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Sammanfattning av Lejeföreningens synpunkter 
 
Vitemölle Lejeförening välkomnar och ser mycket positivt på att länsstyrelsen upprättat en 
skötselplan för naturreservatet. Området ges därmed goda möjligheter att bevara sin unika 
karaktär och särprägel långt in i framtiden. 
 
Lejeföreningen stödjer det i planen uttalade syftet med naturreservatet och vi ställer oss också 
bakom de flesta av de i planen föreslagna åtgärderna. Dock är vi kritiska mot förslagen till 
radikal skogsavverkning inom områdena sandstäpp och torra hedar. 
 
 Ett av huvudmålen för de åtgärder som föreslås i planen är att slå vakt om sandstäppsytorna 
och utvidga dessa på andra naturområdens bekostnad. Lejeföreningen motsätter sig den 
föreslagna avverkningen av i stort sett all tallskog inom området. 
 
Sandstäpp och Torra hedar 
 
Skötselplanen understryker det unika i de sandstäppsområden som finns inom naturreservatet. 
” Haväng och Vitemölla strandbackar utgör ett av Sveriges kärnområden för sandstäpp. Alla 
åtgärder som står till buds bör vidtas för att inte förlora denna naturtyp. Arealen sandstäpp får 
öka kraftigt på bekostnad av andra skötselområden. Området är viktigt för forskning kring 
sandstäpp” (Skötselplanen sid 21) 
 
Syftet att slå vakt om sandstäppsytorna och att utvidga dem har självfallet Lejeföreningens 
fulla stöd. De föreslagna åtgärderna för at utvidga sandstäppen finner vi emellertid alltför 
radikala, för att inte säga brutala. 
 
Under avsnittet 4.4. ”Sandstäpp – restaureringsåtgärder” anges att området skall hållas helt 
fritt från träd och buskar och att alla träd och buskar skall avverkas. Under avsnittet 4.3 
”Torra hedar” anges att området skall hållas fritt från träd och buskar och att befintliga träd 
skall avverkas. 
 
Även om denna avverkning skall ske etappvis och över en längre tid innebär det att all 
nuvarande tallskog på strandbackarna samt på höjden västerut mot naturreservatets västra 
gräns skall bort. 
 



Lejeföreningen anser att detta skulle innebära en alltför stor omdaning av landskapsbilden. De 
skyddsplanteringar av skog som gjordes på 1800-talet har ”sedvanerättsligt” blivit en del av 
landskapet och ingen nu levande människa har sett backarna utan trädbeväxning.  
 
Förslag 
 
Istället för den totala skogsavverkningen föreslår Lejeföreningen att de träd som sprider sig 
över sluttningarna mot stranden tas bort. Vidare att den befintliga skogen väster därom röjs 
och glesas ut, så att man kan röra sig obehindrat där. 
 
För att området ska fungera som naturreservat krävs tydliga regler för hur området får 
utnyttjas och vad besökande själva måste ta ansvar för. Tydlig och aktuell information vid de 
viktigaste  inpassagerna krävs. Reglerna ska vara konsekventa så besökande förstår. T.ex: 

- inga motorfarkoster på land, i vatten eller i luften (under viss höjd) i naturreservatet 

- ingen övernattning tillåten 

-hundar kopplade. 
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