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

Skötselplan för
Naturreservatet
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
Klingavälsån vid Kumlatofta med boskap som går ner i ån. Foto: Ingvar Nilsson,
Lunds kommun

Internationella Landskapskonventionen
Den 5 januari ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen. Konventionen träder i kraft den 1 maj. Sverige är land 33 av 47 att
ratificera. Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet ett nytt uppdrag
att i samverkan med andra berörda myndigheter påbörja arbetet med att
genomföra konventionen.
Vad innebär konventionen
för Sverige?
Genom att ratificera landskapskonventionen åtar vi oss att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner.
Detta innebär bland annat att Sverige
ska:
- erkänna landskapets betydelse i den
egna lagstiftningen
- öka medvetenheten om landskapets
värde och betydelse i det civila samhället, i privata organisationer och hos
offentliga myndigheter
- främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och
regionalt
- utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av
dessa
- utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör
landskapet

LIFEscape
Den 12:e december lämnades ansökan för EU-projektet LIFEscape
in med Vombsänkan som ett av fyra
projektområden. LIFEscape är ett Interregionalt projekt i södra Östersjön
där delar av Polen, Tyskland, Sverige
och Danmark kan samarbete. Fokus
är Landskapskonventionen som vill
ta ett helhetsgrepp på landskapets värden och inbegriper även sociala och
ekonomiska värden förutom landskapets ekologiska och kulturhistoriska.
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.
Besked om ansökan beviljats lämnas
i april 2011 med projektstart i juni.
Projektet beräknas pågå i tre år. Kontaktperson är Per Blomberg, Lunds
kommun, 046-356976.

Råskfoldern
Romeleås- och sjölandskapskommittén har tagit fram en ny broschyr för
Kulturens Östarp som ligger på kanten av Vombsänkan vid Romeleåsens
fot. Broschyren finns att hämta på turistbyråer och i Östarp.
Storkprojektet
I Vombsänkan finns tre hägn för uppfödning av storkar vid Östra Tvet,
Hemmestorp och Karups nygård. Mer
information om storkprojektet hittar
du på http://www.skof.se/stork/

Aktuella arbeten i
Vombsänkan
Mycket av det naturvårdsarbete som
görs inom naturreservatet Klingavälsåns dalgång mfl intilliggande områden görs av Skogsstyrelsen med arbetslag som utgår från Hemmestorps
mölla. Hemmestorps mölla ägs av
Naturvårdsverket men disponeras av
Skogsstyrelsen för naturvårdsarbetet. Arbetslagen är bemannade med
långtidsarbetslösa som ingår i det sk
Fas 3. Just nu pågår t ex .röjningar i
delar av Veberöds Ljungområdet. Senare kommer det även att göras en del
stängslingsarbeten här. I vår kommer
man även att se över stängsel med
övergångar och andra anordningar på
flera håll inom Klingavälsåreservatet.
Förhoppningsvis kommer man även
att komma igång med att bygga ett
gömsle för djur- och fågelskådning i
norra delen av reservatet i närheten av
där Klingavälsån rinner ut i Kävlingeån. Kontaktperson på Skogsstyrelsen
är Lennart Askman och på Länsstyrelsen Jörgen Nilsson
RAMSAR 40 år
År 2011 är det 40 år sedan den internationella våtmarkskonventionen
skapades, allmänt kallad RAMSARkonventionen efter orten i Iran där den
förhandlades fram. Hela Klingavälsån
med Sövdesjön och Krankesjön är
utpekat som ett av de fyra områden i
Skåne av särskild internationell betydelse bl a för sin stora rikedom på rastande fåglar. Sverige har skrivit under
och ratificerat konventionen och därmed åtagit sig att bevara denna internationellt betydelsefulla våtmarksmiljö. Kontaktperson på Länsstyrelsen i
Skåne är Paul-Eric Jönsson.
Skyddsvärda träd –
Ljungens naturreservat
Guidning Lördag 18 juni, kl. 11.00
Välkommen till lanseringen av Länsstyrelsens rapport ”Skyddsvärda träd
i Skåne” . Under 2006-2009 genomfördes en stor inventering av Skånes
gamla träd och rapporten presenterar
resultaten tillsammans med förslag
på åtgärder som behövs för att bevara

Flygbild över gömslet Ivassen vid Krankesjöns strand i maj 2010. Foto Ingvar Nilsson, Lunds kommun.

Flygbild över fågeltornet vid Vombs ängar i maj 2010. Foto Ingvar Nilsson, Lunds
kommun.

våra trädjättar i framtiden.
Här på Ljungen finns ett spännande
försöksområde där man testar olika
naturvårdsåtgärder på lövträd och
Länsstyrelsen berättar under en
vandring i området om det gamla
kulturlandskapet och arbetet med att
bevara de gamla trädmiljöerna.
Kontaktperson: Mayra Caldiz, 076111 16 18 eller Gunilla Davidsson
Lundh, 0708 –41 81 44.
Samlingsplats: Parkeringen vid Ljungens naturreservat, Veberöd.
Skåneexpressen 6, hållplats Veberöd
Öster. Därifrån är det en promenad på
cirka 1 km till Ljungen.

Nyhetsbrevet
Aktuellt i Klingavälsåns dalgång är ett
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

