvinnaren föreslog också ett nytt stråk mellan Hovdala slott och Finjasjön. Strå

ket skulle läggas i den axel som skapas av södra och norra porten till inre borggården. 

Hovdalaån skulle ges en ny och inte så spikrak sträckning som den nu har. Ån kommer 

också längre västerut än idag, i ett läge som liknar det som fanns innan sjön sänktes. 
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Det nya stråket skulle vara värdefullt ur bilogisk synpunkt (viss vattenrening samt möjlig
heter till ett rikare vät- och djurliv). Det skulle också bli ett intressant promenadstråk 
mellan slottet och sjön. 
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Iden bör genomfåras, om än inte de allra närmaste åren med tanke på kostnader och 
praktiska problem. 
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8 Hovdala slott 

Hovdala slott med dess verksamheter, miljöer och byggnader utvecklas vidare i enlighet 
med den särskilda Utvecklingsplan får slottet vilken revideras regelbtn1det. Slottet blir 
därmed i allt högre grad den viktigaste besökspunkten i Finjasjöbygden. 

Samtidigt ökar slottets betydelse som bas och utgångspunkt får verksamheter runt om i 
Finjasjöbygden och som symbol får hela området. 

Hovdala slott- storslagen enkelhet 

Strax söder om Finjasjön, mellan åsarna, ligger Hovdala slott. Fårens bräkande och 
Hovdalaåns porlande skapar en pastoral stänming runt slottet. En känsla av tidlöshet 
infirmer sej. 

Hovdala slott nämns som herresäte fårsta gången på 1130-talet. Rester av en tredeltida 

anläggning har påträffats ca 400 m sydost om nuvarande anläggning, vilket stämmer väl 
överens med en höjd, "Gårdstaliden", där det gamla Hovdala anses ha legat. 

Borganläggningen flyttades i början av 1500-talet till nuvarande plats. Den äldsta bygg
naden är från 1511 och placerad på en holme. Runt denna inre borgholme utgrävdes 

vallgravar som fick sitt tillflöde från den intilliggande Hovdalaån. Vattnet i dessa vallgra
var fårsvann helt eller delvis under 1800-talets sjösänkningsprojekt 
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Slottet förvärvades av staten i samband med att P2 placerades i Hässleholm och be
hövde ett stort övningsfält. 

Hovdala slott forklarades 1947 som statligt byggnadsminne och ett nationellt kulturarv. 
Hovdala slott är även registrerat som fornlämning nr 12 i Brännestads socken, vilket 
innebär att kulturminneslagens skyddsbestärnrnelser gäller. 

slottsanläggningen har en synnerligen välbevarad helhet avseende autencitet och bygg
nadsbeståndets mångfald, integrerat i ett spännande kringområde med väl avgränsad 
park där generationers odlarmöda kan avläsas i tydliga rester från bl.a. 1700-talet. 

Det viktigaste allmänvärdet är kanske "den enkla storslagenheten", och att ingen störan
de bebyggelse finns, ej heller ledningar av olika slag, vilket innebär att man får känslo
laddade upplevelser både när man närmar sej anläggningen och när man vistas i den. 

Hovdala slott och dess historia med sina tydliga årsringar utgör den unika grund där 
programverksamheten tar sitt avstamp. Kontinuiteten med en och samma ägare, familjen 
Ehrenborg ( 1666- 1981) bidrar i hög grad till anläggningens totala upplevelse och utgör 
en rik inspirationskälla för utvecklande av kulturprojekt med hög kvalitet. 

Utvecklingen 

Hässleholms kommun och Statens fastighetsverk, har tillsammans utarbetat en gemen
sam utvecklingsplan for slottet. Planen antogs av kommunfullmäktige 1996 och revide
rades år 2000. Den kommer att revideras igen under 2004 utifrån de nya fårutsättningar 
som nu råder. 

Hässleholms kommun ansvarar for drift, skötsel och verksamhet vid slottet medan Sta
tens Fastighetsverk äger och forvaltar slottet. 

Statens fastighetsverk har till uppgift att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fas
tigheter som är av kulturhistoriskt värde. Detta har tillsammans med kommunens brukar
intresse, reglerat i ett nyttjandeavtal, lett fram till den omfattande restaureringen som 
möjliggör en publik verksamhet på byggnadens och parkens villkor. 

Hovdala slott är ett kulturhistoriskt besöksmål och formedlar starka intryck och upple
velser knutna till dess fernhundraåriga historia. Hovdala slotts unika miljö med spår av 
mänskliga och historiska skeende utgör den ram inom vilken all verksamhet bör utgå 
ifrån. En oerhört rik skatt att ösa ur och att fårmedla till en helhetsupplevelse. 

I takt med orobyggnation och restaurering utvecklas slottet och är idag en anläggning 
med möjlighet att ta emot besökare året om. Den nya entren innehåller förutom recep
tion'information, butik, samlingssal/festsal, även ett restaurangkök av högsta klass samt 
en utställningslokal. Cafe och restaurangrörelsen är utarrenderad. 
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Bild som sammanfattar utvecklingsprogrammetfor Hovdala slott (detalj). 
Vallgraven är en långsiktig vision. 
Övriga delar av planen bör kunna genomforasföre 2010. 

Hovdala slott är ännu en gång en mötesplats, ett levande slott- med levande historia, där 
spår av tidigare generationers liv kan avläsas och inspirera besökare. Detta erbjuds ge
nom utställningar, ljus och judinstallationer, visningar, ögonblicksgestaltning, konserter, 
berättande, historiska måltider m.m. 

Arrangemangen skapar länkar mellan dåtid, nutid och framtid. Hovdala slotts listoria, 
dess människor och händelser utgör grund och inspiration. Hantverket och hälsningen till 
självhushållet lyfts fram, i utställningar, kurser och genom försäljning. Maten utvecklas 
med närhet till jakten och fisket i området. Kurser och seminarier hålls i t.ex. byggnads
vård, konst, slöjd, folkmusik, historia m.m. 

För att utveckla Hovdala slott och dess unika kvaliteter måste omgivningarna ingå. Att 
lyfta fram slottet som ett "Slow Castle" är intressant då områdets karaktär inbjuder till 
rekreation, eftertanke och stillhet. 

Detta forutsätter balans med omgivning. V andringa r, med kulturhistoriska/natur guider 
erbjuds med slottet som bas. Området har tillhört Hovdala slott och är starkt knutet till 
dess historia. Detta bör utvecklas i samklang. 

Park och trädgård är foremål for restaurering, fruktträdgården ska återplanteras och i 
köksgården odlas äldre kulturväxter. Här etableras nya programpunkter med informa
tion, utbildning och upplevelser(konserter, berättande, visningar) samt ett nära samarbe
te med cafe och restaurang. 
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Utemuseet och den Ehrenbergska våningen utgör tillsammans den permanenta utställ
ningsdelen. Dessa skapar i möte med besökaren en grund för förståelse och helhetsupp
fattning. ·. 
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9 Gårdarna runt sjön 

Finjasjöbygdens historia och identitet definieras till väsentlig del av de fyra gårdarna runt 
sjön: Hovdala slott, Skyrup, Mölleröd och Hässleholrnsgården. Dessa ges tydliga roller i 

utveckling av området. 

Ger identitet 

Gårdarna runt sjön är ett begrepp som frammanar ideer om områdets historia och fram
tid. Begreppet är känt från flera håll, men har nog inte använts for Finjasjöbygden forrän 

det framfordes av en av pristagarna i "Gamisonstipset". 

Idag finns fyra gårdar med historisk dignitet, som tillsammans bidrar till att skapa en 

bygd av området runt sjön. Gårdarna är Hovdala slott (se fOregående kapitel), Skyrups 

herrgård, Mölleröds kungsgård samt Hässleholrnsgården. Dessa gårdar bör fungera som 

viktiga angöringspunkter och identitetsskapare for sjön och bygden. 

De fyra gårdarna runt Finjasjön 
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Gårdarna bör ses som en helhet. De bör vara tydligt skyltade. De måste vara tillgängliga 
får allmänheten i någon form, helst med möjlighet att komma inomhus till en servering. 

Gårdarna är alla av stort natur- och kulturhistoriskt intresse. Ur naturmiljösynpunkt är de 
många pampiga gamla lövträden särskilt viktiga 

Hässleholmsgården 

Hässleholmsgården har gett staden och kommunen dess namn. Gården har anor från 

medeltiden, men de nuvarande byggnaderna är från 1800-talet. Närmiljön har ratt re
hålla en agrar prägel. 

Gården ägs av kommunen och används får vandrarhem, bangolf, interna kurser och 
sammanträden mm. Hässleholmsgården används också för en del större evenemang, 
bl.a hushållningssällskapets julmässa. 

Gården ligger ca 2 km från Finjasjöns strand, utan synkontakt med sjön. Hässleholms
gården är ändå viktig får Finjasjöbygdens utveckling genom sin historiska roll och ~
nom sitt strategiska läge nära centrala staden. Dessutom passeras gården av Skånele
den. Några hundra meter från huvudbyggnaden ligger Hässlegårdens golfbana ( 18 hål), 
med bl.a. lunchservering. 

Hässleholmsgården 
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Däremot finns ingen servering på Hässleholmsgården, bara en liten kiosk med glass mm. 
när bangolfen är igång. I övrigt fungerar gården väl som mgöring när l en skyltning 
kommit på plats. Möjligheterna att på sikt skapa en servering bör prövas. Gården bör 
dessutom utvecklas vidare för att härbärgera evenemang av skilda slag. 

Mälleröds kungsgård 

Mötleröds kungsgård byggdes upp som ett nytt herresäte under sent 1500-tal, och 
grundvalen var ett gods som bildats genom skiften och köp med det gamla kyrkliga Fin
ja län som kärna. Gården har använts i den militära verksamheten sedan 40-talet. I an
slutning till den nuvarande gården ligger ruinerna från den ursprungliga gården 

Enligt överenskommelse i samband med kommunens förvärv av området runt Finjasjön, 
disponeras gården av hemvärnskretsen i Hässleholm. Den närmaste terrängen, en zon 
på ca 500 m runt gården far enligt överenskommelsen användas för hemvärnets övning
ar. 

Som angöringspunkt är Mölleröd ännu outvecklad. Bl.a. är det svårt att hitta dit. Men 
med ett antal åtgärder bör Mö Ileröd ändå ges en roll som viktig angöringspunkt i Finj a
sjöområdet. Bl.a. bör hemvärnet uppmuntras att svara för servering för allmänheten, 
åtminstone under veckoslut 

Slottsruinen bör utvecklas som besöksmåL 
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Mö lieröd 

Skyrup 

Skyrups herrgård är avstyckad som privatbostad. Under 70-talet skedde omfattande 
exploatering med hundratalet småhustomter och en 18-håls golfbana. Många av husen 
är helårsbebodda, andra används som fritidshus. Många tomter är ärmu obebyggda. 

Intill golfbanan, ganska centralt i området, ligger Skyrupsgården (alltså inte herrgården), 
en fullfjädrad restaurang med utsikt över sjön och golfbanan. Här finns också ett tiotal 
hotellrum samt konferensmöjligheter. Skyrupsgården ägs och drivs privat och är öppen 
under sommarhalvåret. 

Golfklubben har sin egen servicebyggnad med enkel servering. 

Skyrupsgården - med omgivningar - har alltså vad som behövs för att fimgera som be
söks- och angöringspunkt i Finjasjöbygden. Här, liksom för Hovdala, gäller det att öka 
tlll~rcm~;wghet:l:m i takt med att antalet besökare i området ökar. 

Skyrups herrgård som den sett ut en gång 
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l O Bebyggelse - företagande, per
manentboende. 

Med hänsyn till de naturliga förutsättningarna sker utvecklingen av Finjasjöbygden som 
besöksmål huvudsakligen söder-sydväst om sjön. Utveckling av bebyggelse för boende 
och företagande sker norr-öster om sjön i ortsbandet Tyringe-Finja-Hässlehohn
Tormestorp. 

Utvecklingen av kasernområdet och Möllerödsfåltet inklusive nordöstra sjöstranden, 
sker via pågående arbete med översiktsplan och detaljplaner. Inriktningen är att åter
skapa minst lika många arbetstillfållen som fanns på garnisonen (ca 850) samt ett attrak
tivt boende med sjöns närhet som viktig kvalitet. 

Möjligheter att bosätta sig sydväst om sjön finns också, bl.a. genom att utveckla befintli
ga byar, inklusive Broslätt. 

Spännande ideer med bebyggelsegrupper vid bl.a. Dalleröd och Klarröd presenteras i 
utvecklingsprogrammet. M.h.t. rekreations- och naturvårdsintressena och de höga initi
alkostnaderna föreslås dock att de inte förverkligas. 

Kasernområdet 

Den största arbetsplatsen i området kring Finjasjön har varit garnisonen. Kommunens 
planering inriktas på att garnisonsområdet ska fortsätta vara en viktig arbetsplats som på 
högst l O års sikt ska ha minst lika många anställda som före nedläggningen, 850 st. 

Området är mycket lämpligt som företagspark med sina lövbackar och vackert inplace
rade bebyggelse. 

Kommunen arbetar fn. utifrån följande preliminära riktlinjer för områdets användning: 
• I princip skall ingen kommunal verksamhet placeras i området. 
• Befintligt staket ska finnas kvar tills vidare (Eventuellt kan någon delsträcka 
flyttas.) Innebörden av detta är passage in i eller ut ur området skall ske på ett fåtal plat
ser, innebärande en viss säkerhet. 
• Befintlig idrottshall kan upplåtas till föreningsdrift 
• Området skall kallas Garnisonsområdet Gatunamnen kompletteras. 
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• Nuvarande struktur inom området ska bibehållas. Dvs. lättare verksamhet 
(plus eventuellt boende) forläggs söder om huvudgatan och något mer störande verk
samhet norr om 
• Konkurrens med fåretagsetablering i Norra station :far inte ske, dvs. samord-
ning vid fåretagskontakter måste ske. 
• Byggnader skall i forsta hand säljas, i andra hand hyras ut. 
• Målet är att samtliga byggnader skall vara sålda/ uthyrda inom åtta år. 
• Området skall vara självbärande inom fyra år. 
• Kollektivtrafik till området skall vara påbörjad senast under 2004. 

Arbete med fördjupad översiktsplan (se figur senare i detta kapitel) och retaljplan for 
kasernområdet pågår. 

Företagande 

Ett av de belönade tävlingsfårslagen (Finjabygdens framtid), fareslog en ny trafikled 
söder om sjön mellan Tyringe och Rv 23, via Matteröd och Brönnestad. På lång sikt 
ville fårslagsställaren utveckla stora verksamhetsområden intill den framtida vägen, bl.a. i 
närheten av Matteröd. Juryn awisade dock tankarna på exploatering i dessa delar. 

., ?O-o ar ... ) 

4lt Ide och forskning i Garn 

1~->~ · ·.~< :.,,_~ • P '- • •!;) H,.,'!A~. 
~~·.-; •n.t-.. 1, - , ,u : . • <Jl' r f>~ 

Förslagfrån en av pristagarna - med bl.a. ny väg och nya verksamhetsområden 
SV om sjön. (Kartan har här förtydligats när det gäller de stora vägarna runt 
sjön) 

1U 
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Detta utvecklingsprogram baseras på juryns uppfattning och några nya verksamhetsom
råden föreslås därför inte i området, utöver vad som planeras i Hässleholm och Tyringe. 
Företags- och näringslivsutvecklingen i Finjasjöbygden kommer alltså till största delarna 
att ske i de större tätorterna inklusive själva kasernområdet. 

Detta gäller givetvis inte lantbruksföretag samt företag i turistbranschen. Sådana företag 
kommer att utvecklas runt om i området. 

Broslätt- hantverksby 

Broslätt var fram till 40- talet en livaktig by alldeles intill Hovdala. Några av husen finns 
fortfarande kvar. I byn fanns en hel del hantverkare, med Hovdala som viktig uppdrags
giVare. 

Ett arbetslag på Hovdala slottsförvaltning har byggt en modell över hur Broslätt såg ut i 
slutet på 1800-talet. 

Figur Foto av modell över Broslätts by. 

Broslätt bör återskapas, i första hand som byggd miljö, i andra hand också med hant
verkare. 

Förutsättningarna att försölja sig som hantverkare i Broslätt är väldigt olika, järnfört med 
den tid då det ''begav sig". Sannolikt kan en konsthantverkare eller konstnär som fär 
sina mesta inkomster av att sälja på andra platser än den egna ateljen, klara sig bra i 
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Broslätt Den som däremot till stor del är beroende av direktfårsäljning till kunder från 
den egna ateljenlbutiken, får däremot svårt att klara sig där. 
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Mark for fromtido verksamheter med små 
pl!verkmngor pil omg1vn1ngen. 
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Officersmössen ör belögen 1 vacker milJö~- ' · · · 

l . >'f'?.' 
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Varför• 1nte lite tennis efter JOb bet? 
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Ftlre detta skJutbana som kan locka 
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husramper for scateboQI·d/mhnes/cyklor. 

Löttore verksamheter. Gastronovum on
vönder s1g av de sttlrre lokalerna ftlr ut 

bildmng. 
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och ut passager sker· över 
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Hl!r t1r kulturvl\rdena på byggnoder 

och omg1vonde milJö höga. 

~,-::::-:::-- Produkt1on av mat t1ll olika de 
lar av kommunen. 

Huvudentre som omges av mmdre 
kontors byggnader. 

Utmörkta utbrldn1ngslokaler . 

A3- looementen- små och stora ltloenhe
ter. söderfasaden ör uppglasad med ute

platser nöra naturen. 



En särskild utredning kommer att göras om hur Broslätt ska utvecklas - både när det 
gäller bevarande av befintlig bebyggelse, utformning av nya hus, tomtindelning mm och 
förutsättningarna för att ra hantverkare att etablera sig där. Tills den är klar, bör åtgärder 
som inkräktar på handlingsfriheten i Broslätt undvikas. 

Goda möjligheter att bygga nya bostäder i områdets tätorter och kyrk
byar. 

För den som vill bosätta sig i området finns i dagsläget goda möjligheter, inte minst i 
områdets tätorter där det finns lediga lägenheter och byggklara tomter. I Hässleholm är 
dock inte utbudet lika stort som i de övriga orterna i förhållande till efterfrågan. 

För Hässleholms pågår därför ett särskilt planarbete som kommer att resultera i att nya 
bostäder kan uppföras vid nordöstra Finjasjöstranden (område 5 på kartan nedan). 
Med nuvarande efterfrågan som utgångspunkt, kommer i första hand tomter för frilig
gande småhus att ställas i ordning, de första under 2003 . 

Planarbetet omfattar också det tidigare kasernområdet, se en ny programskiss på sidan 
intill. 
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Fig. Sldssen till översiktplan for Garnisons-Möllerödsområdet. 
Nya bostäder: 3, 5, 6, 15, 16 
Lättare verksamheter (kontor, småindustri mm): l, 7, 8, 9, JO, Il, 14. 
Något mer störande verksamhet er: 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21. 
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Även andra nya bostadsområden planeras i Hässleholm, men Sjörröd väster är av sär
skilt intresse i detta utvecklingsprogram, eftersom det gjorts tillgängligt genom gamisom
nedläggningen och dessutom ligger nära Finjasjön. 

Inom de planlagda områdena i Skyrup, finns fortfarande ganska många lediga tomter att 
bebygga. Det planlagda området kan dessutom utökas. Kommunen kommer dock inte 
att ta några exploateringsinitiativ. 

Områdets kyrkbyar (Brönnestad, Finja och Matteröd) kan med fårdel bebyggas ytterli
gare. Enstaka småhustomter bör kunna skapas utan detaljplaneläggning. 

Möjlighet att bygga nya enstaka bostadshus finns också i några av byar
na/gårdssamlingarna i området, bl.a. Lilla Oberöd och Mjölkalånga. 

Det finns alltså redan nu goda möjligheter att bosätta sig runt om i Finjasjöbygden. I 
nästa avsnitt diskuteras ytterligare alternativ: 

Andra bostadsideer 

I idetävlingen for Finjasjöbygden hade några av tävlingsforslagen skissat in garnka kraft
full satsning på boende runt hela sjön, bl.a. på Hovdalafältet Tävlingsjwyn valde dock 
att prioritera landskapsutveckling och turism, men sade att "Placering och utformning av 
bostadsbebyggelse i denna del av området behöver studeras ytterligare". En sådan stu
die - baserad på sina nvlingsbidrag - genomfordes av Studio grön och Johan Malm
quist i samverkan. (''Hovdala - Skyrup, en ideskiss till utveckling. '') Detta avsnitt base
ras på den rapporten. 

Hovdalafåltet och skogama mellan Hovdala och Skyrup bör i fårsta hand utvecklas som 
områden får rekreation och kultur. Samtidigt finns det möjligheter att bygga på vissa 
platser inom området (utöver dem som redovisades i förra avsnittet), utan att detta il
kräktar på rekreationsmöjligheter och naturupplevelser for besökaren. Rätt utförd skulle 
en forsiktig bebyggelse kanske till och med stödja utvecklingen mot ett uppskattat re
kreationsområde. 

Malmquist/studio grön ville söka helt nya placeringar och mönster. De kom fram till tre 
lägen: Höjden vid Klårröd, strandzonen nedanfor Dalleröd samt strandzonen sydost om 
Skyrupsområdet (se tig.). Husen tänktes placerade i ett kammönster. 

Inte minst bebyggelsen nedanfor Dalleröd skulle ta en mycket speciell placering. Områ
det är strandskyddat, det ligger i anslutning till en nyckelbiotop, en varrlringsled kommer 
att stryka alldeles förbi, avloppsfrågan måste lösas med särskild omsorg. 

Trots att bebyggelseideema är djärva och intressanta, föreslås efter noggrant öve rvä
gande att de inte förverkligas. Lägena är sannolikt inte tillräckligt intressanta for att väga 

55 



upp ~ höga kostnaderna, inte ens fOr den som söker ett exklusivt boende. Dessutom 

blir intrånget i naturvårdsintresset stort fOr de två sjönära områdena. Området vid Klår
röd kan inte etableras så länge Lernias anläggning finns kvar med nuvarande verksam

het. 

Förslag till bebyggelsegrupper vid Dalleröd, Klårröd och Skyrup. 
Ej aktuella för genomförande. 
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Skiss till utformning av bebyggelse vid stranden nedanfor Dalleröd. 
Sjöstranden med bryggor nere till höger på skissen. 
Ej aktuellt för genomförande- möjligen en ide för framtiden. 
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11 Bebyggelse korttids boende, 
övernattning. 

För att öka tillgängligheten som besöksmål, behöver korttidsboendet utvecklas. Utform
ningen måste vara sådan att områdets kvaliteter inte går fårlorade. Lämpliga former att 
arbeta vidare med är stugby/camping vid Guldkusten i kombination med enstaka hus ute 
i landskapet samt tageltom med övernattning nära Finja kyrka. 

Camping 

En stugby/ campingplats bör på sikt etableras i området. Den placeras då vid "Guldkus
ten" strax väster om Björkviken. Iden har stöd i flera av de tävlingsbidragen. 

En lättillgänglig och attraktiv plats intill Finjasjön får övernattning i stuga, husvagn och 
möjligen tält, blir en tillgång får området och regionen. Samtidigt rar platsen inte utformas 
så att den dominerar upplevelsen av Hovdalafåltet. 

Platsen bör ges en tydlig profil som ligger i linje med utvecklingen av hela Finjas j ö byg
den. 

stugbyn/campingplatsen placeras huvudsakligen i skogsområdet - se karta. Placeringen 
innebär att campingplatsen ligger nära Björkvikens badplats samtidigt som den kan får
ses med egen badplats. 

-----·----.... ;rr ~~ ·\..~: .. ··\· -, · f 
, . o ' :>...:.·., :1. '• 

Område för stugby/camping 
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En utredning om bl.a. profil, ekonomi och huvudmannaskap rehöver göras innan det 
slutligt avgöras om stugbyn/campingen ska fårverkligas och hur den i så fall ska utfor
mas. 

Fritidsbebyggelse 

Andelen helårsbostäder är stor och ökande i de områden runt Finjasjön vilka ursprung
ligen planerades får fritidshus. Det finns därför ingen anledning att planera för nya privata 
fritidshusområden. Orrrådena kommer ändå att till stora delar bli helårsbebodda. Den 
planering for helårsbostäder som föreslagits, tar därmed också gälla för eventuella fri
tidshus. 

Däremot ligger det i linje med den utveckling som området planeras för att uppfura in
tressanta fritidshus for korttidsuthyming. I Malrnqvists rearbetade förslag (se bilaga l) 
pekades ut 6 platser runt om i området lämpade för att bebygga med ffigot eller några 
sådana stugor för korttidsuthyrning. Tanken var att platserna skulle vara attraktiva, en 
förlades t.ex. uppe på Äspehöjden med milsvid utsikt över sjön och bortom. 

,. 
,\ \ / 

- ~ i - - i t -- - _·, . 

svampmiddag vid skogshusen 

Som skissen visar, är stugorna tänkta att bli exklusiva, både får dem som vill koppla av i 
en sofistikerad naturnära miljö och för dem som vill arbeta ostört i några dygn. Stugorna 
är t. ex. tänkta att ha hög IT-kapacitet. 

Vem som ska bygga, äga och driva dessa fritidshus har inte diskuterats ännu. Incheck
ning sker kanske på Hovdala slott? Eller på den planerade campingplatsen? 
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Utvecklingsprogrammet håller iden om uthyrningsstugorna vid liv. Om det går att finna 
en formel (bl.a. ekonomisk) för genomförande, får placering och utformning tas upp på 
nytt. 

Fågeltorn med övernattning 

.. { ··,, 
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Finjasjön är ett intressant område för fågelskådare. En av idetävlingens pristagare, stu
dio grön, föreslog som en del av sitt bidrag att ett högklassigt tom för fågelskådare, in
klusive övernattningsmöjlighet, skulle byggas i ~ten av det nuvarande tornet nedan
för Finja kyrka. Studio grön fick i uppdrag att vidareutveckla sin ide: 

"Anläggningen testår av tre fågeltom, alla med ett rum för övernattning och en 
takterrass. Vidare finns gemensam byggnad med kök, bastu, toalett och grillplats. 
Hela anläggningen binds samman av en . . . lång träbrygga som sträcker sig från 
den gemensanuna byggnaden förbi fågeltomen och vidare ut i vassen. .. 
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Utfonnningen är gjord for att skapa optimala forhållanden for att beskåda fåglar. 
Vid dåligt väder och kyla erbjuder övernattningsrummet en mycket god överblick 
med regnskyddade glasväggar i tre väderstreck. Vid bättre väder erbjuder takter
rassen runtomsikt utan hinder. ... 

Tornen har uppvännning for att klara kalla höst- och vårnätter, men saknar vatten 
och avlopp. Istället finns en gemensam byggnad med både kök och bastu, samt 
en grillplats. 

Tanken är att anläggningen skall locka inte bara bitna fågelskådare, utan även ny
fikna nybörjare och grupper, kanske ledsagade av en kunnig guide. Eller besöka
re som bara vill uppleva ett annorlunda och lite intensivare sätt att kornrna nära 
naturen." 

Det kostar naturligtvis en hel del att bygga brygga och torn av detta slag. Men projektet 
är intressant, och det finns säkert många, t.ex. ornitologer från Tyskland om skulle vara 
intresserade av att övernatta och göra observationer här. 
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12 Aktiviteter på land 

För att öka områdets attraktivitet som besöksmål, behöver aktivitetsmöjligheterna i om
rådet utvecklas. Mångsidighet eftersträvas. Verksamheterna bör vara sådan som passar 
in i området och som inte skapar stor negativ omgivningspå verkan. 

Utvecklingsprogrammet behandlar bl.a. 
Vandrings- och cykelled (se kap 6) 
Promenadstigar från Hovdala slott till ett antal besöksmål i närheten 
Det intelligenta äventyrslandet 
Hästsport 
Golf 
Jakt och skytte 
Vintersport 
Motorsport 
Orientering 

Besökaren till fots 

Hovdala slott är en viktig rnagnet för att locka nya besökare till området. Sedan krävs 
andra åtgärder för att locka dem ut i området. Besökare som \arit i området förr kan 
nog tänkas komrna dit för områdets egen skull (natur, llurlskap mm.) 

Många av besökarna i området rör sig till fots i terrängen, på korta promenader, på 
långvandring, på svampplockning mm. För att underlätta detta, inte minst för att göra 
naturupplevelser mer lättillgängliga är det viktigt med bra information (Internet, broschy
rer, skyltar), terräng som är lockande och lätt att ta sig fram i (van:iringsleder) intressan
ta besöksmål och verksamheter, guider och vandringspaket samt transportmöjligheter 
inom området. 

Den naturvane tar sig fram längs befintliga stigar, och hittar till intressanta resöksmål 
som området ser ut rlag. Den planerade vandringsleden ger nya möjligheter. Dessutom 
behöver området utvecklas med fler intressanta målpunkter, inte minst inom närområdet 
till Hovdala slott. Initiativ till detta har tagits av Hovdala slottsförvaltning. 

Följande föreslag tar ses som exempel. 

• Biblioteksruinen. För denna finns redan många ideer. Det blir intressant att 
göra ruinen och dess närområde mer lockande för besökare och samtidigt slå vakt om 
den sakrala stämningen i klorofyllkatedralen. 
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• Hammarmölledamm. Möjligheterna att gå runt dammen bör förbättras, bl.a. 
genom att ersätta den fårfallna spången söder om dammen. Bron alldeles norr om dam
men vid utflödet bör dessutom lagas. 
• Filesjön. Även om sjön är grund och sank, bör den forses med en brygga 
någonstans på den östra stranden och en hyfsad stig dit. 
• Äspehöjden. Här bör ordnas en trevlig, gärna vindskyddad sittplats med tt-
sikt över Finjasjön och slottet. Den bör ligga längs den gamla vägen mot Tormestorp. 
• Kulturstråk mellan slottet och sjön. Se kap 7. 
• Ett fägeltom vid Dalleröd. 

Wild Country Fantasy- Det intelligenta äventyrslandet 

Iden med det intelligenta äventyrslandet är att skapa ett unikt, välkänt besöksmåL "Det 
ska erbjuda olika grupper - inte minst ungdomar med furnilj - unika, spännande, häftiga, 
vackra och stilla naturupplevelser. Upplevelsen måste vara så unik, och ha en sådan 
kvalitet att det finns en vilja att betala för den och att återkomma. Vi ska vara de som 
kan erbjuda allt under en dag/flera dagar till ett överkomligt pris. Den som inte kommer 
först, fär nöja sig med en eller fä av aktiviteterna: rida, fiska, klättra, cykla, sommarro
del, vindsurfa, skjuta osv." 

t, . 
l 

· -·- . 

Figur. Ideskiss till huvudslingan i "Det intelligenta äventyrslandet ". 

Det intelligenta äventyrslandet består rent fysiskt av en slingarred start och mål i Hov
dala. Huvudslingan sträcker sig söderut från slottet ner runt Hammarmölledamm med 
dess spännande terräng. Längs slingan finns ett antal anhalter/anläggningar/områden, 
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bl.a. busk:valvet, branta backen, utsikten, linbanan, ängen, ridstigen, ravinen, jättegung
an, trädtoppsvandring, forsen, hennes nåds källa, kraftverket, hängbron, flotten, grillplat
sen, kojan, fiskeplatsen, älghägnet, biblioteksruinen, eftertankens plats, sornmarrodelba
nan, jättelabyrinten osv. 

Dessutom finns andra möjligheter i form av ridslinga, cykelslinga osv. 

Det intelligenta äventyrslandet tar ses som en spännande vision som kommer att finna sin 
form som en del i hela utvecklingsaroetet får Hovdala slott. 

Hästsport 

Flera av vägarna i området brukar användas får att träna travhästar. Detta tilläts av mili
tären på en del av vägnätet, närmst Brönnestad, när området inte var avstängt får öv
ning. Om det kan ske utan nämnvärd ökning av kornmunens kostnader får underhåll av 
vägarna i området bör en särskild slinga får travträning upplåtas av kommunen. 

Hovdalaområdet lämpar sig mycket väl får turridning med häst. Kan Hovdala bli ett 
centtum får detta? 

Sommaren 2001 erbjöds möjlighet att åka häst- och vagn upp till biblioteksruinen. 

Under arbetet med utvecklingsprogrammet har tidvis pågått en diskussion om att etable
ra ett häst- och ridcenttum i Hässleholmsområdet Ett intressant läge vore i så fall områ
det kring Mölleröds kungsgård, se kap 14. 

Andra ideer om etableringar inom området, kopplade till hästsporten, har väckts. Här 
finns många möjligheter. 

Golf 

Inom området finns två 18-håls golfbanor, Skyrup och Hässlegården. Ett av tävlingsfårslagen 
föreslog en kraftig utveckling av golfsporten, med ytterligare minst en ny bana söder om sjön, 
öster om Skyrup. 

Juryn, och nu utvecklingsprogrammet, gör bedömningen att de befintliga golfbanorna är myck
et viktiga får områdets attraktivitet. Ytterligare utveckling av golf i området kan ske, men med 
fårsiktighet 

Jakt och skytte 

Jakten i området har tidigare varit utarrenderad till en jaktvårdsfårening, huvudsakligen 
bestående av garnisonsanställda. 
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Under arbetet med utvecklingsprogrammet har övervägts att öppna jakten får turism i 
någon form. T. ex. kunde privatpersoner med jaktlicens, både från Sverige och från tt

landet, kunna köpa in sig i älgjakten. 

Detta är en intressant vision som bör prövas. De kommunala instanser som svarar får 
driften av området och av slottet har dock inte resurser får att ta sig an detta de närmas
te åren. Tills vidare utarrenderas därfår jakten på ettårskontrakt Utvecklingen av andra 
rekreationsintressen kan behöva leda till vissa begränsningar av jakten. 

Som nämnts tidigare finns en överenskommelse med fårsvaret vilken innebär att Möller
öds skjutbana att användas som deras skyttecentrum till 2012-12-31. Dessutom kom
mer skjutfåltet runt punkt 41 att användas får militära stridsskjutningar t.o.m. 2004-12-
31. 

Dessutom finns en fåreningsdriven skjutbana (Brönnestad) ca 500 m söder om Hovdala 
slott. Denna bana bör kunna ligga kvar och användas även på lång sikt. Det är ingen 
stor bana, och eventuella störningar på andra aktiviteter bör kunna godtas. 

Vintersport 

Frruasjöbygden har naturligtvis inte klimatmässiga förutsättningar att utvecklas får vinter
turism. Ä ven om vintrarna blir kallare och mer snörika, är området inte tillräckligt kupe
rat får att lämpa sig får någon anläggning får utförsåkning. 

Men området har ändå kvaliteter som kan locka till besök vintertid, när vädret är det 
rätta. 

Tänkbar pulkabacke. 

När snön väl fallit, är det pulkorna som kommer fram först. Det finns flera naturliga 
backar runt Hovdala slott att testa pulkan i. Minst en backe vara särskilt avsedd och 
skyltad får pulkor (och barnskidåkning). Marken bör vara sådan att det går att åka, 
även när snötäcket är mycket tunt. Backen ska ha varierad lutning. Den bör ligga nära 
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slottet, där det i framtiden förhoppningsvis finns servering året nmt, åtminstone under 

veckosluten. 

Vid goda isförhållanden, erbjuder Finjasjön möjligheter till både korta och långa turer. 

Inga särskilda åtgärder behövs för att utveckla detta, möjligen några bra året-runtbänkar 
vid Björkviken, gärna också en toalett som är tillgänglig icke sommartid. 

Motorsport 

De militära övningsområdena har inte sällan använts för motortävlingar av skilda slag -

enduro, bilrally mm. Områdena har lämpat sig för detta, på grund av att de är ostörda 

(nästan ingen boende), de många och bra vägarna, en terräng där det är tillåtet att köra 

motorfordon. Dessutom har det funnits intressegemenskap och personliga kopplingar 

mellan arrangerande föreningar och garnisonen. 

Det är en fördel för utövarna av dessa sporter att ha tillgång till sådana områden. Det 

kan vara svårt att hitta andra marker och vägar att köra på. Terrängtypen, och den flora 

som utvecklats, mår dessutom väl av att fordon river nmt i markskiktet då och då. 

Som tillträdande markägare är det kommunen som avgör om vad den vill upplåta mar

kerna till (utöver vad allemansrätten möjliggör). Följande principer föreslås: 

Möllerödsfåltet upplåts endast i mycket speciella fall för motortävlingar eftersom det 

alltmer kommer att utvecklas som ett tätortsnära rekreationsområde. När tävlingar till
låts, bör det vara i området närmst skjutbanan, som ju fortsätter att vara bullerstört. 

Hovdalafåltet ska som framgått utvecklas till ett fridfullt, om än aktivt natur- och rekrea

tionsområde, helst utan bullerstörningar. Detta bör dock inte omöjliggöra motortävlingar 

vid enstaka tillfållen, bara dessa planeras i mycket god tid så att andra besökare m.fl. 

inte drabbas av oväntade störningar. 

Däremot kommer inga motorbanor för regelbunden träning eller tävling att anläggas i 

området. 

Orientering 

Hovdala övningsfålt och närliggande områden är intressant terräng för orienteringslöp

ning. Om det finns intresse hos de lokala klubbarna, bör området upplåtas för tävlingar 

och för att sätta upp fasta kontroller. 
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13 Rekreation på och i vattnet 

Vid utveckling av området for rekreation och turism är Finjasjön och områdets småsjöar 
och vattendrag mycket viktiga fårutsättningar. 

Utvecklingsprogrammet behandlar bl.a. 
Bad 
Sportfiske 
Båtsport 
Vattenskidåkning 
Vindsurfing 

Bad 

Björkviken vid sjöns östra strand, kommer även i framtiden att vara den dominerande 
badplatsen i sjön. Badplatsen sköts av fritidsforvaltningen. Parkeringsplatsen behöver 
utökas. 
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Badplatsen vid västra stranden, Mjölkalånga, är betydligt mindre. Denna strand är inte 
skyltad och ligger inte särskilt lättillgängligt. Stranden sköts av Trifi vattenskidklubb och 
kommunen i samverkan. Besökstrycket på denna strand har börjat öka, men den kan 
nog inte byggas ut till rimliga kostnader. 
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Naturlig badmöjlighet - om än långgrund och med dyig botten en bit ut från stranden -
finns vid Guldkusten, på bägge sidor om Hovdalaåns utlopp. Här anläggs en ny badplats 
som en del i planerad campingplats. Campingen hamnar visserligen nära Björkvikens 
badplats, men den räcker inte om det blir många campare. Badplatsen vid campingen 
görs dock inte exklusiv för de campande. Den måste vara öppen för allmänheten. 

Naturliga badmöjligheter finns också vid Tostarp. Förhoppningsvis kan markägare och 
kommun i samverkan finna former för att denna ska kunna fortsätta användas, bl.a. ge
nom att hålla efter vassen. 

På många kartor finns markerat en badplats nedanför Finja kyrka. Strandförhållandena 
är nu sådana att platsen inte lämpar sig för bad. Att återskapa en strand här, skulle vara 
förenat med mycket stora årliga kostnader. 

Sportfiske 

För Finjasjön sjön finns en fiskevårdsförening. Fiskekort kan f.n. bl.a. köpas på Turist
byrån och på Shell Grönängsplan, Sjörrödskiosken, lvars kiosk och Torgkiosken, Ty
ringe. Abborre, gös, gädda, lake, regnbåge och ål är intressanta för sportfiskaren. 

Rätten till fiske inom vattnen på Hovdalafåltet, inklusive Filesjön, är genom avtal av För
svarsmakten upplåtit till Hässleholms garnisons fiskevårdsförening. Avtalet förlängs med 
ett år i taget till des uppsägning sker. Avtalet gäller också Rinkaby och Ravlunda skjut
fålt. 

A v avtalet framgår att Brönnestadsborna har rätt att fiska i vattnen inom byn, även File
sj ön. Föreningen har sålt fiskekort till försvarsmaktsanställda 

Möjligheten att bedriva sportfiske i området bör öppnas för allmänheten. Detta korrmer 
att öka områdets attraktivitet för besökare. Målet bör vara att man ska kunna köpa ett 
fiskekort som gäller för både Filesjön och andra vatten inom fältet och för Finjasjön. 
Kortet ska bl.a. kunna köpas på Turistbyrån och på Hovdala. - Det kan behövas ett 
särskilt delprojekt för att förverkliga fiskeutvecklingen i området. 

Tillgängligheten till Filesjön behöver förbättras bl.a. genom en parkering söder om sjön 
(och en stig fram) och en stig och brygga från Hovdalahållet 

Båtsport 

Finjasjön är en stor öppen sjö utan öar (med några små, små undantag). Långa delar av 
stränderna är inte särskilt lockande för strandhugg. Sjön är som nämnts grund i stora 
områden. 
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I Finjasjön finns uppskattningsvis 150 båtar, de flesta ekor, en del med utombordare. 

De flesta har Tormestorps båtklubbs hamn (vid Tormestorpsåns utflöde) som hemma

hamn. På grund av att sjön är grund, lämpar den sig inte får segling. Båtarna används 

mest får fritidsfiske. 

Det verkar finnas behov av fler båtplatser. Möjlighet finns t.ex. nära Finjakyrka (den 
tidigare badplatsen). Det kan också vara lämpligt att anlägga en båtbrygga vid det pla

nerade bostadsområdet Sjörröd väster får att ta vara på områdets resurser och öka 

attraktiviteten ytterligare. 

Båtklubbar mm. 

• j, 

J 
l . 

Sjöns utflöde Almaån används som kanotled ner mot Helgeå och utloppet i Hanöbuk
ten 

Vattenskidåkning 

I sjön finns två områden där det är tillåtet att köra motorbåt med hög hastighet får vat

tenskidåkning mm Det största området finns vid Mjölkalångastranden, det andra vid 
"Guldkusten''. 

Tävlings- eller tävlingsforberedande träning forekernmer inte i sjön. Vattenskidåkning 

mm sker får skojs skull, mest inom ramen får den verksamhet som Trifi vattensport

klubb bedriver. Några egentliga konflikter med andra verksamheter kring sjön tycks 

inte förekomma. Därfår bör dessa vattensporter kunna fortsätta bedrivas på sjön unge

får som idag. 
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Om en campingplats byggs vid "Guldkusten" bör dock intilliggande område som tillåter 
höga hastigheter med motorbåt avvecklas, annars kan störningarna for campinggästerna 
bli stora. 

Vindsurfing 

Ä ven brädsegling fOrekernmer på sjön. De bästa vindforhållandena finns i regel på östra 
sidan, där också Björkvikens vindsurfingklubb håller till. 
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14 Några särskilda områden 

Hovdalas dalgång 

Dalgången laing Hovdala slott, inklusive omgivande höjder och sjöstranden, är den vik
tigaste delen av Finjasjöbygden. Här måste landskapet hanteras med stor omsorg och 
hållas öppet. Dessutom kommer många verksamheter att utvecklas. 

Utvecklingsprogrammet innehåller många texter, kartor och bilder som belyser detta. De 
viktigaste fums i kapitlen 7 och 8. 

Området mellan Finjasjön och Hässleholm 

Detta område kommer att utvecklas som en särskild del av tätorten, där tillkommande 
bebyggelse knyter samman staden med sjön. Samtidigt ska ormådet präglas av grönska 
och lununighet, inte minst for att göra bebyggelsen attraktiv, men också for att fortsätta 
fi.mgera som ett närströvområde för alla Hässlehohnare. 

Översiktsplaneskiss över hur området kan komma att disponeras, finns i kapitel 9. 

Fältet mellan Finja och Mölleröd 

Strax öster om Finja stationssamhälle, väster om Almaån, nära Mölleröds kungsgård, 
ligger ett öppet fålt, tidigare jordbruksmark. Jordtäcket transporterades bort när områ
det blev en del av Mötleröds övningsfålt. 

+- . 
Fin ja 

Fältet har mest använts for 
körträning, stridsvagnar mm 

Det finns idag inget tydligt for
slag på vad fåltet ska mvän
das till. En särskild bedömning 
behöver göras. Några ahema
tiv som då kan prövas: 

• Bostadskvarter som en utvidgning av Finja samhälle (måste vänta till dess intilliggan
de skjutbana inte längre används) 
• Fristående verksamhet. Det finns kanske föreningar som skulle vilja använda fåltet 
mot en låg hyra. 
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• Ridanläggninglhästhållning, ev. kopplad till Mölleröds kungsgård. 
• Mindre golfanläggning 
• Beskogning. 
Till dess detta klargjorts, bör fåltet hållas öppet. 

Området kring punkt 41 

Militären använde löpande numrering för att ange ett antallägespunkter i sin övningster
räng. Punkt 41 har varit flitigt åberopad i förhandlingarna om komrollilens övertagande 
och fortsatt militär verksamhet. 

Fältet kring punkt 41 samt hela området som avlyses vid skjutningar där. 

Fältet var tidigare skogsmark som röjts for att skapa lämpligt skjutområde. Här fire
kommer fortfarande olika typer av militär skjutverksamhet (se kap. 4). Vid skarpskjut
ning avlyses ett stort område (se karta). skjutverksamheten ska enligt avtal upphöra 
2004-12-31. 

Själva fåltet har använts for omfattande skjutningar i många år. Därfor krävs det omfat
tande och därmed kostsam sanering om det ska genomforas anläggnings- eller bygg
nadsarbeten där. Ur landskapsbildssynpunkt vore det intressant att hålla området ep
pet. Men betesförhållandena är inte sådana att det generar intäkter, snarare kostnader. 
Det finns då viktigare områden att som behöver betas. Bäst blir därfor att beskoga om
rådet med löv. 
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Bilaga l Vinnande bidrag 

Idetävlingen resulterade i flera intressanta bidrag, Förstapriset gick till en ung landskaps
arkitekt, Joakim Malmquist. Han fick i uppdrag att vidareutveckla sitt forslag i sarnarbe

te med en andrapristagare, Studio Grön arkitekter AB. Det vidareutvecklade forslaget 
citeras, delvis forkortat, i denna bilaga. 

Introduktion 

I den urbana kontext av öresundsregion och stadsexpansion som Hässleholm befinner 
sig, möter människor fler nya ansikten på en dag än vad en normal invånare i Sverige får 
hundra år sedan gjorde på en livstid. Det hektiska storstadslivet och alla intryck som där 

sköljer över oss har blivit till ett ideal får många, där tv-reklam och internationella såp
operor är lika viktiga och naturliga referensrarnar som något annat. Informationsflödet 
ökar och forändring tillsammans med flexibilitet är ledord i det yrkesliv som får många 
utgör den centrala knuten i vardagen. Globaliseringen och det ökade resandet eder till 
att världen krymper samtidigt som världsbilden växer. Det är idag lika lätt eller lättare att 

ta reda på vad som händer i Hollywood eller London som att få information om vad 
som sker i grarmstaden ...... . 

I dessa nya fårutsättningar finns också en allt större turist- och livsnjutarindustri. Och 
parallellt med globalisering och strömlinjeformning finns en trend av regiomlisering och 
nischfokusering. Detta är faktorer som är väldigt viktiga får en stad som Hässleholm. 
Det finns alltid utrymme får alternativen. I den större skalan kan Toscana, Provence eller 
nykomlingen Istrien fi.mgera som vägledare i denna livsnjutarnisch ..... I den mindre ska
lan kan nämnas Grythyttan eller varför inte det näraliggande Österlen .. ... De signalerar 
en slow-food- mentalitet som bromsar och säger att detta är vi och detta står vi får. De 
är ställen att bromsa in på och få avkoppling, för en kväll eller weekend, eller för en se
mester eller kanske pensionering. Allt fler väljer också att vända på tillvaron och låta 
dessa lugnare platser ttgöra basen får familjeliv och arbete på distans för att istället resa 
in till metropolernas centrum när så krävs. 

Här finns en öppning för en stad som Hässleholm, att våga kliva fram och säga att vi är 
också alternativet. Det fmns i de befolkningstätare delarna av öresundregionen ett stort 
behov av platser for avkoppling och återhämtning. Det finns också ett intresse för design 
och livsnjutarkvaliteer. Genom att fylla denna nisch kan Hässleholm, med hjälp av Finja
sjöbygden, skapa sig en ny identitet. En identitet som leder till en långsiktig positiv tt
veckling, både för staden och invånarna. 
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Alla behöver vi koppla av 
ibland 

De stora potentialerna vi ser med 
den lättillgänglighet som finns och 
de behov det nya samhället har, 
är just att l.lveckla Finjasjöbyg
den till ett ställe med livsnjutar
kvaliteer. Här kan snapphanespel 
och historiska upplevelser vara en 
del lika mycket som en årlig 
bouletumering i samband med att 
krokusen blommar, eller en tre
rätters middag när koltrasten 
SJunger. 

Det självklara centrumet för denna livsnjutarkultur är Hovdala slott. Men för att göra 
upplevelsen rikare och framförallt ge upplevelsen en identitet av Finjasjöbygden är om
givningen till slottet av största vikt. Det är i mötet mellan landskapet och slottet som be
sökaren förstår var hon befinner sig. . .... Man flyttar inte till Humlebrek för att Louisiana 
ligger där, utan snarare för att man tack vare Louisiana hittat en plats man tycker om. 
Och man stannar inte i Humlebrek för att Louisiana finns där utan Louisiana tillsammans 
med övriga delar av naturskönhet och nära till Köpenhamn, havet osv. skapar en helhet 
man fastnat för. 

Det är en sådan helhet av natur, design och kultur som vi vill forma här och med hjälp av 
dessa element fånga in en ny identitet. En helhet, där väldesignade hus tillsammans med 
en u-bananpassad natur möjliggör för ett bredare utnyttjande och framförallt skapar ett 
livsnjutarskyltfönster mot omvärlden. 

Sättet vi vill göra detta på, är att ta vara på det landskap som finns och förstärka och 
binda samman det till ett varierat och attraktiv rekreationsområde. Med det nya rekrea
tionslandskapet som en tålig grund vill vi synliggöra alla de möjligheter som finns inbyggt 
i ett spännande område som detta. 

Landskapets innehåll 

I ett stort rekreativt landskap som detta blir den specifika arten eller den exakta placer
ingen av en växt underordnad den karaktär den tillsammans med andra växter och andra 
landskapselement skänker platsen. Därmed inte sagt att växtvalet är oviktigt, men för 
besökaren är inte sorten av blommande blomma avgörande eller vilken buskart som står 
solitär i hagmarken. Det är samspelet mellan vegetation och byggnader, vatten och till
gänglighet osv., som skapar den helhetsupplevelse som en rekreationspromenad är. I 
detta avseende är Hovdalalandskapet redan idag starkt, det finns många positiva delar 
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som gynnar rekreation. Det som saknas är något som fångar och medvetet binder delar
na samman. 

Det finns i det öppna landskapet kring Hovdala slott en väv av möjligt intressanta vyer 
och utblickar. 

Det finns en spänning i topografin med det stora öppna fåltet som omges av den mjuka
re Äspehöjden i öster och den brantare Matterödsåsen i väster (till höger i illustratio
nen). 

Det väl utbyggda, och till stor del av militären skapade, vägsystemet tillgängliggör larrl
skapet får besökaren. Man hittar lätt, med bil eller cykel, en egen plats att angöra natu
ren. 

Vattnet 

Vattnet är ett mycket positivt inslag i området, och fårekernmer i alla sorters former, allt 
från bäckar och sankmarker och riktiga sjöar, åar och dammar. Finjasjöns vattenkvalite 
har på ~nare år fårbättrats och är givetvis det mest betydelsefulla vattnet i området, 
men man rar inte glömma bort en sådan pärla som Hammarmölledarnm eller de små åar 
som ringlar genom markerna. Ett problem får vattenkvalit:en i Finjasjön är allt kulvetterat 
vatten. Ju snabbare vattnet rinner desto mer kväve tar det med sig ut i sjön. Därfår är 
det faktum att militären dränerat hela få het ett möjligt hot mot övergödning. 

Vegetationen 

I området kring Hovdalafältet finns stora mängder uppvuxen skog. Denna står i kontrast 
till de nästan helt öppna fålten. Skogen är varierad men har ofta en for besökaren trevlig 
blandning av arter. Det finns i direkt anslutning till fålten fyra stycken nyckelbiotoper och 
fortsätter man in i skogen finns det ytterligare ett par. Nyckelbiotoper är platser med ex
tra höga naturvärden och är därfor bevaransvärda. 

På vissa ställen håller de öppna markerna på att växa igen. Där håller en slyskog på att 
helt ta över och risken är att den täta slyskogen helt konkurrerar ut örterna i fåltskiktet. 

77 



Skalan och detaljeringsgraden 

Områdets skala är oerhört varierad, vilket också är en av de riktigt stora fordelarna 
med platsen. Det jättelika landskapsrummet kring slottet kompletteras med småplatser 
på andra ställen i markerna. Problemet med denna storskalighet är dock att när detalj e
rings graden lite gått f6rlorad de senaste femtio åren, har den mänsklighet landskapet ti
digare haft också forlorats. Där tidigare stenmurar och partier med träd stått har man 
allteftersom man behövt friare svängrum for pansaret rensat bort detaljerna. Detta leder 
till att den människa som rör sig genom det stora larx:iskapsrummet lätt känner sig liten 
och utsatt. Dessa landskapets mänskliga dimensioner skapas mycket av hur väl omhän
dertaget det är och vilka detaljer som finns var. En ensam parkbänk mitt ute i det stora 
rummet skulle enbart manifestera utsattheten. 

Det skall också sägas att det inte bara är militären som rensat bort levandegörande de
taljer de sista femtio åren, det är en generell konsekvens i den effektiviseringsprocess 
som j ordbruket genomgått. 

-. -' ~ 
... -. ~. 
l · ·. ,. f , 

Hovdala landskapsrummen 

Landskapet kring Hovdala slott formas av höjder som skapar en avsmalnande dalgång 
där slottet ligger i botten. Rumskänslan är påtaglig och forstärks av att trädgränsen går 
uppe på krönen och att många av de uppdelande detaljer som tidigare funnits i landska
pet rensats bort under de år när militären använt fåltet for övning. 
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Hur mycket av det stora rummet man som besökare upplever beror på var man själv 
befinner sig. Det är dock en mycket stor kvalite att man från vissa punkter i landskapet 
kan uppleva hela det jättelika landskapsrummet och verkligen förstå dels var man själv 
befinner sig, men även hur olika platser förhåller sig till varandra inom området. 
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Rum i rummet 
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Rummens spel 

De intryck landskapet gör på människan präglas till största delen av den rumslighets
sammansättning landskapet har. Vissa rum är oerhört starka medan man kanske knapp 
uppfattar andra. Ändå är det i spelet mellan det starka och det svaga rummet eller mel
lan det lilla och det stora som rörelsen genom området blir intressant. Kontrastema mel
lan rummen förstärker sinsemellan varandras karaktärer och hjälper till att skapa varia
tionen. 

strukturer 

I spelet mellan rummen är varia
tionen en styrka. Där det öppna 
hagmarksrummet definieras av 
tydliga väggar, formas boksko
gens rum snarast bara av det n
takta taket. I denna mångfacette
rade upplevelse förstärker de 
stora vyerna från en rumstyp sin
nesintrycket av solens lek med 
vitsipporna i nästa. 

I det nya landskapet kring Finjasjön ser vi Hovdala slott med omgivning som en naturlig 
centrumpunkt Slottet har stora möjligheter att bli det kultur- och aktivitetscentrum man 
hoppas, och då dra till sig besökare även från ganska långa avstånd. Från Hässleholms 
sida är det är därför viktigt att ge dessa besökare ett bestående positivt intryck av Hov
dala, liksom av det kringliggande landskapet. 

Vi vill med våra förslag till platser och strukturer ge Hovdala en ny spännande omgiv
ning. En omgivning som tillåter och inbjuder till alla tänkbara aktiviteter, men som också 
ger den som så önskar möjligheten att dra sig tillbaka, ensam eller i sällskap. Vår mål
sättning är att både tillgängliggöra landskapet där detta behövs, men också att synliggöra 
alla möjligheter området bjuder. Landskapet vi formar tål att ena dagen hysa ett histo
riskt snapphanespel för att nästa dag ha en utställning med veteranbilar, bouleturnering, 
eller utebröllop. 
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Markerna kring Hovdala innehåller redan idag många kvaliteer och vår strävan är att 
med små nedslag i landskapet, iordninggjorda tyngdpunkter, ta vara på och skapa en 
helhet av dessa. Vi ser en besökare som både rör sig genom och stannar upp i marker
na. Det kan vara den långväga gästen som går promenader med utgångspunkt från sitt 
okonventionella övernattningshus, Skyrupsbon som tar en siesta i en liten glänta i hag
marken eller slottsbesökaren som dricker sitt termoskaffe med utsikt över Finjasjön. 

Ö = "tyngdpunkt" med övernattningsmöjlighet 

Genom att skapa en tyngdpunkt med ett namn får vi folk att röra sig däråt. När man se
dan kommit dit fortsätter skyltningen, kanske med en slinga runt Filesjön eller med en pil 
mot Lilla Oberöd. 

Tyngdpunktemas platser är valda får att platsen i sig har ett värde, t ex en vacker utsikt 
eller ett sjönära läge. Dessutom är de placerade med ett lagom avstånd från varandra 
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får att skapa intressanta rörelser i området. F ör forstagångsbesökaren är det en väldig 
trygghet att folja skyltar mot ett mål, även om man inte är på vägjust dit egentligen. Det
ta mönster av tyngdpunkter kring Hovdalafåltet är bara en del av det stora system man 
kan tänka sig med Finjas j ön som centrum. Därfor är det viktigt att, om man startar på 
två sidor av Finjasjön samtidigt, tänka på att dessa i en framtid skall kunna växa ihop till 
en enhet. Med detta synsätt blir leden runt sjön och de där foreslagna rastplatserna ock
så en del av denna identitet. Ä ven om ta människor kommer att vandra runt Finjasjön är 
det en styrka for området, bara vetskapen om att ifall jag vill så kan jag. 

probler.~zon e r 

Platsernas mönster med rörelser
na emellan, kretsar kring slottet 
och Finjasjön, men forsöker även 
binda till sig skogen till en naturlig 
f6rlängning av området. Ett pro
blem med att ra rörelserna att 
ftmgera i cmrådet är de problem
zoner som markerats. 

I dalgången söder om slottet ligger både en skjutbana och ett sandtag. Tillsammans med 
den igenväxningsmark på västsidan av Äspet ftmgerar de som en barriär som idag utgör 
en kil mellan höjdema i området Genom att öppna upp igenväxningszonen och göra en 
plats for möjlig utomhusteater i sandtaget skapar vi istället en intressant passage for den 
som vill uppleva de båda större höjdpartierna under sin promenad. 
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Gabionerna kornmer att bli en 
spännande del av den utveck
lingsprocess som startar kring 
Hovdala slott. 
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Infarten mot slottet stärks av en enkelsictig päronrad tillsammans med en gabion 

Övernattningshusen 

Den mest påtagliga delen av det nya kultur- och livsnjutarlandskapet blir de övernatt
ningshus som placeras ut i landskapet kring Hovdala och Finjasjön. 

Vruje hus eller husgrupp fär sin egen karaktär, forstärkt av det landskap de ligger i. Hus 
får !agelskådning, solbad, svampplockning, wngänge med vänner, ostört arbete eller 
bara kontemplation. 

Tillsammans bildar de ett nätverk mellan platser valda for deras starka karaktär och for 
att de passar bra som utgångspunkt får en vandring i området. 
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Fågeltorn 

Fågeltornen är idag den tyngdpunkt som ligger längst ifrån Hovdala slott. Ändå är det 
viktigt att se detta som en del av det nya livsnjutarcentrurn som skapas kring Hovdala. 
Med hjälp av tornen som har en stark tyngdpunkt norr om sjön blir det lättare att ge in-
tensitet åt hela sträckan runt Finjasjön. (Se kap 9) 

Äspethusen 

_ .... ..,....., ... _-·; 

: _ ·~:~,~-·· ~:~~;~~-~ ·: __ L=-~- -~. ~~-...::\ =_ :;:::.;~~:;:-·.=-·_if_/ _--_-__ _,__ __ 
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äspethusen 
Uppe p a Äspethö jden, med ut s i k t öve r 
Fin j as j on och Hovdala slott nnns en 
pl ats l ampli g for övernattnin gs hus. 
Husen utnyttjar de gabioner som 
löper i l and skaps riktningen och 
skapar sjjlva e t t spännand e inslag 
i landskapsbilden . 
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\ 

skogshusen 

ute ; skogen, på en höjd vid Filesjön, 
ligger också en husgrupp. skogsmiljön är 
avkopplande för den som bor där och den 
lilla miljön är ett fint alternativ ti11 
de stora vyerna de andra husgrupperna 
erbjuder. 

Ute i skogen, på en mjd vid Filesjön, ligger också en husgrupp. Skogsmiljön är av
kopplande för den som bor där och den Wla miljön är ett fint alternativ till de stora vyer
na de andra husgrupperna erbjuder. 
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kulturens 11 Stepping stones'~'~ 

' · 

. . :. .:lt . ·---- --

När den biologiska mångfalden skall spridas ut genom ett landskap talar man om att den 
behöver "stepping stones". Vi skapar här kulturens "stepping stones". Dessa öar i axeln 
mellan Hovdala slott och Finjasjön fi.mgerar som möjliga kulturt:illhåll, samtidigt som de 
hanterar de problem med översvämningar och kuverterat vatten som finns. 

Hålllandskapet öppet. 

Vegetation 

Syftet med den framtida vegetationen kring Hovdala slott är att ge besökaren en av
kopplande helhetsupplevelse oavsett om man sitter still eller rör sig genom landskapet. 
För att skapa en sådan krävs en större variation och detaljeringsgrad än vad som gene
rellt finns där idag. Denna detalj och variationsrikedom fanns i det gamla kulturlandskap 
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som tidigare funnits på platsen och den vegetation som möter den framtida besökaren 
på Hovdalafåltet är också en åeranpassning mot det gamla kulturlandskapet Kultur
landskapet har också en inbyggd tålighet och en dynamik som passar det nya landska
pet kring Hovdala slott. 

För att få denna gamla, omtyckta och samtidigt i dagens svenskar djupt rotade lam
skapstyp att omvandlas till ett fi.mgerande framtida rekreationslandskap, blir de rena 
spannmålsproducerande markerna utväxlade. De spannmåls producerande markerna 
konkurrerar med rekreationen eftersom man under högsäsongen inte kan rör sig där. 
Det som skapas blir ett spel mellan skogar, ängar och hagar, om man definierar en äng 
med mark som slås, och hagmarken som betade ytor, där öppnare ängsmarker tar fylla 
det landskapliga tomrum som den utkonkurrerade åkern ger. Variationen inom både 
ängsmarken och hagmarken blir &or, både i rumslighet och i artsammansättning. Dels 
för att anpassa biotopen till platsen men också för att skapa en varierad och stimuleran
de upplevelse för besökaren som förflyttar sig genom området. Vegetationen här är, till 
skillnad från i ett naturreservat, till för människan och det är möjligt att, for den som vill, 
plocka tex. en bukett vitsippor eller en korg med svamp. 

Den nya omgivningens biotoper är resultatet av en styrd utvecklingsprocess. Målet med 
processen är att skapa en omtyckt naturupplevelse. Naturen har en viktig kontemplativ 
sida som hjälper den stressade besökaren att koppla av. Därfor styrs igenväxningen 
mot just sådana miljöer som skapar en harmonisk helhet for rosökaren. Egenskaper hos 
landskapet som är viktiga för att få fram just denna kontemplativa sida, är att det finns 
platser där man kan se men inte synas och rörelser genom varierade rumsstorlekar och 
varierade rumstyper. 

Det finns en inbyggd variation i de grundförutsättningar marken ger men detta är inte till
räckligt, vi måste hjälpa till och styra landskapet dit vi vill ha det. Det finns också andra 
stora poänger med att låta landskapet växa igen av egen kraft. Som människa kan man 
uppleva och fascineras av växtkraften och den växt som är tillräckligt konkurrenskraftig 
for att bölja växa kommer att ha stora möjligheter att också klara sig i framtiden. Su:
cessionsprocessen i landskapet kommer att vara spännande att folja och den återkonr 
mande besökaren kan med egna ögon se hur ett landskap förändras. 

Utvecklingen av landskapet sker successivt på dess egna villkor och meningen är att det 
hela tiden skall vara möjligt att förändra och utveckla delar som människor vill ta i an
språk på nya sätt. Det är också viktigt att vara flexibel i de delar folk utnyttjar. Blir det 
en överbelastning på en viss typ av mark kompletterar man liknande miljöer på andra 
ställen. 

Landskapets variation kommer ur en massa olika faktorer. Hur tät är vegetationen, hur 
hög är den, kommer det in solsken genom krontaket, hur än den är skött. Alla dessa 
faktorer påverkar utseendet och i allra högsta grad upplevelsen av landskapet. 
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Hagmark 
Hagmarken med sina skiftande karaktärer, olika artinnehåll och varierande täthet är en 
av de allra mest uppskattade landskapstypema, både av växt- och djurliv samt av den 
besökande människan. Typiskt fOr hagmarken är att växtligheten formar mindre lani
skapsrum och att betesdjur sköter marken, möjligtvis med viss hjälp av människan. Med 
täthetsvariationer från näst intill betesskog ända till öppna partier med väl utvecklade so
litärträd och buskar skapas en mångfald av olika småbiotoper och besökaren lockas 
ständigt vidare i hagmarkens mjuka övergångar och bryn. Hagmarkerna kring Hovdala 
skapas genom skötsel och bete, på många platser kan man relativt snabbt få fram en 
spännande hagmark genom att utnyttja befintlig och medvetet gynna önskad vegetation. 
På vissa platser kan man tänka sig att genom en aktiv plantering av önskade arter skapa 
en större variation och få ett snabbare resultat. 

Det gamla kulturlandskapet ska
pades när den största delen av 
befolkningen i Sverige var hel- el
ler deltidsbönder. All den tid som 
lades ner i jordbruket skapade 
grundförutsättningen för att ett 
varierat och nyanserat landskap 
växte fram. Markerna delades 
upp med inägor närmast husen 
och utmarker längre bort. 

Inägorna var öppnare marker med spannmål eller hö, medan det på utmarkerna fanns 
skuggivande växter där djuren gick för bete. Bonden kände dock sina relativt små mar
ker mycket väl och utnyttjade hela tiden marken till det den var bäst lämpad. Var det för 
fuktigt fOr att plöjas blev det en rik hagmark fOr djuren, men det som präglade landska
pet var i fOrsta hand produktionsfaktorn. Den enda yta som odlades för skönhet var en 
eventuell blomsterrabatt allra närmast huset. Ändå upplever vi svenskar detta varierade 
men oerhört arbetskrävande kulturlandskap som en idyll. Landskapet i sig innehåller en 
trygghet som oavsett om den är geretisk eller ej ger en bra grundstomme för ett av
kopplande framtida rekreationslaniskap. 
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Betesbiotopen 
I de större sanunanhängande o~ 
rådena av betesmark finns det ut

rymme att verkligen t.tnyttja spe
let mellan mindre öppna ytor och 
mera slutna partier. Gläntorna 
kan tillåtas att bli relativt stora fOr 
att sedan gå över och bli till 
skogspartier där djuren bara fi>
ker skugga under högsommar

värmens sol. 

Äspets höjd är den allra största hagmarken i området, där finns idag mdast spridda 
solitärträd och enstaka dungar, men tillsanunans med restema i skogsbrynet berättar de 
om var de gamla fågatorna löpt över höjden. Dessa redan befintliga element blir viktiga 
for att så snabbt som möjligt ta ner skalan och skapa den variation i krontak och rums
lighet som besökaren behöver for att känna att detta är en plats att ta i besittning. 

På Lörupshöjden finns redan i stor utsträckning ett krontak som tangar in besökaren. 
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Betesbacken 

betesbacken 

I de bitvis branta sluttningarna 
ar betesdjuren ett mycket bra 
alternativ. Dels för att en 
maskinskötsel ar svär pä grund av 
lutni ngen, men också för att man 
med h j al p av djuren kan fa fram 
ett ljusspe l da r solen s kiner in 
olika mycket från sidan genom 
krontaket. vari ationen i täthet 
varierar frän betesskogen t i l l 
de öppnare partierna med ens taka 
sol i tärbuskar och utan rikt igt 
krontak. 

r den östliga. i dag närmast 
·i genvaxt:a, s l ut-:ni n gen finns ett 
antal gamla ekar som skulle kunna 
b l i s tomme i en ekhage närmas t 
slottet. oar ekhagen, även tradi 
t ionellt, med i nblandni ng av ett 
flertal andra trädslag, hbr samman 
med det syd- och mell ansvenska 
herrgardslandskapet. 

ILJ[Ji'H 1 j • . r~ 
· l i : ! '·, ' 

I
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I de bitvis branta sluttningarna är betesdjuren ett mycket bra alternativ. Dels för att en 
maskinskötsel är svår på grund av lutningen, men också för att man med hjälp av djuren 
kan ra fram ett Jusspel där solen skiner in olika mycket från sidan ~nom krontaket 
Variationen i täthet varierar från betesskogen till de öppnare partierna med enstaka soli
tärbuskar och utan riktigt krontak. 

I den östliga, idag närmast igenväxta, sluttningen finns ett antal gamla ekar som skulle 
kunna bli stomme i en ekhage närmast slottet. Där ekhagen, även traditionellt, med n
blarxining av ett flertal andra trädslag, hör samman med det syd- och mellansvenska 
herrgårdslandskap et. 
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Hasselbacken 

hasselbacken 

Den rena hasselbacken, eller hassel lunden, 
ger besöker en v~ldigt speciell typ av rums 
upplevelse med sitt stängda krontak och 
öppna våggar. Den fungerar pa vissa s tallen 
fristående. men är ofta en liten de l av en 
storre hagmark där man tillåter hasseln att 
helt vaxa igen i kront.aken och pa sa satt 
s kapa ett avbrott i fältskiktet. 

DU : . / " ' . ' _l 
l .. l • . i 
' •• _, l l l t : . .: ~ . . .. 
l . . l 

Fruktlund 

~F; 
. '" ~' r J ::/ 'lj 

Fruktlunden är kanske den allra mest kulturella typen av hagmark och skulle laing Hov
dala kunna bli en vacker och omtyckt del av haglandskapet, med sin storslagna blom
ning på våren och sina trevliga presenter på sensommaren och hösten. För att skapa 
fruktlundar krävs plantering och viss extensiv skötsel, därfår är de endast aktuella i väl
besökta områden eller får att !anga in ett nytt kulturområde. 

o 
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Skapa hagmarken 

För att skapa detta varierade haglandskap krävs på sina håll idag en initierande, mänsk
ligt genomford, röjning och att denna röjning planeras noga i farväg, så att de individer 
som kan skapa de önskade strukturerna, såväl redan uppvuxna träd som unga individer 
som kan utvecklas framöver, sparas. 

De områden som måste röjas, vissa delar väster och sydost om Lörup, röjs från sly och 
oönskade träd och buskar under sommaren. För de allra mest igenvuxna markerna, 
Äspets sluttning och vissa mindre partier på andra sidan dalgången är det mest fårdelak
tigt att utfara röjningen etappvis under ett par års tid for att minimera nytt uppslag och 
annan oönskad vegetation. En fårsta röjning är dock önskvärd så snart som möjligt får 
att trädbestånden inte helt skall kväva fåltskitet. Betesdjuren släpps på omedelbart efter 
röjning. 

Träd som skjuter rot- eller stubbskott ringbarkas och far stå under tre somrar innan de 
plockas ner. 

Röjning 

För att undvika problem med stubbskott bör man ringbarka speciellt aggressiva arter. 
Detta framforallt om man inte kan släppa på tillräckligt tarbete direkt efteråt. De arter 
som är aktuella kring Hovdalafältet är första hand asp om man hittar inslag i slyskogen, 
menäven al. 

I utvecklingsprocessen mot hagmark är värdet av ett halvöppet krontak stort. Därför 

tillåts björken som pionjär växa upp på vissa ställen. Då gynnas särskilt flerstamrnighet, 
men även exemplar som har en säregen form tillåts stå kvar som fantasieggare for besö
karen. 

Generellt bör buskskiktet gynnas vid gallring i den blivande hagmarken. De arter som 
främst gynnas är de typiska hagmarksväxterna som hassel, hagtorn, men även enar bör 
sparas om man hittar några. I inledningsfasen sparas även eventuella rosväxter och slån. 

När gallring sker bör i inledningsfasen riset transporteras bort. Detta får att inte ytterliga
re skugga det fältskikt som till stor del trängts undan. Att marken i just detta skede for
lorar nämingsärnnen är inte inget problem eftersom betet senare kommer att gödsla. 

Betesdjuren 

Ett viktigt inslag i hagmarken är givetvis betesdjuren, inte bara får den effekt de har på 
markernas utseende utan också nr att de gör landskapet evande. Problemet med be
tesdjur är de kan komma i konflikt med den rekreationssökande människan. För att inte 
sådana konflikter skall uppstå i Hovdala, prioriteras nötdjuren bort. De är alltfor stora 
och svårhanterade i en hage med mänsklig rörelse. Istället väljs djuren for att de skall 
tillföra upplevelsen något, en spännande händelse under en promenad kan vara att stan-
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na och klappa eller mata djuren. De djur som skulle passa mycket bra i Hovdalas hag
marker är f'ar och islandshästar. 

Ett sambete med f'ar och islandshästar, båda härdiga djur som kan gå ute hela året, ger 
flera fördelar. Dels är det positivt får tillgängligheten, besökare behöver inte känna oro. 
Tvärtom kan man med islandshästar arrangera turridningar i markerna även får tidigare 
icke ridkunniga. Dessutom kompletterar rarens och hästarnas betessätt varandra väl. 
Fåren är effektiva mot busk- och slyuppslag samt taggiga och torniga buskar, medan 
hästarna motverkar förvuxen gräsmark och håller tillbaka aggressiva arter som armars 
skulle riskera att ta över. 

Islandshästen har många positiva egenskaper. Förutom att hästbete är ett viktigt kom
plement till !arbete, är islandshästen inte skrämmande på samma sätt som en fullstor 
häst, dessutom kan alla rida på dem utan tidigare hästerfarenhet 

Äng 

Ängsbruket är ett bra komplement till betet för att fortsätta att hålla det stora larxlskaps
rummet kring Hovdala slott, med sina siktstråk och sin rymd öppet. Inslag av trädgrup
per, solitärträd, buskar ger viktig variation och ramar, framför allt för den som rör sig 
genom de stora sammanhållna öppna fålten. 

Fälten producerar också vinterfoder åt betesdjuren i hagmarken, vilket skapar något av 
ett slutet system inom området. 

Ängen har en mycket lång och levande historia i kulturlandskapet och är en av de allra 
artrikaste miljöer vi har. 

Typiskt för ängen är öppenheten och därmed vyerna samt att den slås minst en gång om 
året. Detta medför, om man sköter det rätt, att man får en blomsterprakt med många 
omtyckta arter. Där rekreationstrycket inte är stort och där intresse finns kan man tänka 
sig att de öppna markerna brukas mera intensivt av arrenderande bönder. 

Hovdalafältet 

Hovdalafåltet är det allra största och kanske viktigaste landskapsrummet i området. Det 
är viktigt att det behålls så öppet som möjligt för att besökaren skall betrakta och ta in 
hela den dalgång som sträcker sig från slottet ut till vattnet. Q,penheten och därmed 
utsattheten är däremot ett problem när man tänker sig att besökaren skall kunna röra sig 
genom de öppna fålten. Därför kompletteras fålten med solitärträd och enstaka mindre 
trädgrupper. 

Mindre ängar 

Det kommer i området runt Hovdalafåltet att finnas ett antal mindre ängsmarker, ändå 
stora nog att ha en egen karaktär. Användningen av dessa kommer till stor del att präg-
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las av omliggande verksamheter. Är trycket på omgivningen litet kan man absolut tänka 
sig att vissa av fålten, främst Dallerödsfåltet och Klårrödsfåltet, utnyttjas som normal 
jordbruksmark. Detta for att en besökare skall forstå sin omgivning och det spel mellan 
öppet och slutet som detta larx:lskap äger. 

Att landskapet kring Broslätt hålls öppet är viktigt, eftersom byn lätt skulle fårsvinna ur 
folks medvetande om området växte igen till skog. Dessutom har byn, även om den varit 
en hantverksby, legat i ett i allra högsta grad levande kulturlandskap och detta är lättare 
forstå i en miljö av öppen och halvöppen mark. 

Den öppna mark uppe vid Hammarmölledarnm som idag är skjutfält skulle kunna bli ett 
riktigt smultronställe som en blomstrande vik till sjön 

Skapa ängen 

Den bästa ängen f'ar man genom att slå markerna under sensommaren, då blommorna 
fröat av sig. Denna slåtter utfors maskinellt med skärande eller klippande redskap. Efter 
slåttern släpps lämpligtvis betesdjuren på får efterbete, eller en andra slåtter utfors som 
ersättning. 

För att få fram ängskaraktären på dagens marker bör man så in lämpliga ater. Den 
bästa rretoden for insådd innebär att ett lager med hö från en artrik äng i närheten sprids 
ut på marken, där det får fröa av sig. Finns inte sådana ängar tillgängliga skall man vara 
noggrann i valet av fröblandning. Där marken har en tjock förnafilt bör man först rensa 
bort det döda materialet, helst tidigt på våren. 

Finns det mycket så kallad ohävdsvegetation, som till exempel brännässla eller hundkäx, 
så slås det (med slitande redskap) och plockas bort i god tid innan frösättningen. Even
tuellt oönskat sly röjs också bort. 

Skog 

Om hagmarkens och ängens nya produktion i forsta hand är rekreation och avkoppling, 
finns det i skogen möjlighet att tänka mera i ekonomiska banor. Ä ven om vissa hagmar
ker på sikt kommer att producera virke är detta i en betydligt mindre utsträckning och 
av mindre ekonomisk vikt. Skogen däremot kommer att producera både virke och re
kreation i det framtida lamskapet kring Hovdala. Det är viktigt att man här inte har ett 
"antingen eller tänkande" utan redan från början planerar får att detta skall bli en rekrea
tionsskog som man plockar virke ur. Här kan man tänka sig en skala där man i vissa 
delar gynnar rekreationen mera och i andra delar gynnar ekoromin mer. I områden 
kring de mänskliga tyngdpunktema och kring de stråk där man rör sig gynnas rekreatio
nen helt, och på platser där människor inte rör sig så mycket gynnas ekonomin helt. 
Generellt bör man dock undvika totalavverkningar och ensidiga monokulturer, i övrigt 
sköts skogen, i stora delar av området, efter de ekonomiska principer som anses bäst. 
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Det är främst i avverlmingsfasen som hänsyn till rekreationen måste tas, eftersom en 
välskött skog oftast är uppskattad av besökaren, oavsett trädslag. 

Skogen erbjuder generellt många väldigt uppskattade rekreationsmiljöer for människan. 
Den forknippas också med en rikedom av får många avkopplande aktiviteter, som 
svamp- och bärploclming eller jakt och fiske. Kring Hovdalafåltet finns stora områden 
uppvuxen skog. Uppe på Matterödsåsen finns stora bestånd av bokskog, en av de allra 
mest uppskattade skogstyperna och ner mot vattnet och i dalgången trivs andra ädellöv 
som ek, men också avenbok och lind. Skogen är ur rekreations- och natursynpunkt i 
allmänhet välskött, inte särskilt hårt ekonomiskt driven och man ser på vissa ställen ägo
gränsen tydligt just på grund av skötseln. Denna rika skogskänsla är viktig att bevara. 
Känslan av att från det rena kulturlandskapet ktnma fortsätta ut i en skogspromenad, ger 
den rekreationssökande en mångfald av alternativ och en möjlighet att välja upplevelse 
efter dag och humör. 
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Bilaga 2 Källförteckning 

Broslätt Hantverksbyn som tystnade. Torsten Karlsson, Anne-Mari Hammarlund. 
Hässleholm 1995. 

Fågeltom får övernattning vid Finjasjöns norra vik. Studio grön arkitekter ab. Juni 
2001. 

Försvunna miljöer på Hovdalafåltet P2 kamratförening. Hässleholm 1988 

Grundvattentillgångar i Hässleholms kommun. SGU. Uppsala 1997 

Grönplan får park- och naturområden i Hässleholms tätort. Mars 2002. Antagen av 
kommunfullmäktige. Hässleholms kommun. 

Hovdala - en ny helhet (slutredovisning av vinnarens och en andrepristagares ge
mensamma bearbetning av sina tävlingsförslag) 

Hovdala - Skyrup, en ideskiss till utveckling. (Behandlar främst bebyggelsefrågor). 
Maj 200 l. Studio grön arkitekter ab, Joakim Malmquist landskap; arkitekt. 

Hur vill Du utveckla Finjasjöbygden? Tävlingsprograrn. 2000-06-05. Hässleholms 
kommun. 

Idetävling Finjasjöbygden - Juryutlåtande . 2000-11-27. Hässleholms kommun. 

Inventering. Del av Garnisonen, Mölleröd och Sjörröd. 2000. Wallin, kulturlamskap 
och arkeologi. 

Nyckelbiotoper och objekt med vissa naturvärden i Hovdala och Mölleröd. Utdrag 
ur Fortverkets nyckelbiotopsinventering. 

Nyttjanderättsavtal mellan Hässleholms kommun och försvarsmakten genom An
läggnings- och Fastighetskontor Regin Syd. 2 st. avtal, undertecknade av fårsvars
makten 2003-04-08. Avtalen reglerar upplåtelsen av övnings- och skjutområde sö
der om sjön samt skjutbanan norr om sjön. 

Program får detaljplan gällande Garnisonen 2003-12-10. Hässleholms kommun, 
stadbyggnadskontoret. 

Utvecklingsplan får Hovdala slott. Reviderad nov. 2000. Hässleholms kom 
mun. 

Översiktlig uppskattning av skötselbehov får Hovdala, Mjölkalånga och Garnisonen. 
PM 2002-11-05. Hässleholms kommun, kommunledningskontoret (kommunekol<r 
gen). 

Översiktsplan får Hässleholms tätort. Jan 1995. Hässleholms kommun. 
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Översiktsplan för Garnisonen Hässleholm. Samrådshandling. Jan. 200 l. Hässle
holms kommun. 
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