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

Nr 5
2012:1

LIFEscape
Projektet LIFEscape har nu kommit igång och vårens fokus är att samla 
in kunskap om Klingavälsåns dalgång och förutsättningarna för delak-
tighet i planering och förvaltning. Flera tematräffar ordnas under våren 
för att fördjupa våra kunskaper kring viktiga ämnen som livet i vatten-
draget och fågellivet.

Tematräffar
Tanken med tematräffarna är att vi alla 
skall lära oss mer, både tjänstemän, 
politiker och boende i området. Vi 
bjuder in inspirerande personer som 
är kunniga och kan berätta spännande 
saker. Vi vill också få igång diskussio-
ner kring de teman som valts och ta 
del av de erfarenheter som deltagarna 
har samt bättre förstå vilka värden 
som finns men också vilka konflikter 
som bör uppmärksammas. Träffarna 
kommer att dokumenteras i text och 
bild och referat läggs ut på projektets 
hemsida. Resultatet blir underlag för 
den landskapsbeskrivning och analys 
som projektet planerar att ta fram. Re-
sultatet blir också underlag i arbetet 
med att ta fram den nya skötselplanen 
för naturreservatet Klingavälsåns dal-
gång som Länsstyrelsen arbetar med. 
Dokumentationen görs av tjänstemän 
från Lunds- och Sjöbo kommuner i 
samverkan med alla som är intresse-
rade av att bidra med material.

Landskapsanalys
Hösten 2012 är det tanken att projek-
tet blir mer konkret och inleder arbetet 
med en landskapsanalys. Vi hoppas på 
en inspirerande samverkan med alla 
som vill delta i detta arbete. Vilka är 
områdets kvaliteter och brister?  Vilka 
möjligheter har området att utveck-
las och vilka hot finns för områdets 
värden? (en så kallad SWOT-analys 
Strengh-Weakness-Oportunity-Th-
reat). I början av hösten ordnas en 
studieresa till Kristianstad biosfärs-
område där detta arbete redan genom-
förts i samband med ansökan att bli 
biosfärsområde. Våren 2013 går pro-
jektet över i en mer visionerande fas 
där förslag på framtida utveckling blir 
mer konkreta. Denna landskapsvision 
kommer att blir underlag för de kom-
mande Översiktsplanerna i de båda 
kommunerna samt Länsstyrelsens ar-
bete med skötselplanen för naturreser-
vatet. Resultatet redovisas på slutkon-
ferensen i Lund hösten 2013.

Delaktighet
Ett av de viktigaste inslagen i den nya 
landskapskonventionen är att öka de 
berördas delaktighet i planering och 
förvaltning av landskapet. Människor 
som bor och arbetar inom ett land-
skapsområde skall få större möjlighet 
att delta i diskussionen om landska-
pet. Det gäller både i beskrivningen 
av vilka värden som finns i landskapet 
och i beslut som rör förvaltning och 
planering. Men ökad dialog mellan 
experter, tjänstemän, politiker och all-
mänheten kräver nya arbetsmetoder 
och ofta mer resurser. Vad projektet 
LIFEscape skall bidra med är att ta 
fram metoder och redskap för att un-
derlätta delaktigheten. Vilka typer av 
mötesformer fungerar under vilka för-
utsättningar? Finns det andra sätt att 
göra sin röst hörd än att gå på möten? 
Kan man använda ny teknik till kom-
munikation och insamling av syn-
punkter? Alla vill inte engagera sig i 
dessa frågor men många är intresse-
rade av vad som händer i deras om-
givning och vill gärna kunna påverka 
vad som sker. Arbetet med att ta fram 
en landskapsvision för Klingavälsåns 
dalgång blir därför ett exempel på hur 
en ökad delaktighet kan ske. 

Kommunekologen i Lunds kommun, Cecilia Backe, berättar om Kävlingeåprojektet 
vid studieresan till Slagelse kommun i Danmark. Foto Per Blomberg.

Thomas och Katrine berättar om våtmarks-
restaureringe vid Tude å.



Klingavälsån. Foto: Per Blomberg

Nytt gömsle är färdigt
Länsstyrelsen i Skåne har byggt ett 
gömsle i norra delen av naturreserva-
tet Klingavälsåns dalgång. Gömslet 
ligger intill den markväg som går pre-
cis söder om Kävlingeån. Parkering 
finns 100 meter väster om vägen längs 
Vombsjöns västra strand. Härifrån är 
det ca 500 meter att promenera ut till 
gönslet på markvägen. Från gömslet 
kan man nu se ut över den återme-
andrade delen av Klingavälsån med 
en översvämningyta precis utanför. 
Här kan man framöver ha chansen att 
studera fågelliv mm utan att själv bli 
sedd. Kontaktperson: Jörgen Nilsson, 
Naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen 
i Skåne län 040/044-25 22 94.

Foto: Jörgen Nilsson

Foto: Jörgen Nilsson

Avverkning vid Vebe-
röds Ljung. 
En del av tallskogen som ligger runt 
telemasten kommer att avverkas. Syf-
tet är att gynna den ek och bok som 
står under tallen så att eken och bo-
ken får mer ljus och kan breda ut sig 
till kommande stora vidkroniga träd. 
Större delen av avverkningsområdet 
kommer också att stängslas in och 
betas. Kontaktperson: Jörgen Nilsson, 
Naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen 
i Skåne län 040/044-25 22 94.

Program våren 2012 i LIFEscape
15 April kl 10-14 Fågellivet i Vombsänkan
Under förmiddagen berättar Emma Ådahl om storkprojektet och visar 
storkhägnet i Hemmestorp. Projektet bjuder sedan på lunch och efter 
lunchen åker vi med buss upp till Vombs ängar där naturvårdsdirektör 
Paul-Eric Jönsson vid Länsstyrelsen i Skåne guidar och berättar om 
fågellivet. Anmälan till Eva Nielsen Osterman 0416-273 20, eva.oster-
man@sjobo.se eller Sanna Månsson 0416-274 28, sanna.mansson@
sjobo.se.

22 maj kl 17-20 Bryt ytan
Nu tar vi steget ut i Klingavälsån. Med hjälp av våtdräkter, snorklar och 
cykloper får vi en unik möjlighet att dyka ner i vattnet och se vad som 
döljer sig under ytan. Efteråt diskuterar vi hur Klingavälsåns framtid 
ser ut. Guide under kvällen är Michael Palmgren från SEA-U i Malmö. 
Anmälan till Lena Ingvad 046-356981 eller lena.ingvad@lund.se eller 
Per Blomberg 046-356976, per.blomberg@lund.se

Alla möten syftar till att vi skall 
lära oss mer om området och dela 
erfarenheter med varandra. Mö-
tena avslutar med en diskussion 
som dokumenteras och blir under-
lag för fortsatt arbete med skötsel-
planer och landskapsanalyser. Te-
mamöten fortsätter i sommar och 
höst och har ni förslag på ämnen ni 
tycker är viktiga får ni gärna höra 
av er till någon av kontaktperso-
nerna i kommunerna.
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Studieresan till Danmark
Tude å är ett av de större vattendragen på västra Själland och här startar 
nu ett av de största kommunala våtmarksrestaureringarna i Danmark. 
Thomas Hillkjaer som är projektledare guidade de Svenska deltagarna 
genom novembergrått men spännande landskap.

Den 29-30 november gjorde projektet 
LIFEscape en studieresa till Slagelse 
kommun i Danmark som är en av 8 
partners i projeket. 17 deltagare från 
projektet, tjänstemän, ideella fören-
ingar och boende i Klingavälsåns 
dalgång åkte med buss från Lund till 
Korsör på västra kanten av Själland. 
Väl framme i Korsör blev vi guidade 
av våra värdar från Slagelse kommun, 
Thomas Hilkjaer och Katrine Rogert 
Skovsgaard. Vi fick följa med ut i 
landskapet kring Tude å där de pla-
nerar en stor restaurering av åns lopp, 
återskapande av stora våtmarker och 
anläggande av leder och informations-
platser för att underlätta för friluftsliv 
och turism. Vi blev också visade den 
välbevarade Trelleborgen som var en 
viktig försvarsanläggning under vi-
kingatid och som också givit namn åt 
staden Trelleborg i Skåne där en lik-
nande anläggning delvis återskapats.

Presentationer
På eftermiddagen samlades vi inom-
hus på konferensanläggningen Klar-

Deltagarna på LIFEscapes studieresa till Slagelse i Danmark står på Trelleborgen 
och får förklarat hur Tude å skall restaureras. Foto: Mats Andersson-Espling

Kick-off konferens i 
Polen
Projektet LIFEscape hade sitt första 
internationella möte i Elblag i norra 
Polen den 16 november förra året. 
Representanter från de 8 partners som 
medverkar i projektet var på plats lik-
som några av våra stödjande partners, 
bland annat Riksantikvarieämbetet 
och Skogsstyrelsen från Sverige. Det 
blev en dag med många föreläsningar 
om landskapet och dess värden. Fler-
talet föredrag var på Polska men si-
multantolkningen fungerade bra och 
vi kunde följa med i presentationerna. 
Både dagen innan och dagen efter 
konferensen ordnades interna möten 
för att planera det praktiska arbetet 
och förbereda för redovisningarna till 
EU. Våra polska lead partners hade 
gjort ett bra arbete  med konferensen 
och vi hade trevligt på de pauser i 
programmet som möjliggjorde soci-
alt umgänge. Flera av deltagarna fick 
också möjlighet att se det Polska pro-
jektområdet.

skovgaard, där vi också bodde, för 
presentationer. Slagelse kommun pre-
senterade sitt projekt och Lund och 
Sjöbo presenterade sitt projektområ-
de. Kommunekologen Cecilia Backe 
från Lund presenterade Kävlingeå-
projektet och Johnny Carlsson från 
Tullstorpsåprojektet presenterade det 
spännande arbetet som pågår på Sö-
derslätt. 

Socialt umgänge
På kvällen hade våra värdar bjudit in 
kollegor, politiker och flera represen-
tanter från den brukargrupp som de 
arbetar mycket nära med. Vi åt mid-
dag tillsammans och satt gruppvis 
kring borden och fick många intres-
santa inblickar i hur man arbetar på de 
båda sidorna av Öresund. Den danska 
gästfriheten var som vanligt stor och 
vi hade en mycket trevlig kväll till-
sammans. Den andra dagen gjorde vi 
en runtur i området med några kortare 
vandringar för att lära oss mer om 
området och det arbete som planeras. 
Efter lunch återvände vi till Sverige 

efter en mycket givande studieresa. 
Vi har mycket gemensamt i de båda 
grannländerna men samtidigt är det 
tillräckligt stora skillnader för att man 
skall lära sig mycket av varandra. Vi 
ser fram emot att få ta emot våra dans-
ka vänner på studieresan i Skåne till 
hösten. Ett stort tack till Thomas och 
Katrine som var våra värdar i Dan-
mark.

Besök i rekonstruerad vikingahall. Foto: Mats 
Andersson-Espling.
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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

Konferens i Slagelse
Den 31/5 bjuder LIFEscape in till den 
andra konferensen i projektet. Mötet 
sker i Slagelse kommun i Danmark 
och har delaktighet i planering och 
förvaltning som tema. Är du intres-
serad av att åka till konferensen så ta 
kontakt med Per Blomberg i Lunds 
kommun eller Eva Osterman i Sjöbo 
kommun. Både Lund och Sjöbo kom-
muner kommer att skicka tjänstemän, 
politiker och representanter för all-
mänheten till konferensen. Det finns 
även möjlighet för andra än de of-
ficiella representanterna att delta för 
självkostnadspris. Slagelse ligger på 
västra Själland och kan nås med tåg 
ca en timma från Köpenhamn. Därför 
är det möjligt att delta på konferensen 
utan övernattning.

Studieresa 12-13/9
Under två dagar gör projektet en stu-
dieresa till Vombsänkan och Kristian-
stad vattenrike för att lära oss mer om 
deras arbete med att utveckla natur- 
och kulturhistoriska värden, rekreation 
och turism med stor delaktighet med 
de boende och verksamma i området. 
Kristianstad vattenrike är Biosfärsom-
råde vilket innebär att förvaltning och 
utveckling skall ske i nära samverkan 
mellan myndigheter och allmänheten. 
Resan sker tillsammans med gäster 
från de andra partnerorganisationerna, 
Slagelse kommun i Danmark, Elblag 
landskapspark och Tolmiko kommun i 
Polen, Klaipeda universitet och natio-
nalparken Zemaitijos i Litauen.
Är du intresserad av att följa med så 
kontakta Per Blomberg, Lunds kom-
mun, per.blomberg@lund.se 046-
356976. 10 platser finns reserverade 
för allmänheten, främst verksamma i 
Vombsänkan.

Film om Vombsänkan
Projektet LIFEscape håller på att 
handla upp konsult för att producera 
en kort film om Vombsänkan och dess 
värden. Det kommer även att tas fram 
en kort introduktionsfilm till projek-
tet LIFEscape samt en kort samman-
fattning av projektet när det avslutas 
2013.

Utställning och broschyr
Projektet LIFEscape håller på att 
handla upp konsult för att ta fram en 
fotoutställning, skyltar i området och 
broschyr om projektet LIFEscape och 
pilotområdet Klingavälsåns dalgång. 
Broschyren planeras att vara klar hös-
ten 2012, utställningen våren 2013 
och skyltarna hösten 2013.

Höstkonferensen
Höstens konferens i projektet kommer 
att ske i Litauen den 11 oktober. Det 
är de båda Litauiska partners Klaipeda 
universitet och nationalparken Zemai-
tijos som är värdar. Mötet kommer 
troligen att hållas i den vackra natio-
nalparken med flera sjöar och skogs-
områden. Här ges möjlighet att få veta 
mer om hur man jobbar tillsammans 
med de boende i området och vilka ut-
maningar man möter i möter i förvalt-
ning och skötsel av nationalparken.

Thomas Hilkjaer från Slagelse kommun berättar om våtmarksprojektet under studie-
besöket den 29-30 november 2011. Foto: Per Blomberg.
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