Aktuellt
i Klingavälsåns dalgång
Information om natur- och kulturlandskapet i Vombsänkan från Lunds- och Sjöbo kommuner samt Länsstyrelsen i Skåne

ställt i minnesanteckningar och bifogas detta nyhetsbrev. Kontaktperson
är Per Blomberg per.blomberg@lund.
se 046-356976.

Skötselplan för
Naturreservatet

Klingavälsån vid Kumlatofta med Vombsjön och Vombs fure i bakgrunden. Foto:
Ingvar Nilsson, Lunds kommun

Natur- och kulturvärden i Klingavälsåns dalgång
Lunds- och Sjöbo kommuner samt Länsstyrelsen i Skåne bjöd in till
ett seminarium på Idalagården i Veberöd lördagen den 18 september
med föredrag, rundresa med buss och diskussioner. Ett 40-tal personer deltog på seminariet och framförde många idéer och förslag kring
områdets framtid.
Open Space
Seminariet var en uppföljning av ett
Openspace möte som hölls i Sövde
hembygdsgård i november 2009. Då
träffades ett 30-tal personer, främst
markägare och brukare i området, för
att diskutera natur- och kulturvärden i
området. Detta möte var en del i arbetet med att ta fram en ansökan för EUprojektet Wise Use of Wetlands som
lämnades in i mars 2010. Tyvärr fick
ansökan om bidrag avslag i juni 2010
men strax därefter har möjligheten att
delta i ett nytt EU-projekt dykt upp.
LIFEscape
LIFEscape är ett Interregionalt projekt
i södra Östersjön där delar av Polen,
Tyskland, Sverige och Danmark kan
samarbete. Fokus är Landskapskonventionen som flertalet länder i Europa har skrivit under. Konventionen
vill ta ett helhetsgrepp på landskapets
värden och inbegriper även sociala
och ekonomiska värden förutom landskapets ekologiska och kulturhistoris-

ka. Brukarmedverkan är viktigt och en
del av projektet vill utveckla metoder
och redskap för större delaktighet i
landskapets planering, utveckling och
förvaltning. Andra delar är att sprida
kunskap om landskapets värden och
att ge möjlighet för internationellt utbyte av erfarenheter och kunskap.
Ansökan INTERREG IV A
Måndagen den 18 oktober hålls ett
planeringsmöte i Elblag i Polen för
tjänstemän från partners i de olika
ländnerna. Därefter kommer ett förslag till projektplan att tas fram och
presenteras för politiker i kommunerna och ledningen för Länsstyrelsen. I mitten av december skall ansökan skickas in och under mars månad
2012 ges besked om det blir bidrag
från EU. Projektet kan om det ges bidrag starta i juni 2012.
Minnesanteckningar
Ett sammandrag från diskussionerna
den 18 september finns nu samman-

Länsstyrelsen i Skåne har startat arbetet med att göra en ny skötselplan
för naturreservatet Klingavälsåns dalgång. I arbetet ingår dialog med boende och brukare i området. Om EU-projektet kan genomföras finns möjlighet
att mer intensivt arbeta tillsammans
med berörda i området. Kontaktperson vid Länsstyrelsens naturskyddsenhet är Per Carlsson, per.carlsson@
lansstyrelsen.se 040-252366

Storkprojektet
Naturskyddsföreningen i Skåne och
Skånes ornitologiska förening driver
tillsammans Storkprojektet för att
återfå storken som Skånsk häckfågel. I Klingavälsåns dalgång finns två
hägn för uppfödning, dels vid Karups
Nygård och dels vid Hemmestorps
mölla. För första gången har i höst en
större grupp ungfåglar flyttat söderut
och två av dessa har radiosändare som
kan spåras. Vill du veta mer om hur
dessa flyttar så titta på http://www.
skof.se/stork/ Kontaktperson för projektet är Emma Ådahl stork@skof.se
Restaurering etapp 2
I Juni 2010 invigdes den nya våtmarken vid Klingavälsåns utlopp i
Kävlingeån. Våtmarken är en del av
restaureringen av den nedre delen
av Klingavälsåns lopp och innehåller även återmeandring av ån. Redan
2002 gjordes den första restaureringen
av ån intill Vombs ängar i etapp 1 som
omfattade ca 2 kilometer meandrande
åslinga. Arbetet har genomförts av
Kävlingeåprojeket i samarbete med
Länsstyrelsen i Skåne. Konsult för
projekteringen har varit Ekologgruppen. Kontaktperson i Kävlingeåprojektet är Emilie Björling emilie.bjorling@lund.se 046-356850.

LIFE-projekt
Länsstyrelsen i Skåne har tillsammans
med fyra andra länsstyrelser, Naturvårdsverket och Karlstads universitet
lämnat in en ansökan om EU-bidrag
från LIFE-programmet. Besked väntas i augusti 2011 och projektet kan
starta i januari 2012 för att pågå till
2016 om bidrag beviljas.
Målarmusslan

Projektet syftar till att stärka den hotade tjockskaliga målarmusslans (Unio
crassus) situation genom att restaurera
vattenmiljöer där musslan fortfarande
finns, har funnits och där återintroduktion är möjlig. Åtgärder för målarmusslan gagnar även vattenkvalitet,
biologisk mångfald och andra hotade
arter.

Restaurerad sträcka av Klingavälsån innan utloppet i Kävlingeån i maj 2010. Foto
Ingvar Nilsson, Lunds kommun.

12 projektåar

Målarmusslan finns i sydöstra Sverige
och i projektet ingår tolv projektområden i fem län. Två av dessa ligger
i Skåne, Klingavälsån och Fyleån.
Lokalt inflytande i projektet är viktigt
och både dikningsföretaget och Vattenrådet kommer att ha stort inflytande
över projektets genomförande. Utöver
direkta åtgärder planeras även aktiviteter för skolorna, demonstrationsanläggningar och information.

Östra Tvets ängar
Under 2007-2009 genomfördes restaurering av Östra Tvets ängar med statliga bidrag, s.k. LONA-bidrag. Vatten
från Veberödsbäcken uppströms ängarna har letts i kanal för att översila
ängarna och förbättra förutsättningarna för fågelliv och flora. Området
ägs av fortifikationsverket och ett bra
samarbete mellan Lunds kommun, arrendatorn och verket har möjliggjort
projektet.
Nyhetsbrevet
Aktuellt i Klingavälsåns dalgång är
ett första nyhetsbrev med korta sammanfattningar av vad som händer i
området när det gäller natur- och kulturmiljövård. Redaktör är utvecklingssamordnare Per Blomberg vid Lunds
kommun, Tekniska förvaltningen,
Park- och naturkontoret. Nyhetsbrevet
kommer att ges ut på prov under 2011
med fyra nummer. Synpunkter och tips
kan skickas till per.blomberg@lund.se
Det går även bra att ringa till Per på tel
046-356976

Utsikt över Sövdesjöns norra del med Sövde by i maj 2010. Foto Ingvar Nilsson,
Lunds kommun. Nedan alträd längs Klingavälsåns strand hindrar erosion och gynnar
en rik fiskfauna i ån.

