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

Landskapets värden

Forskarna från Linnéuniversitetet
som medverkar i projektet kommer
att göra intervjuer med olika grupper
av personer i olika länder för att se hur
synen på landskapets värden varierar
mellan olika yrkesgrupper, intressegrupper och länder. Under mötet i Veberöd den 5 oktober kommer de första
intervjuerna att göras för att ta fram
en enkät som skall vara underlag för
undersökningen.

Internationella erfarenheter
Bild från startmötet för projektet LIFEscape i Elblag i Polen 16 juni 2011. Sittande
från vänster Eva Osterman Sjöbo kommun, Marianne Henningsson Linnéuniversitetet
och stående till höger Dubra Vytautas Klaipeda universitet.

LIFEscape
Den 16 maj 2011 godkände EU ansökan för projektet LIFEscape där
Sjöbo och Lunds kommuner deltar med Vombsänkan som projektområde. Projektet syftar till att arbeta enligt den Europeiska landskapskonventionens intentioner på lokal nivå med större deltagande från brukare
och boende i området samt en bredare syn på landskapets värden.
Europeiska
landskapskonventionen

Projektet LIFEscape har som avsikt
att visa hur den Europeiska landskapskonventionen kan använda praktiskt
på kommunal nivå. Lunds och Sjöbo
kommuner är med som partners och
har valt Vombsänkan som projektområde. Projektet sker i samarbete med
partners från Polen, Litauen, Danmark
och Sverige. Från Sverige är även
Linnéuniversitetet i Kalmar med som
partner och Länsstyrelsen i Skåne,
Riksantikvarieämbetet samt Skogsstyrelsen som stödjande partners.

Fysisk planering

I projektet är avsikten att se hur den
fysiska planeringen kan utvecklas
enligt konventionens intentioner att
bredda synen på landskapets värden,
stärka dess bevarande samt att involvera boende och brukare i området
mer i planeringen. Sjöbo och Lunds
kommuner planerar att ta fram ett

underlag inför nästa omgång av översiktsplaner som visar hur landskapets
värden kan bevaras och utvecklas och
göra detta i nära samverkan med de
berörda i området. Ett mål är att hitta
redskap för hur brukarmedverkan kan
ske på ett bra sätt, på vilka sätt samverkan kan ske och hur allmänhetens
synpunkter kan tas tillvara.

Internationell samverkan

En viktig del av projektet är att utbyta
erfarenheter mellan de medverkande
parners i de olika länderna. Det blir
möten och studieresor för att lära sig
mer av varandra. Den första konferensen kommer att hållas i Polen den 17:
de november. Projektet kommer att
pågå två och ett halvt år och slutkonferensen hösten 2013 kommer att hållas i Lund. Lead Partner i projektet är
den Polska partnern i Landskapsparken Park Krajobrazowy Wysoczyzny
Elblaskiej i samverkan med projektkonsulterna Fidler.

Bland de andra partners som medverkar i projektet finns Slagelse kommun
i Danmark där man också har gjort
och kommer att göra större restaureringar av våtmarker och vattendrag.
De är främst intresserade av att få
en dialog med de boende och verksamma inom området där de arbetar
med våtmarksrestaurering. I Polen är
det Landskapsparken norr om staden
Elblag samt kommunen Tolkmicko
som ligger i norra delen av parken
som medverkar. Både kommunen och
landskapsparken vill ta fram planer
för hur bebyggelseutvecklingen skall
ske utan att utarma landskapets stora
värden. Idag sker en okontrollerad
bebyggelseexpansion på de vackraste
platserna i landskapet. I Litauen är det
nationalparken Zemaitijos och Klaipeda universitet som är partners. De
kommer främst att arbeta med landskapets värden i nationalparken.
Informationsmaterial
I projektet kommer Lunds kommun
att ta fram en del informationsmaterial om Vombsänkan, Landskapskonventionen och landskapets värden.
Bland annat kommer en film att göras.
Information om projektet kommer att
finnas på en gemensam hemsida på
engelska som tas fram under hösten
2011.
Kontaktpersoner är Per Blomberg,
Lunds kommun, 046-356976, Eva Osterman Sjöbo kommun 0416-27320.

Skötselplan för
Naturreservatet
Klingavälsåns dalgång
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. Genom EUprojektet LIFEscpe finns möjlighet att
mer intensivt arbeta tillsammans med
berörda i området. Kontaktperson vid
Länsstyrelsens naturskyddsenhet är
Per Carlsson, per.carlsson@lansstyrelsen.se 040-252366

Inbjudan till kick-off 5/10

Onsdagen den 5/10 ordnar projektet LIFEscapes svenska partners ett
kick-off möte på Idala föreningsgård
i Veberöd. Under förmiddagen ges
ett antal föredrag om projektet och
landskapskonventionen och under
eftermiddagen ordnas workshops på
aktuella teman med anknytning till
landskapet i Vombsänkan. Alla som är
intresserade av Vombsänkan och dess
utveckling är välkomna till mötet.
Program
09:00 Välkomna
09:05 LIFESCAPE
presentation av projektet
Per Blomberg, Lund
09:30 Landskapskonventionen,
Jerker Moström, Riksantikvarieämbetet.
10:00 Metoder och redskap,
Marianne Henriksson,
Linnéuniverstitet i Kalmar
10:30 Fika
11:00 Brukarmedverkan
SLU
11:30 Fysisk planering
Christian Wintenby Lund och
Joel Tufvesson Sjöbo
12:00 Lunch
13:00 Workshop 1
14:00 Fika
14:30 Workshop 2
15:30 Sammanfattning
16:00 Avslutning
Medverkan under dagen är gratis.
Anmälan sker till Per Blomberg, per.
blomberg@lund.se 046-356976 vid
Tekiska förvaltningen i Lund.

Foto: Krankesjöns västra del. Fotograf Ingvar Nilsson Lunds kommun.

Studeiresa till Danmark

Projektet LIFEscape planerar en
studieresa till Slagelse kommun på
västra Själland den 29-30 november
2011. Under resan kommer vi att se
hur de arbetar med stora våtmarksrestaureringar, hur brukarna deltar i arbetet och hur kommunen arbetar med
fysisk planering på landskapsnivå.
Resan är gratis för de som vill delta i
LIFEscape, allmänhet, brukare, politiker och tjänstemän. Begränsat antal
platser. Anmälan till Per Blomberg;
per.blomberg@lund.se, 046-356976.
Flygbild över Sövde by och Sövdesjön
i maj 2010. Foto Ingvar Nilsson,
Lunds kommun.

Förslag till nytt naturreservat

Länsstyrelsen har skickat ut förslag
till nytt naturreservat för Frihultsområdet i södra delen av Vombsänkan.
Området ligger väster om Sövdesjön
och består av ett vackert backlandskap med många småvatten. I området finns bland annat den sällsynta
lökgrodan. Närmast Sövdesjön finns
fina strandängar och betesmarker.
Mer information om reservatet kan läsas på Länsstyrelsens hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/
Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/forslag-naturreservat/Pages/frihult.aspx

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
Det går även bra att ringa till Per på tel
046-356976

