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

LIFEscape
Onsdagen den 5 oktober samlades ett 30-tal personer på Idalagården i 
Veberöd för att delta i startmötet för EU-projektet LIFEscape. Syftet 
med mötet var bland annat att alla medverkande organisationer i Sve-
rige skulle träffas, att intresserade markägare och boende i området 
skulle få kunskap om vad projektet innebär samt att diskutera vilka 
frågor som är viktiga att arbeta med i projektet.

LIFEscape har initierats av den polska 
landskapsparken Park Krajobrazowy 
Wysoczyzny Elblaskiej och i projektet 
finns åtta partners från Polen, Litauen, 
Danmark och Sverige. I Sverige är det 
Lunds och Sjöbo kommuner som har 
Ramsarområdet i Vombsänkan som 
projektområde. Dessutom medverkar 
även Linnéuniversitetet i Kalmar i 
projektet. Stödjande organisationer i 
Sverige är bland annat Länsstyrelsen i 
Skåne, Skogsstyrelsen och Riksantik-
varieämbetet.

Landskapskonventionen
LIFEscape handlar om den Europe-
iska landskapskonventionen som Sve-
rige skrev på år 2000 men ratificerade 
(stadfäste) först i maj 2011. I konven-
tionen lyfts landskapets värden fram 
och hur dessa kan utvecklas och be-
varas för framtiden. Konventionen 
vill utveckla demokratin när det gäller 
förvaltning och planering av landska-
pet och ge berörda brukare och boen-

Foto: Startmötet för projektet LIFEscape i Veberöd den 5 oktober 2011. Fotograf 
Lena Ingvad.

de i området större delaktighet i detta 
arbete.

Föredrag
På mötet i Veberöd inledde ett antal 
föredragshållare förmiddagen. Först 
ut var Per Blomberg från Lunds kom-
mun som berättade om projektet och 
medverkande organisationer. Däref-
ter gav Jerker Moström, som kom-
mit ner från Riksantikvarieämbetet i 
Stockholm, en sammanfattning om 
den Europeiska landskapskonven-
tionen. Marianne Henningsson från 
Linnéuniversitetet fortsatte med att 
redovisa den forskning som sker 
kring landskapets värden och hur vi 
uppfattar landskapet. Marianne och 
hennes kolleger vid Linnéuniversite-
tet kommer i projektet att studera hur 
uppfattningen om landskapet skiljer 
sig mellan de olika länderna och även 
mellan olika grupper inom länderna. 
Föreläsningarna på förmiddagen fort-
satte efter fikat med två forskare vid 

Lantbruksuniversitetet i Alnarp, Jen-
ny Nord och Christine Haaland som 
berättade om projekt, bland annat från 
Vellinge och Båstads kommuner, där 
brukarmedverkan varit viktig. Avslut-
ningsvis gav stadsarkitekten i Sjöbo, 
Joel Tufvesson och översiktsplanear-
kitekt i Lund, Christian Wintenby, en 
sammanfattning om fysisk planering i 
Vombsänkan.

Gruppdiskussioner
Efter lunch ordnades tre gruppdis-
kussioner med olika teman och del-
tagarna kunde välja två av dessa. Per 
Carlsson från Länsstyrelsen i Skåne 
ansvarar för att ta fram en ny skötsel-
plan för naturreservatet Klingavälsåns 
dalgång. Han höll i en gruppdiskus-
sion om vilka frågor som är viktiga 
att arbeta med i skötselplanen. Några 
synpunkter som kom fram var bland 
annat vattenfrågorna och problemen 
med översvämningar kring ån, viltet 
och jaktfrågor samt tillgänglighet för 
friluftslivet. Joel och Christian höll i 
en gruppdiskussion om planering och 
brukarmedverkan. Här diskuterades 
bland annat hur man skall nå brukare 
och boende i området, hur ofta och 
under vilka former som möten kan 
ordnas, större framtida exploateringar 
som Simrishamnsbanan m.m. Den 
tredje gruppen höll forskarna från 
Linnéuniversitetet i och där disku-
terades vilka värden som deltagarna 
ser i Vombsänkan. Alla har olika re-
lation till landskapet men gemensamt 
är bland annat betydelsen av kultur-
historiska spår i landskapet - tidigare 
generationers avtryck, det rika fågel-
livet och vattendraget som en central 
företeelse i landskapet.

Sammanfattning
Dagen sammanfattades sedan av Per 
Blomberg, utvecklingssamordnare 
i Lunds kommun, som bjudit in till 
mötet. Det var mycket roligt att så 
många personer med olika intressen 
kunde komma på en vardag. På ett 
första möte i projektet blir det mycket 
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Foto: Kick off möte på Idalagården den 5/10. Fotograf Lena Ingvad.

Nyhetsbrevet
Aktuellt i Klingavälsåns dalgång är 
ett nyhetsbrev med korta sammanfatt-
ningar av vad som händer i området 
när det gäller EU-projektet LIFEscape, 
landskapsfrågor, natur- och kulturmil-
jövård. Redaktör är utvecklingssam-
ordnare Per Blomberg vid Lunds kom-
mun, 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

information och gärna ganska teo-
retiskt. Förhoppningen är att kom-
mande sammankomster skall bli mer 
konkreta och att vi kan bege oss ut i 
verkligheten i landskapet. Det finns 
en stor samlad kunskap om Klinga-
välsåns dalgång hos markägare och 
brukare i området vilken är värdefull 
att ta tillvara för planerare och för-
valtare på kommuner och myndighe-
ter. Genom projektet finns möjlighet 
att samla medborgarnas synpunkter 
på hur landskapet skall bevaras och 
utvecklas på ett tidigt stadium inför 
nästa revidering av översiktsplanerna 
i de båda kommunerna.

Kontaktpersoner är Per Blomberg, 
Lunds kommun, 046-356976, Eva Os-
terman Sjöbo kommun 0416-27320.

Skötselplan för 
Naturreservatet
Klingavälsåns dalgång
Länsstyrelsen i Skåne har startat ar-
betet med att göra en ny skötselplan 
för naturreservatet Klingavälsåns dal-
gång. I arbetet ingår dialog med boen-
de och brukare i området. Genom EU-
projektet LIFEscpe finns möjlighet att 
mer intensivt arbeta tillsammans med 
berörda i området. Kontaktperson vid 
Länsstyrelsens naturskyddsenhet är 
Per Carlsson, per.carlsson@lanssty-
relsen.se 040-252366

Storkåret i Skåne
I år har Storkprojektet i Skåne haft 
sina största framgångar hittills, ja det 
har varit ett riktigt rekordår! Minst 
99 ungstorkar flyttade söderut och på 
andra sidan Öresund sågs himlen för-
mörkas av stork när den imponerande 
flocken flög in över Amager. Det his-
toriska sträcket slog alla tidigare re-
kord med hästlängder och rapporter 
om återfynd har (än så länge) kommit 
från Tyskland, Schweiz och Spanien. 
Häckningsframgången hos de 29 pa-
ren var mycket hög (55 flygga ungar) 
vilket visade på god födotillgång i 
markerna och en bra fördelning av 
storkarna i landskapet. Tack vare hög 
produktion även i hägnen kunde 73 
årsungar släppas fria vilka uppvisade 
ett naturligt beteende och flyttade. Att 
släppa ut ungar som har fötts i fång-
eskap i en så stor skala har inte gjorts 
tidigare. 
Skälet till årets framgång är ett mål-
medvetet arbete som har pågått under 
tre års tid med syfte att öka produktio-
nen såväl frihet som i hägn. På platser 
där det har funnits för många storkar 
har antalet reducerats genom infång-
ning. I hägn har produktionen ökat ge-
nom en mer varierad föda och en ökad 
beredskap vid dåligt väder. 

Studieresa 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 våtmarksres-
taureringar, hur brukarna deltar i ar-
betet och hur kommunen arbetar med 
fysisk planering på landskapsnivå. 
Resan är gratis för de som vill delta i 
LIFEscape, allmänhet, brukare, poli-
tiker och tjänstemän. Begränsat antal 
platser. Anmälan till Per Blomberg; 
per.blomberg@lund.se, 046-356976.

Storkprojektet har nu luft under ving-
arna och tar sats för att växla upp 
projektet och fortsätta den positiva 
utvecklingen. Under vintern kom-
mer ett informationsmöte att hållas i 
Hemmestorps Mölla dit markägare, 
arrendatorer och brukare bjuds in. 
Ledningen för projektet kommer att 
berätta om vad som är på gång och 
givetvis svara på alla tänkbara frågor!

Kontaktperson är Emma Ådahl, 
stork@skof.se telefon: 0709-98 02 25 
/ 046-33 56 54


