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Ang. Beslut om bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölle strandbackar 
i Simrishamns kommun, Skåne län inklusive Fastställande av skötselplan  
(Dnr 511-17097-2012 1291-202), daterat 2013-01-31. 
 
Överklagande  
Syftet med Havängs Museiförening är att värna Havängsområdets särprägel och ursprungliga 
identitet, dess natur och kulturhistoriska värden. Det är därför avgörande att ändamålsenlig 
betesdrift inom reservatet kan säkerställas under överskådlig tid.  
I remissvaren från Havängs Museiförening har detta specifikt uppmärksammats (se över-
strykningar i Bilagorna nedan). 
Havängs Museiförening förvaltar Lindgrens Länga och Stenörens ålabod, utemuseum och rastställe, 
båda belägna inom reservatet. Förutom föreningens medlemmar visar våra mångåriga kontakter 
att vi i vår roll också representerar en stor del av de tusentals besökarna i området. 
Föreningen överklagar länsstyrelsens beslut om skötselplan eftersom denna inte säkerställer 
förutsättningar för ekonomiskt bärkraftig betesdrift inom reservatet. 
 
Drygt 75% av det nu bildade naturreservatet är beroende av betning. Förutsättningarna för en 
effektiv betesdrift, som den enskilt viktigaste faktorn för kontinuerlig skötsel av reservatet, måste 
därför säkras och prioriteras för lång tid framöver. Det handlar konkret såväl om betesmark som 
om mark för odling av foder, samt mer generellt förutsättningar för ett bärkraftigt lantbruk.  
Det går inte att enkelt skilja på syftet med naturreservatet och stödregler från EU respektive 
Statens Jordbruksverk, som är fallet i Bilaga 2 i Fastställandet av skötselplan. Ytligt sett kan detta 
förefalla vara två olika saker, men förutsättningarna för reservatet är till stora delar beroende av 
ett bärkraftigt lantbruk som kan bidra med beteshållning, röjning, etc. Under senare årtionden har 
betesdriften varit helt avgörande för skötseln av stora delar av området och därmed daningen av 
detta vackra, unika och värdefulla landskap. Lika tydligt är vad som hänt i andra partier där djuren 
inte trampat och betat. 
 
För att säkerställa en långsiktigt hållbar betesdrift som navet i skötseln av naturreservatet, är 
tydlighet och förståelse för lantbrukets realiteter avgörande. I skötselplanen måste därför hänsyn 
tas till djurhållning och betesdrift i betydligt större utsträckning. Artificiella insatser kan därmed 
också minimeras. 
Skötselplanen måste förtydligas väsentligt och åtgärder preciseras inom respektive relevant 
skötseltyp. Den detaljnivå som uttrycks i andra avsnitt av skötselplanen måste också gälla för 
betesdriften och förutsättningarna för denna. 
 
Eftersom en effektiv betesdrift är den viktigaste naturvårdaren i reservatet stödjer Havängs 
Museiförening även överklagandet inlämnat av Brogårdhs på Stigalund. 
 
Haväng, 28 februari 2013  
Havängs Museiförening 
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