Göingebygdens Biologiska Förening
c/o Tommy Nilsson
Lantmannagatan 8
282 31 Tyringe
0723-885150
tommy.nilsson51@telia.com

2017-06-03
ÖVERKLAGAN

Till
Regeringen
Miljö- och energidepartementet
/Sändes till Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö/

Angående ” Länsstyrelsens beslut 2017-05-09 Bildande av
naturreservatet Lunden i Hässleholms kommun”.
Dnr 511-12525-2016 1293-216.
En bakgrund: Länsstyrelsen i Skåne utarbetade 2017-03-07 "Förslag till
bildande av naturreservatet Högalund i Hässleholms kommun" - Dnr 51119875-2011
1293-216.
Alla remisshandlingar fanns på länsstyrelsens hemsida på följande adress:
www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat
Göingebygdens Biologiska Förening lämnade in ett yttrande 2017-04-06 med
följande innehåll:
”Föreningen vill framföra uppskattning att detta reservat bildas, till gagn för
den biologiska mångfalden och för möjligheten att uppleva variationsrik
göingenatur. Några erinringar mot presenterade förslag till reservatsbildning
och skötselplan finns inte för närvarande.”
2017-05-09 beslöt länsstyrelsen i Skåne om ett bildande av naturreservatet
Lunden i Hässleholms kommun. Dnr 511-12525-2016 1293-216.

Detta var i princip ett bra beslut, med ett mycket viktigt undantag.–
Varför har namnet på reservatet ändrats från ”Högalund” till ”Lunden”?
Vår förening yrkar på att namnet på reservatet återgår till att bli
Högalund, av bl. a. följande skäl:
*Namnbytet har inte varit föremål för remiss.
* Namnet ”Lunden” är namnet på en basaltkupp i Häglinge i Hässleholms
kommun, några hundra meter nordöst om Häglinge kyrka. Detta område kan
mycket väl tänkas bli ett naturreservat i framtiden. Finns omnämnt på sidan 313
i Länsstyrelsen i Kristianstads läns bok från 1976 med titeln ”Från Bjäre till
Österlen”.
* Namnet ”Lunden” nämns inte alls i handlingarna som utgör grunden för
bildandet av naturreservatet.
* Namnet ”Lunden” har inte använts på kartor över Vankiva.
* En granne till det nya reservatet hade inte hört talas om namnet ”Lunden”
förrän han läste om reservatsbildningen i lokaltidningen. Grannen, nu 75 år
gammal, har vuxit upp på en grannfastighet och bott där under större delen av
sitt liv.
* Botaniskt betecknar ”lunden” en skog med ädla lövträd och med en rik eller
mycket rik flora, speciellt på våren. Det blivande reservatet hyser en flora som
nästan kan sägas vara motsatsen till en lundflora.
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