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Livet under ytan

Undersökning av livet i Klingavälsån. Foto Per Blomberg.

Tisdagen den 22 maj bjöd projektet
LIFEscape in till upplevelser under ytan. Med guidning av Mikael
Palmgren och Martin Karlsson
från Sea-U i Malmö fick de ca 20talet deltagarna möjlighet att låna
vadarstövlar och håvar och undersöka livet i Klingavälsån. Det var
en spännande värld som öppnade
sig med många märkliga insekter, kräftdjur, fiskar, blötdjur och
undervattensväxter. Möjligheten
att låna våtdräkt och cyklop med
snorkel utnyttjades inte på grund
av det grumliga vattnet men Johan
Stener badade utan våtdräkt trots
det kyliga vattnet. Sveriges Radio
Malmöhus var med och gjorde ett
radioreportage som kan laddas ner
från deras hemsida. Projektet har
anlitat Ekologgruppen för att göra
en film om projektet och Klingavälsån och Johan Hammar var med
och filmade under kvällen. Alla
var inte nere i vattnet utan nöjde

sig med att studera fångsterna från
land. Det blev en spännande diskussion om allt liv som plockades
upp i plastbyttorna och hur Klingavälsån mår. Det fina vädret bidrag
till en mycket lyckad aktivitet som
vi sedan avslutade med ett kvällmål där det bjöds på grillad korv
och grönsaksspett. Diskussionen
fortsatte och Johan Hammar fick
även möjlighet att göra en intervju
med Ivan Persson som levt hela sitt
långa liv i Hemmestorp. Aktiviteten ”Under ytan” var en del i projektets ambition att samla kunskap
om området och ge möjlighet för
de boende att berätta för varandra
och oss tjänstemän om natur, kultur, praktiska frågor och önskemål
för framtiden. Vi vill också ha kul
tillsammans samtidigt som vi lär
oss mer och skapar en gemensam
vision om hur landskapet skall utveckas i framtiden.
Per Blomberg

Kvällen bjöd på närkontakt med leran, kräftor och mat från grillen. Foto: Per Blomberg.
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Under ytan 2
Måndagen den 3 september klockan 18 blir det återigen möjlighet
att uppleva livet under ytan med
SEA-U. Denna gång sker aktiviteten i Malmö på Ribersborgsstranden. Alla är välkomna även
de som inte var med i Vomb. Mer
information kommer i augusti.
Kontaktperson Lena Ingvad 04635698 lena.ingvad@lund.se

Besök vid storkhägnet Hemmestorps mölla. Foto: Per Blomberg

Fåglar i Vombsänkan

Foto: Jörgen Nilsson

Ljungen i konsten
Om man nu under sommaren besöker Lunds konsthall kan man se
ett antal träd från Veberöds Ljung.
De ingår i utställningen ”A forest
divided” av Henrik Håkansson.
Uppgrävandet av träden till utställningen har gjort att det skapats
sandblottor vilket i sin tur gynnar
ett stort antal hotade insekter. Konsten har därmed bidragit till naturvården. Titeln på utställningen gör
också att man kan fundera kring de
olika syften en skog kan ha som
att ge material till byggnader, ved,
papper mm eller som en plats för
rekreation och återhämtning eller
för naturvärdena i skogen eller något annat. Utställningen pågår till
den 2 september.

Söndagen den 15 april ordnade
projektet LIFEscape en temadag
om fåglar i Vombsänkan. Vi var ca
30 personer som samlades på Hemmestorps mölla för ett föredrag om
storkprojektet som projektledaren
Emma Ådahl höll. Vi fick veta
mer om deras vanor, hur de flyttar
och hur projektet utvecklas. Det är
mycket glädjande att en stor grupp
ungstorkar flyttade söderut förra
hösten. Projektets stora utmaning
har varit att få igång flyttningen
som kräver att äldre mer erfarna
fåglar visar vägen. Två storkar
försågs med radiosändare och det
märkliga inträffade att de valde
olika flyttvägar. Den ena flyttade i
en östlig bana ner till Afrika medan den andra flög åt sydväst och
övervintrade i Spanien. Efter föredraget och en diskussion bjöds vi
på en utsökt lunch som kafé Solhjulet lagat. Efter lunchen gick vi
ut och tittade på storkhägnet innan
vi tog bussen ut till Vombs ängar
under ledning av Paul-Eric Jönsson. Paul-Erik är en mycket duktig
fågelskådare och har tidigare varit

kommunekolog i Lunds kommun
och i den rollen varit aktiv i de
restaureringsprojekt som genomförts. Idag är han enhetschef på
Länsstyrelsens Naturvårdsenhet
och ansvarig för förvaltningen av
naturreservaten. Vårt första stopp
blev fågeltornet vid Vombs ängar
där vi bland annat fick se gäss och
storspov. Paul-Eric berättade om
fågellivet och det unika översilningssystemet. Vi fortsatte sedan
till norra delen av Vombs ängar via
markvägen längs Kävlingeån ut
mot det nybyggda gömslet. Vattennivån har varit hög under året på de
nyskapade fuktängarna och många
änder och vadare rastar. Bussen
återvände till Hemmestorps mölla
och dagens aktivitet avslutades.
Förhoppningsvis fick deltagarna
ny kunskap om fågellivet i området och projektet kommer att
sammanfatta ett mer allmänt kunskapsunderlag om Klingavälsåns
dalgång inför höstens workshop
om hur området kan utvecklas. Arrangemanget hade ordnats av Sjöbo kommun. Av Per Blomberg
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Thomas Hilkjaer vid Trelleborgen i Slagelse kommun. Thomas är projektledare
för den stora restaureringen av Tude å.
Foto: Sanna Månsson.

Föreläsningssalen var full när de ca 80 deltagarna hade samlats för den internationella konferensen om brukarmedverkan i Korsör, Danmark. Foto: Per Blomberg

LIFEscape i Danmark

Internt projektmöte i LIFEscape där representanter för de åtta partners diskuterar projektet och kommande aktiviteter.

Den andra internationella konferensen i EU-projektet LIFEscape hölls i Korsör i Slagelse kommun på västra Själland.
Ca 80 deltagare träffades för att under torsdagen den 31 maj
inspireras och utbyta erfarenheter om delaktighet och brukarmedverkan i Danmark och projektet LIFEscape.
Slagelse kommune stod värd för
den andra internationella konferensen i EU-projektet LIFEscape.
Dagen inleddes mycket inspirerande av forskaren Annika Agger
som på ett medryckande sätt förklarade betydelsen av större delaktighet i planering och förvaltning.
Hon engagerade publiken genom
att varva föredrag och korta diskussioner mellan deltagarna. Andra talare var Per Blomberg från
Lunds kommun som berättade om
arbetet i Vombsänkan och hur vi
planerar att jobba framöver. Tredje
talare var forskarna från Linnéuniversitetet som berättade om de
fokusgruppsintervjuer som gjorts
i alla fyra pilotområden för att ta
fram enkäter som skall spridas till
ca 500 personer i varje område. I

Vombsänkan har det ordnats intervjuer med hästintresserade, tjänstemän och politiker. Syftet är att
se likheter och skillnader i synen
på landskapet mellan olika länder
och mellan olika intressegrupper i
varje område. Efter lunch blev vi
åter inspirerade av TV-personligheten Morten Hansen som ville få
oss att se mångfalden i landskapet
och lyssna på riktig kunskap och
inte missförståelser. De två sista
föredragen var från våra partners i
Polen och Litauen och hur de genomfört fokusgruppsintervjuer i
sina pilotområden. Det var tydligt
att man saknar erfarenheter av delaktighet i de forna öststaterna men
att det första försöket gick mycket
bra. Vi har en hel del att lära av
varandra.

Kusten söder om Korsör där konferensen
hölls. Foto: Per Blomberg.

Tudeå i Slagelse kommun. Foto: Per
Blomberg
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Program 2012

Kronhjortsbröl på
vattenverket 21/9

Vombsänkan förr
och nu 25/8

Fredagen den 21 september bjuder
LIFEscape in till en kväll om vilt
och viltvård med kronhjorten i fokus.
Vi samlas vid vattenverket i Vomb
klockan 18:00 där Vattenverket berättar inledningsvis om deras verksamhet. Sedan kommer forskaren Anders
Jarnemo att berätta och visa bilder på
kronhjorten. Vi bjuder sedan på soppa

Lördagen den 25 augusti klockan
14:00 har vi bjudit in Mats Jörgensen
för att hålla i ett möte om landskapets
kulturhistoria och hur landskapet har
förändrats över tiden i Vombsänkan.
Här finns spår av många olika tidsperioder. De gamla kyrkorna minner om
medeltiden och det finns även äldre
spår från brons- och stenålder. Skiftena på 1700- och 1800 talen förändrade
landskapet dramatiskt och vilka spår
kan vi se av det äldre landskapet idag?
Boka in tiden redan nu Mer information kommer i början av augusti. Anmälan till Lena Ingvad, 046-356981
eller lena.ingvad@lund.se

och ger oss ut skymningen ut för att
lyssna på kronhjortens brunstbröl.
Vombs fure är ett av de viktigaste områdena för kronhjorten i Skåne men
förutsättningarna håller på att förändras. Har du frågor eller kunskap
om viltet i Vombsänkan som du vill
dela med dig av är detta välkommet.
Anmäl dig då till Per Blomberg, per.
blomberg@lund.se eller Lena Ingvad
lena.ingvad@lund.se

Studieresa 12-13
september
Projektet LIFEscape bjuder in både
boende i området och partners från andra länder till en gemensam studieresa
i Skåne. Vi börjar i Lund klockan 10
den 12/9 och kör sedan genom Vombsänkan med några stopp innan lunch i
Sjöbo. Färden fortsätter sedan upp till
vattenriket i Kristianstad där vi får se
hur de arbetar och hur brukarna har
varit delaktiga i utvecklingen av landskapet. Övernattning sker på hotell i
Kristianstad. Dag två gör vi ett studiebesök vid Vinnö ängar där våtmarkerna restaurerats. Färden går sedan åter
till Sjöbo för lunch och några besök
i Vombsänkan innan vi når Lund ca
16:00. Det finns möjlighet att gå på
bussen i Veberöd på både utresa och
återresa. Studieresan är gratis för deltagare från pilotområdet. Språket blir
engelska. Anmälan till Per Blomberg,
046-356976, per.blomberg@lund.se

Emma Ådahl som är projektledare för storkprojektet berättade om storken och hur
projektet arbetar för att få storken åter som häckfågel i Skåne. LIFEscape träff på
Hemmestorps mölla den 15 april 2012. Foto: Per Blomberg.

Workshop 6 oktober

Under hösten börjar arbetet med att
ta fram en gemensam vision för hur
landskapet och de fysiska förutsättningarna skall bevaras och utvecklas i framtiden. Första träffen blir en
workshop den 6:e oktober på Kulturens Östarp. Alla är hjärtligt välkomna
till detta arbetsmöte då vi skall analysera förutsättningarna för naturvård,
boskapsskötsel, rekreation, turism,
hästverksamhet etc. Mer information
kommer i början av augusti. Anmälan till Per Blomberg per.blomberg@
lund.se eller Lena Ingvad, lena.ingvad@lund.se

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

