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 Ordförande har ordet 

Maj i Haväng. Bokskogarna vid Klammersbäck och 
Maglehems ora står i sin skiraste grönska.  

Detta nummer innehåller den viktigaste frågan 

just nu; Hur det nya naturreservatet Haväng 

och Vitemölla strandbackar ska utformas. 

Länsstyrelsens förslag har mött mycken kritik. 

Vi presenterar vår ståndpunkt och vårt ager-

ande i frågan:  

Haväng – aktuella frågor          

Förslag till Skötselplan för det nya 

naturreservatet Haväng och Vitemölla 

strandbackar.  

Sammanfattning förslag till Skötselplan  

Länsstyrelsens förslag till skötselplan för 

Naturreservatet Haväng och Vitemölla strand-

backar går i huvudsak ut på att utöka arealen 

med sandstäpp och torra hedar mycket kraftigt 

på bekostnad av annan naturtyp, vilket väsent-

ligt skulle förändra utseende, flora och fauna.  

Strandskogen längs havet kommer enligt förslaget att tas 

bort. 

För att stimulera bildandet av sandstäpp och 

torra hedar skall man ta bort delar av den 

befintliga växtligheten. Detta innebär att 

strandskogen samt skogen ovanför, som en 

gång planterades för att förhindra sandflykt och 

därigenom skydda betes- och åkermarken som  

 

 

 

tillhör Stigalunds gård och där korna idag betar, 

tas bort. De ytor som ska bli sandstäpp på 

Lindgrens backar, dvs. backarna norr om 

Stigalund och ner till Verkeån, skall bearbetas 

mekaniskt. Det innebär att man skalar av två 

decimeter av ytskiktet och för bort detta så att 

förutsättningarna för sandstäpp förbättras. Allt 

som allt skulle detta innebära att en mycket 

stor yta blir kala sandytor med spartansk 

växtlighet i form av lavar och små gräsarter. 

Lägger man sedan till de redan idag exister-

ande sanddynerna så finns det risk att helhets-

bilden blir den av ett landskap som till stor del 

består av sand och där endast ädellövskogen 

och sumpskogen längs Klammers bäck samt 

träden i betesmarkerna i väster mot riksväg 9 

skulle finnas kvar.                           

Ett av argumenten för denna utveckling är 

behovet av mer forskning kring sandstäpp.      

 

 
Sandliljor på backarna längs Klammersbäck.  

Museiföreningens synpunkter.                   

Vi anser att man prioriterar sandstäppen 

alldeles för mycket och att man inte tar hänsyn 

till de stora attraktionsvärden som området har 

för rekreation och som skönhetsupplevelse. 

Varje år kommer det många tusen besökare till 

området. På sommaren är det ett mycket 

populärt badområde. Under vår och tidig höst 

är det ett populärt område för fiske. Eftersom 

det är en flitigt frekventerad rastplats för 

sträckande fågel så flockas även ornitologer hit.                                      

Området är idag ett Natura 2000 område, 

något som bara områden med ett stort skydds-

värde förlänas. Därför undrar många människor 

idag hur man kan planera att utsätta området 

för en så radikal förändring som skötselplanen 

skulle innebära.                                  

Förutsättningarna för jordbruket på Stigalund 

kommer sannolikt att förändras om betes-

marken skulle minska kraftigt på bekostnad av 

sandstäppen.   
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Betesdjuren, som sedan länge varit ett naturligt 

inslag i kulturlandskapet mellan Haväng och 

Vitemölla, får inte riskera att försvinna.  

Betande kor på Lindgrens backar, en levande del i natur-
vården. 

Museiföreningens agerande.                     

Efter att föreningen lämnat in remissvar (se 

hemsida) har vi ordnat möten med Läns-

styrelsen och allmänheten. 

Vid möte med Länsstyrelsens handläggare 

Johan Johnmark i januari fick vi besked om att 

beslut skulle fattas under våren och sedan 

skulle arbetet starta direkt. 

 
”Extra” Havängsvandring hölls på Påskdagen. Information 
lämnades till allmänheten om Länsstyrelsens planer. 

Många människor har uttryckt sin förundran 

över förslaget och många är upprörda och arga. 

Vi har fått ett stort stöd för vårt arbete med att 

informera om förslaget och det finns också en 

mycket stor opinion mot genomförandet av 

planerna. 

Vi har pratat med Länsöverdirektören Göran 

Enander om detta och har i maj fått följande 

besked: 

Projektet är helt beroende av finansiering från 

EU och utan sådan blir det inget projekt. Be-

sked från EU väntas i mitten av juli. 

Om man får finansiering kommer Länsstyrelsen 

att hålla ett möte i området för att lyssna och 

informera. Innan man sätter igång kommer det 

att ske ytterligare information. 

Vi kommer att informera om läget vid årsmötet 

och Havängskvällen, fredagen den 27 juli vid 

Lindgrens Länga. 

Aktiviteter 

Havängskväll 

Årets Havängskväll vid Lindgrens länga 

kommer något senare i år, fredagen den 27 

juli, då vi lagt Havängsvandringen i samband 

med ”Vilda blommors dag” redan i juni.  

Havängskvällen inleds med årsmöte kl 18.30. 

Därefter, kl 19 tar den lättsammare delen vid 

med en blandning av musik, sång, poesi, texter 

samt information om naturreservatsfrågan; 

Haväng – i förändring, med ”Eslövstrion” Clas 

Göran Söllgård, Roland Gottlow och Lars 

Holmqvist.  

Havängsvandring 

”Sommarfloran vid Haväng” hölls i år sön-

dagen den 17 juni, med anledning av ”Vilda 

blommors dag”.    

Vandringen leddes av botanisten Lennart 

Bengtsson, mycket kunnig på den speciella 

floran i östra Skåne. Havängsvandringen 

gjordes tillsammans med Tomelilla natur-

skyddsförening. Mer att läsa finns på hemsidan. 

Föreningen 

Vi gratulerar Havängs Vandrarhem. 60 år och 

drygt 200 000  besökande har gått sedan Dag 

Hammarskjöld den 8 juni 1952 invigde vandrar-

hemmet i den ditflyttade Skepparpsgården. 

   

 
Värdparet sedan 30 år, Christel och Leif Lindholm. 

 

Årsmöte fredagen den 27 juli kl 18.30 vid 

Lindgrens länga. Välkomna! 

 

Besök gärna vår hemsida för mer läsning 

och information! Adressen är: 

 

 www.havangsmuseiforening.se 

 

http://www.havangsmuseiforening.se/
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