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Aktiviteter 2013
3/7 Sandmarks LIFE

Presentation av landskapsanalysen 30/5
Vi samlades i Storkskolans matsal för att diskutera materialet som framkommit under de tidigare workshopträffarna i projektet. Syftet med träffen var att stämma av
utkastet av landskapsanalysen med brukare och intressenter. Vi var totalt 14 stycken
som började kvällen med att äta lite goda mackor och bekanta oss med varandra.
Vid 19-tiden kickade vi igång kvällens möte med den nya filmen som producerats
inom ramarna för projektet och den handlar om vårt svenska projektområde, Klingavälsåns dalgång. När filmen var slut och vi hämtat oss från de vackra naturbilderna
som den bjöd på var det dags att börja diskutera det vi samlats för att diskutera –
innehållet i den kommande landskapsanalysen.
Christian Wintenby, landskapsarkitekt från Lunds kommun, höll i presentationen.
Vi gick igenom analysen, så som den ser ut idag, för att diskutera varje del av den
för sig. Detta innebar att det blev diskussioner om både stort och smått, nytt och
gammalt. Landskapsanalys är inte något patenterat begrepp och den landskapsanalys som tas fram i projektet är en mer populär variant som ska vara lätt att förstå och
diskutera kring. Den ska också innehålla en bakgrundsdel som bl a beskriver hur
och varför landskapet i Klingavälsåns dalgång ser ut som det gör. Analysen kommer
att användas som ett av underlagen i kommande planeringsprocesser som rör området. Materialet som diskuterades är inget färdigt material – det är viktigt att poängtera. Detta är en process, där denna återkopplingsträff är en del i den processen. Processen förväntas leda fram till den färdiga analysen och har då ett tydligt underifrånperspektiv som belyser de frågeställningar som kommit upp under de träffar som
arrangerats under projektets gång. Under kvällen diskuterades allt från hästar till
målarmusslor, men också besöksmål och kommunikationer var ämnen som kom
upp. Medvetenheten kring naturen och dess värde i förhållande till besökande diskuterades också, mycket utifrån ett ”vett och etikett”-perspektiv. Hur man ska uppföra
sig i naturen och varför är frågor som kanske inte är helt självklart för alla. Det kom
också upp frågor som handlade om projektet LIFEscape mer specifikt. Vi tjänstemän som jobbar med det är noga med att poängtera att en stor del av projektet är att
Fortsättning nästa sida…

Länsstyrelsen i Skåne har fått EUbidrag för att genomföra projektet
Sand Life där det bland annat ingår
åtgärder på Revingefältet. Alla som
är intresserade är välkomna till
Silvåkratornet klockan 18:00 där en
insektsspecialist leder en vandring
och visar och berättar. Därefter återsamling vid grillplatsen för grillning
och som avslutning lyssning efter
fladdermöss med detektorer. Gratis
att delta och ingen föranmälan.

25/8 Avslutningsmöte
Söndagen den 28 augusti bjuder vi in
alla som deltagit i projektet och
andra intresserade för en avslutning
av projektet. Vi inleder med en kort
presentation av resultatet av projektet
och erbjuder sedan ett smörgåsbord
av aktiviteter som alla har med
Vombsänkan och dess värden att
göra. Det blir ett öppet möte vid
Silvåkra fågeltorn klockan 13 och så
länge ni har tid och intresse. Inget
behov av föranmälan. Mer information kommer i början av Augusti.

13/9 Kronhjortsbröl
Eftersom det var många som inte fick
plats på förra årets kronhjortsföredrag och bröllyssnande bjuder vi in
till ett extraprogram fredagen den 13
september klockan 19:30 i Sockenstugan i Vomb. Vi bjuder på fika.
Anders Jarnemo visar bilder och berättar och sedan ger vi oss ut i
Vombs fure för att lyssna. Avslutas
22:00 eller när man själv önskar. Anmälan till Per Blomberg
per.blomberg@lund.se
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lära sig nya metoder för att öka delaktigheten i landskapsplanering – i enlighet
med den Europeiska landskapskonventionen – men vad innebär det för resultat
som brukare, markägare och intressenter också kan ta del av? Vi har för avsikt
att jobba vidare i detta spår även efter projektets avslut och därmed ge en ökad
möjlighet till deltagande i planeringsprocesser framöver. Det diskuterades hur
man kan nå en bredare allmänhet och förslag på metoder för att göra det möjligt. T ex att använda medborgarkontoren i större utsträckning, som vill fungera
som en god ambassadör åt båda hållen.
Det var en mycket trevlig kväll med många bra synpunkter och diskussioner.
Synpunkterna tar vi med oss till nästa steg i processen som innebär att vi ska
färdigställa landskapsanalysen. Den beräknas vara färdig till slutet av augusti
då resultatet ska presenteras. Projektet kommer att bjuda in till denna träff så
håll utkik så hoppas vi att vi kan ses igen för ännu ett trevligt möte.
Sanna Lynghed

Vandringen på Veberöds ljung 24/4
Resultat från tidigare workshop om viktiga
platser och samband i Klingavälsåns dalgång.
Foto: Per Blomberg

En lite småkylig men vårlikt frisk kväll, den 24 april, samlades ett gäng naturintresserade människor för en guidad vandring på Veberöds Ljung, öster om
Veberöd. Vandringen leddes av Jörgen Nilsson och Maria Sandell från Länsstyrelsen i Skåne. Under vandringen fick sällskapet veta en hel del om områdets kulturhistoria, vilka värdefulla arter man kan hitta där och vilka planer
Länsstyrelsen har kring den framtida skötseln. Området ska bli naturreservat
med en egen skötselplan. Flera av de som var med på vandringen är uppvuxna
och verksamma i området och hade många intressanta berättelser från förr att
dela med sig av.
Veberöds ljung är ett omväxlande hagmarkslandskap med träddungar och
öppna betesmarker på sandig mark. Hagmarken domineras av ekdungar medan
de ohävdade träddungarna har en blandlövskog där boken är vanlig. Öster om
området finns en hel del tallplanteringar. Den gamla banvallen för järnvägen
mellan Dalby och Sjöbo går genom området. Floran i området präglas av torrängs-arter som ex. blåmonke, blåklocka, gulmåra, backtimjan, backsippa, fårsvingel m.m. Ekarna växer långsamt på den magra sandiga marken och är troligen ganska gamla trots att de inte är speciellt grova. Historiskt sätt har området
präglats av ett extensivt åkerbruk med långa trädor mellan odlingstillfällena.
Cecilia Backe

Flygbild över Veberöds Ljung, det blivande naturreservatet.
Fotograf: Ingvar Nilsson, Lunds kommun.
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Konferensen i Polen 15-16 maj
Den 15-16 maj 2013 träffades alla partners i EU-projektet LIFEscape i Tolkmicko i norra Polen. Kommunen Tolkmicko som är med i projektet var värd
för mötet och berättade om deras arbete med en ny ”översiktsplan” och visade
runt i landskapsparken som upptar nästan hela kommunen. Det har tidigare
inte funnits någon övergripande plan för kommunen och därmed har man inte
kunnat reglera den ohämmade nybyggnation som sker på de mest attraktiva
platserna i det skyddade området. Genom LIFEscape har den lilla kommunen
kunnat ta fram en plan som förhoppningsvis blir klar i början av nästa år.

Foto: Cecilia Backe

Nyhetsbrevet
Aktuellt i Klingavälsåns dalgång är
ett nyhetsbrev med korta sammanfattningar av vad som händer i området
när det gäller EU-projektet LIFEscape, landskapsfrågor, natur- och kulturmiljövård. Redaktör är utvecklingssamordnare Per Blomberg vid Lunds
kommun, Tekniska förvaltningen,
Park- och naturkontoret. Nyhetsbrevet
kommer att ges ut under 2011-2013
med fyra nummer per år. Synpunkter
och tips kan skickas till
per.blomberg@lund.se

Alla partners (8 stycken) redovisade vad som hade skett sedan sist och det var
ganska mycket nu när projektet börjar närma sig sitt slut. Landskapsparken
kring Tolkmicko förvaltas av parkförvaltningen som också är partner i projektet. De har arbetat med en arkitektonisk guide för att inspirera nybyggnation
att uppföras med hänsyn till traditionella byggnadsformer och material samt
anpassas till landskapet. Klaipeda universitet arbetar med något liknande i
Žemaitija National Park i Litauen och parkförvaltningen där har flera aktiviteter för barn om vad de har för tankar kring landskap och landskapets värden. I
Danmark håller Slagelse kommun på att restaurera Tude å till ett stort våtmarksområde och planerar en rad möten med allmänheten kring projektet under sommaren. Gemensam för alla partners är den Europeiska landskapskonventionen och hur denna kan användas på lokal nivå med större samarbete
med de som bor i och besöker området.
Den svenske filmaren Johan Hammar var med i Polen och filmade mötet och
landskapet för den film som tas fram om projektet och dess resultat. Johan har
i uppdrag att ta fram tre filmer och två är redan klara. En handlar om projektet
och dess syften, en om Vombsänkan och dess värden och så då slutfilmen om
resultaten i projektet. Linnéuniversitetet i Kalmar har genomfört en enkätundersökning i de fyra länderna kring synen på landskapet och dess värden och
presenterade de första resultaten på mötet. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en rapport som blir klar efter sommaren. Under mötet i
Polen gjordes studiebesök och utflykter bland annat till byn Lecze, ett fransiskaner kloster och en fornborg som håller på att växa igen med skog. Det var en
intressant blandning av information inne på möten och praktiska exempel ute i
fält i det Polska projektområdet. Från Lund och Sjöbo deltog två tjänstemän
från varje kommun, en politiker från varje kommun samt två brukare/boende i
Klingavälsåns dalgång, totalt åtta personer. Vi börjar nu förberedelserna för
den sista konferensen i projektet som kommer att ske i Lund den 24-25 september.
Per Blomberg

Läs mer på projektets hemsida: www.lifescapesverige.net

