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Angående strandskyddet i Finjasjö park Hässleholms kommun.
A. BAKGRUND
I ”Detaljplan för Norra Sjörröd, del av Finjasjö Park, Hässleholms tätort och kommun,
Skåne län, antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27” står bl a:
Information angående strandskyddet inom planområdet (Komplettering 2007-09-17):
För vattenområdet där bryggor får anordnas, i detaljplanen benämnt WB, finns emellertid strandskyddet kvar.
Således kräver anläggandet av bryggor inom planområdet i Finjasjön även fortsättningsvis dispens från
strandskyddet.
Småbåtshamn
Eftersom Finjasjön är grund, bottnen inte fast och strandlinjen varierar är det svårt att anlägga en småbåtshamn.
Stadsarkitektkontoret har dock bedömt att det är möjligt utanför planområdets udde och föreslår här en
småbåtshamn för boende inom planområdet.
I ”GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för Norra Sjörröd, del av
Finjasjö Park, Hässleholms tätort och kommun, Skåne län”, daterad 2006-06-30 står bl a:
2.4.7 Naturområde
Genomförande och skötsel av NATUR-område inom planområdet skall ske enligt 2005-12-05 upprättad
skötselplan, bilaga 1.

2.4.9 Småbåtshamn
I vattenområde inom detaljplanen föreslås att bryggor för småbåtshamn anläggs.
Inom NATUR-område, i anslutning till småbåtshamnen, föreslås plats för småbåtsupplag med körbar väg från
närmaste lokalgata.
Huvudmannaskapet för anläggningarnas utförande och drift är inte fastlagt.
Bilaga 1. I ”Skötselplan för Norra Sjörröd, del av Finjasjö Park”, står bl a:
Strandområde, Målsättning
Detta område skall hållas öppet. De delar där det är möjligt anläggs som ängsmark.
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HANDLÄGGARE
Frågor avseende gator, gc-vägar och naturområden handläggs av kommunens Tekniska Tekniska kontor, tel
0451-288312 (gator, gc-vägar) repektive 0451-288255 (NATUR-område).

B. YTTRANDE FRÅN GÖINGEBYGDENS BIOLOGISKA
FÖRENING

Vår förening vill framföra några synpunkter på naturen inom
området ”Norra Sjörröd Finjasjö Park”.
• Finjasjön med omgivningar har en rik biologisk mångfald. Fågellivet är
imponerande artrikt. I huvudsak är fåglarnas häckningar och födosök
koncentrerat till sjöns nordvästra del. Av denna anledning är det
angeläget att vara försiktig med påverkan av naturmiljön i nordväst.
Så stranden vid Finjasjöpark är av betydelse i detta sammanhang.
• Sådda gräsmattor hör inte hemma på stranden vid Finjasjö Park. Sådana
ytor är inte ängsmark! Se ovan i målsättningen för strandområdet.
• Viktigt att strandskyddet i största möjliga utsträckning är kvar.

För GBF och med miljövänliga hälsningar

Lennart Mattsson
Styrelseledamot

Arne Gustavsson
Styrelseledamot
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