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Bakgrund 
 
Skötselplan 1 
 
Lejeföreningen i Vitemölla yttrade sig 1 december 2011 över länsstyrelsens första förslag till 
skötselplan för Vitemölla och Haväng strandbackar. I detta yttrande motsatte vi oss den föreslagna 
radikala avverkningen av i stort sett all skog söder om Klammersbäck. ”De föreslagna åtgärderna för 
att utvidga sandstäppen finner vi alltför radikala, för att inte säga brutala.”  
 
Skötselplan 2 
 
I den reviderade skötselplan som presenterades sommaren 2012 gjorde länsstyrelsen vissa 
medgivanden och föreslog vissa förändringar vad gäller skogen söder om Klammersbäck; Enligt det 
reviderade förslaget lämnas en bård av träd och buskar kvar i skogens västra del. Denna bård skall 
vara 20 meter bred i söder och 40 meter bred i norr. 
 
Detta skall jämföras med att skogen idag är 140 meter bred i söder och 220 meter bred i norr. Alltså 
skall 120 meter respektive 180 meter avverkas. Kvar blir därmed c:a 7 procent av skogens nuvarande 
yta  
 
Vårt sammanfattande ställningstagande i remissyttrande till skötselplan 2 var: De föreslagna 
åtgärderna är marginella och kosmetiska och vi motsätter oss dem. 
 
Skötselplan 3 
 
Den skötselplan som nu beslutats av länsstyrelsen kan sägas vara en variant av förslaget i plan 2. 
Större delen (10,2 hektar) av skogen (tallplantaget) söder om Klammersbäck behålls under de 
kommande tio åren. 3,5 hektar skall succesivt avverkas och ombildas till sandstäpp. Den del av skogen 
som skall avverkas ligger längst söderut och närmast Vitemölla samhälle.  
 
 
Vitemölle Lejeförenings överklagande av länsstyrelsens beslut berör följande: 
 
Nej till avverkning av en tredjedel av skogen söder om Klammersbäck  
 
Under den process som beskrivits ovan har det hela tiden varit en stor, stark och uttalad opinion bland 
de boende i och kring Vitemölla att skogen skall bevaras i sin helhet.  Avverkning av en tredjedel av 
skogen, den del som ligger närmast Vitemölla, är mot denna bakgrund oacceptabel.  
 
Vi föreslår däremot röjning av buskar och skog på sluttningen mot havet. Inne i skogen skall träd 
gallras och buskar och sly röjas så att skogen blir gångvänlig. Knylhavre och annan växtlighet som 
förkväver sandstäppen på heden skall tas bort.  Sandblottor som förändrar heden skall inte tas upp. 
 
 



Konkretisering av planerna för återstående delar av skogen 
 
Vad gäller de delar av skogen som omfattar 10.2 hektar norrut mot Klammersbäck  noterar vi att 
denna del lämnas orörd under 10 år. Tio år är en kort tid och i länsstyrelsens beslut lämnas frågan 
öppen vad som skall ske därefter. Skötselplanen bör innehålla klara riktlinjer och planer för vad som 
skall ske med denna skog efter 2023.  
 
Sandlife i förhållande till skötselplanen 
 
Vid länsstyrelsens informationsmöte på Dammåkra den 20 september 2012 framgick att Sandlifes 
planer vad gäller skogen söder om Klammersbäck är betydligt mer modesta än Skötselplanens. Endast 
tämligen sparsam avverkning kommer att ske i skogens östra del. 
 
Som svar på direkta frågor, framgick att Sandlifes ingrepp bara är att förstå som inledning på en längre 
process och att Skötselplanen ligger fast som det långsiktiga målet. 
 
Sandlifeprojektet beskrivs och behandlas över huvud taget inte i skötselplanen. Detta är 
anmärkningsvärt eftersom de två projekten hänger nära samman och arbetet med skötselplanens 
förverkligande uppenbarligen till stor del kommer att finansieras med EU-pengar genom Sandlife. 
 
Det inbördes förhållandet mellan skötselplanens och Sandlifes projekt bör alltså klargöras i 
skötselplanen. 
 
Skötselrådet 
 
Övergången från skog till sandstäpp/torrhed på de 3,5 hektaren närmast Vitemölla skall enligt 
skötselplanen ske ”i samråd med det nybildade skötselrådet där representanter för de lokala 
föreningarna finns med.” 
 
Det bör påpekas att detta skötselråd ännu inte bildats och några representanter för de lokala 
föreningarna är inte tillfrågade eller utsedda. Avgörande för om lokala föreningsrepresentanter kan 
komma att ingå är vilka befogenheter detta skötselråd kommer att få. Detta bör alltså klargöras i 
skötselplanen. 
 
Med hänvisning till ovanstående överklagar härmed Vitemölle Lejeförening länsstyrelsens 
fastställande av skötselplan för naturreservatet Haväng och Vitemölla. 
 
Sammanfattning av överklagandet från Vitemölle Lejeförening: 
 
- Lejeföreningen säger nej till avverkning av 3,5 hektar av skogen söder om Klammersbäck 
- Lejeföreningen kräver klargörgörande av  planerna för resterande delar av skogen tiden efter  2023 
- Lejeföreningen kräver klargörande av Sandlifes roll i förhållande till skötselplanen 
- Lejeföreningen kräver klargörande av befogenheterna för det planerade skötselrådet 
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