Havängs Museiförening, 2007

HAVÄNGSVANDRING
Söndagen den 5 augusti, kl 10.00

Betande kor på Lindgrens backar.

Martorn och hedblomster vid Stenören.

”Naturreservaten vid Haväng..”
Kenth Ljungberg från Länsstyrelsen tar oss med på en vandring
från Stigalund, över Lindgrens backar, längs havet till
Klammersbäcks dalgång och vidare till Vitemölla strandbackar.
Under vandringen får vi veta mer om naturreservaten, dess roll,
skötsel och framtid.

VÄLKOMNA!
Samling vid Stigalunds parkering. Vandringen är drygt
2 km och tar ungefär 2 timmar. Evenemanget är gratis.

Havängsvandring
Årets Havängsvandring blir söndagen den 5 augusti. Föreningen
har bjudit in ”Reservatsförvaltare” Kenth Ljungberg från
Länsstyrelsen.
Med parkeringen vid Stigalund som utgångspunkt kommer Kenth
Ljungberg under vandringen att tala om;
- Länsstyrelsens roll i utvecklingen av om-råden som Haväng.
-Bakgrund och mål för de Bevarandeplaner och Skötselplaner som
Länsstyrelsen tar fram och är ansvariga för.
Idag finns ex. två antagna planer för området; ”Bevarandeplan för
Natura 2000-område VERKEÅNS DALGÅNG, 2005 och för
RAVLUNDA SKJUTFÄLT, också 2005.
-Hur ser framtiden ut för Havängsområdet, vilka olika intressen
påverkar utvecklingen. En blick framåt sett ur Länsstyrelsens
perspektiv.
Intressanta timmar i det fria, med en promenad på ca 2 km mellan
Stigalund, havet och Vitemölla strandbackar.

Havängsvandring
Den 5 augusti tog Kent Ljungberg, skötselansvarig för
naturreservaten på Läns-styrelsen i Kristianstad, oss med på en
synnerligen intressant tur över Stigalunds ängar, ner mot Stenören och vidare bort över Vitemölla Strandbackar. Temat var
”Naturreservaten vid Haväng”. Vad vi inte fick reda på om Naturreservat, som vi haft sedan 100 år, hur de ingår i “Natura 2000”
från 1985 och vad som gör markerna vi vandrade över så speciella
och värdefulla är knappast värt att veta. Vi var drygt 80 personer
som njöt av en kunskaps-späckad, härlig söndagsförmiddag i
guda-benådad natur.
”Natura 2000” är ett nätverk av värdefull natur i EU. Valet av
områden till ”Natura 2000” har gjorts för att hejda utrotningen av
arter och livsmiljöer i Europa. Bara i Skåne finns det mer än 200,
”Natura 2000” områden.
Varför vandrar vi?
Havängsvandringarna har ett syfte som sträck-er sig bortom att
bjuda på en intressant och skön söndagstur.
Havängs Museiförening kom till för att värna Havängsområdets
särprägel och ursprungliga identitet. Det gör vi genom att
informera om områdets natur och kulturhistoriska värden i
Lindgrens Länga och Stenörens ålabod, som ingår i Havängs
Utemuseum. Men vi gör det också i högsta grad genom
Havängsvandring-arna, där vi år efter år bjuder in kunniga
personer som berättar initierat och inspirerande om natur eller
kultur runt Haväng. Vi tror att det man upplever, lär sig mer om
och lär sig uppskatta, det är man också mån om att vårda.

Några exempel på Havängsvandringar
2006 berättade Nils Malmer, professor i växtekologi vid Lunds
Universitet och sakkunnig i Havängsrådet, om "Ravlundaheden –
från forntid till nutid" .
2005 informerade Kapten Krister Alriksson, skjutfältschef och
överstelöjtnant Bo Hansson, stf Regementschef P7, om militärens
framtid och om heden/skjutfältets roll i detta sammanhang.
Ravlundaheden ingår i ”Natura 2000”.
2004 fick vi veta mer om Livet på Knäbäck med Lena Alebo, chef
för Österlens Museum i Simrishamn, som ciceron.
Nu gäller det för oss i styrelsen att leva upp till förväntningarna
på kommande vandringar!

