”Extra” HAVÄNGSVANDRING
Söndagen den 8 april, Påskdagen, kl 10.00
Verkeån

Stigalund
Klammers
bäck

” Nytt naturreservat Haväng och
Vitemölla strandbackar.”
Information av Havängs Museiförening om föreslagen
Skötselplan för rubricerade nya naturreservat . Förslaget
innebär stora förändringar i landskapsbilden när sandstäpp och torra hedar prioriteras.
Skyddsplanteringen som planterades för över 100 år sedan och
skogen längs havet föreslås helt huggas ned och ersättas med
sandstäpp och torra hedar.

Vi tycker det är angeläget att allmänheten får kännedom
om planerna då området är älskat och välbesökt av
många!
All information om förslaget finns att läsa på hemsidan
www.havangsmuseiforening.se

VÄLKOMNA!

Samling vid Stigalunds parkering. Vandringen är ca 2 km
och tar drygt 1 timma.

"Extra" HAVÄNGSVANDRING på Påskdagen ,
den 8 april

Uppåt ett hundratal kom till den "Extra" Havängs-vandring som Havängs Museiförening anordnade.
Lars Holmqvist informerade och beskrev under den 2 timmar långa vandringen till Klammersbäck,
strandbackarna, Stenören och Lindgrens backar om Länsstyrelsens planer på Skötselplan för det nya
naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar. En plan som innebär stora förändringar av
landskapsbilden och förändringar i biotopen.
De flesta som kom var boende i eller kring Havängsområdet och intresset, nyfikenheten var mycket
stor, då flertalet inte kände till planerna.
Lars Holmqvist förklarade tydligt planerna och beskrev Havängs Museiförenings synpunkter som
tillställts Länsstyrelsen i ett remissvar.

Under vandringen gav flera av deltagarna uttryck för sin oro över förändringen av området som idag är
väldigt välbesökt och omtyckt. Deltagarna kände sig helt oförstående till Länsstyrelsens agerande med
att göra ett naturområde som innehåller så mycket av naturens mångfald redan idag till ett
"experimentområde" där resultatet är mycket osäkert.
Vi har försökt att få någon från Länsstyrelsen att deltaga på vandringen, men inte lyckats.

Bilder Leif Lindholm

Den "Extra" Havängsvandringen väckte Sydnytts intresse och några dagar senare visades ett inslag i
Rapport:
Ur Sydnytt 11april 2012

Utdrag ur ”Förslag till Skötselplan för naturreservat Haväng och Vitemölla
strandbackar”, Länsstyrelsen Skåne län

