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Bilaga 5. Karta med markerade anläggningar och anordningar 
för allmänheten 
 
Tillhör beslut den 2 juni 2022 om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markerade anläggningar och anordningar för allmänheten, enligt föreskrift B11. 
 
Röda streck = väg som markägaren ansvarar för 
Orange streck = Skåneleden som Region Skåne ansvarar för 
Svart-vitt streck (inom naturreservatet) = leder som länsstyrelsen alternativt annan 
part enligt avtal ansvarar för. 
Blåa leder = leder som cyklister främst använder. Cykling är dock tillåtet på alla 
vägar och leder inom naturreservatet. Liksom vandring är tillåtet på alla leder. 
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Markerade anläggningar och anordningar för allmänheten, enligt föreskrift B11. 
 
Röda streck = väg som markägaren ansvarar för 
Orange streck = Skåneleden som Region Skåne ansvarar för 
Svart-vitt streck (inom naturreservatet) = leder som länsstyrelsen alternativt annan 
part enligt avtal ansvarar för. 
Blåa leder = leder som cyklister främst använder. Cykling är dock tillåtet på alla 
vägar och leder inom naturreservatet. Liksom vandring är tillåtet på alla leder. 
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Hundslingan markerad med röd linje. 
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