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visa hur backen i sin helhet kommer att se ut
framöver. Då blir det möjligt att se havet från
stigen längs med krönet igen. Efter arbetsdagen
fortsatte stiftelsen arbetet
enligt skötselplanen.
NOVEMBER
2007

Haväng

Söder om Klammersbäck, längs Vitemöllefältet,
har några mindre bestånd av vresros tagits bort
och där finns nu sand/-solgropar. En del naturvårdsbränning genomfördes också för att glesa
ut kvävande gräsväxt, men i mindre omfattning
än planerat på grund av väder och vind.

Kvällsljus i maj vid Knäbäckens mynning.

Årets arbete i föreningen har i första hand
inneburit aktivt deltagande i Skötselrådet för
nya naturreservatet Haväng och Vitemölla
strandbackar. Vår målsättning är att restaureringen sker varsamt och att analyser om konsekvenser görs efterhand. Det är viktigt att det
tas hänsyn till boende och besökande samt att
resultatet blir gott också för de som driver
verksamheter här i området.

Inom ramen för SandLife-projektet har man
tagit jordprover på ett antal punkter i området
för att kolla kalkhalten. Analyserna visar liten
variation. Hittills har proverna inte visat så
höga halter som man hoppats på. I princip finns
inga punkter att gå vidare med på flatan mellan
strandlinjen och sluttningen nedanför Sjöfirret.
Kalkhalten på Vitemöllebackarna är något
bättre. Ev. kommer nya prov att undersökas,
men ingen riktigt bra plats har identifierats i
Vitemölleområdet. Möllegården, strax söder om
Maglehem, kan möjligen vara intressant.

Haväng aktuellt
Full fart på Skötselrådet
Skötseln av naturreservatet går framåt, med
hjälp av allmänheten – och hästkrafter!
Aktiviteterna har utvecklats på ett hittills lyhört
och konstruktivt sätt, vilket är glädjande.
I mars samlade Skötselrådet till en ny arbetsdag norr om Klammersbäck och det är
häpnadsväckande att se hur mycket som hinns
med när vi hjälps åt. Ragnar, ardenner från
Sillaröd, var till stor hjälp och drog tallstammar
med imponerande kraft. Vi andra hjälpte till att
röja sly, fälla tall och rensa dungarna längs med
strandlinjen. Ett bestånd vresrosor togs upp och
här finns nu en sand-och solgrop igen. En bit av
backen upp mot Sjöfirret gallrades kraftigare –
gamla knotiga karaktärsträd sparades - för att

Linda och Ragnar i arbetstagen under arbetet kring påsk.

Tag en tur och se på resultat! Området behöver
rensas och skötas, samtidigt som ovanliga
växter och djur kan få bättre livsbetingelser.
Tanken är att gå varsamt fram och noggrant
värdera resultaten. Nästa arbetsdag blir vi
kanske ännu fler som arbetar tillsammans.
På vår hemsida rapporteras kontinuerligt från
Skötselrådet, där vi har sekreterarposten./CDJ
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Backaleden
Den gula leden som går mellan Haväng och
Alunbruket ( Christinehof ) kommer hädanefter
att kallas för BACKALEDEN. Genom ett Leaderprojekt pågår nu en upprustning av stättor,
ledmarkeringar och komplettering med div.
skyltning av sträckors längd mm. Brösarps
Byagille är initiativtagare och samordnar
projektet. Till sin hjälp har man egna medlemmar, Ravlunda och Eljaröds Byalag, Andrarums
IF , Österlens Ridledsförening samt i viss mån
Christinehofs Ekopark. Arbetet beräknas vara
färdigt till hösten./GB

Haväng fauna och flora
Karaktärsfåglar i Haväng
Ladusvalan

uppradade på telefontrådar. Nu när luftledningar blivit sällsynta kan man i stället se svalorna
sitta på stängseltrådar eller i döda träd.
De gråa och vita backsvalorna gräver ut sina
bohålor djupt in i sandbrinkarna längs stranden
mellan Verkeån och Ålaboden vid Stenören. Om
det blir vackert väder och badgästerna
strömmar till innan backsvalornas ungar har
flugit ut i juni misslyckas dock tyvärr ofta deras
häckning.
Hussvalorna, som man känner igen genom
deras vita översida på stjärtroten och deras
avsaknad av ladusvalans långa stjärtspröt,
bygger sina bon under tacknockarna på många
av gårdarna i trakten. På sommaren kan man
ofta se dem i stort antal när de flyger fram och
tillbaka över backarna för att fånga insekter i
flykten./HR

Aktiviteter
Havängskväll
Årets Havängskväll vid Lindgrens länga,
hålls lördagen den 12 juli kl 19.
Vi kommer då att få lyssna på Erland Aspelin
som kåserar om Piraten. Han har ett förflutet
från Södra Mellby och Kivik samt författat flera
böcker om sin barndom i Kivik. Kvällen bjuder
också på musikunderhållning.
Det ges rika möjligheter att få se alla tre
svenska svalarterna i Havängsområdet.
Den svala som har blivit lite av en karaktärsfågel för vår förening är ladusvalan. Flera par
häckar varje år i stalldelen av Lindgrens länga.
Stallet har en öppning ovanför dörren som gör
att svalorna lätt kan ta sig in och ut. Om man
går in genom stalldörren en dag under högsommaren kan man på nära håll beskåda hur
ungarna ivrigt sträcker fram sina vidöppna gap
ur det av lera murade boet i väntan på att
föräldrarna ska komma med nyfångade
insekter.
Ladusvalan känns igen på sina långa
stjärtspröt, sin helt blåsvarta översida och sitt
röda ansikte. Ladusvalan, som är Sveriges
vanligaste svala, brukar anlända i slutet av april
eller i början maj från vintervistena i mellersta
och södra Afrika. I augusti samlas flockar av
ladusvalor som man tidigare ofta kunde se

Havängsvandring
Årets Havängsvandring är söndagen den 3
augusti kl 10, samling på Havängs parkering
(vid vandrarhemmet);
”Landskap under särskilda omständigheter - en arkeologisk konstvandring runt
Haväng.”
Marinarkeolog Björn Nilsson guidar kring
arkeologiska lämningar på havets botten,
Caroline Mårtensson, konstnär, fokuserar på
Ravlundafältet och ser på arkeologin på ett
annorlunda sätt. Ca 2 timmar.

Föreningen
Kallelse till Årsmöte lördagen den 12 juli, kl
18.30. Därefter Havängskvällens underhållning.
Besök gärna vår hemsida för mer läsning
och information! Adressen är:
www.havangsmuseiforening.se
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