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Yttrande från Vitemölle Lejeförening över länsstyrelsens reviderade förslag till 
skötselplan för Vitemölle-Havängs naturreservat 
 
 
Lejeföreningen i Vitemölla yttrade sig 1 december 2011 över länsstyrelsens första skötselplan 
för Vitemölla och Haväng strandbackar. I detta yttrande motsatte vi oss den 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.”  
 
Länsstyrelsen har i den reviderade skötselplan som presenterades sommaren 2012 gjort vissa 
medgivanden och föreslagit 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  
 
Inte heller inom denna smala bård lämnas nuvarande tallskog kvar i nuvarande skick; Delar 
av tallen skall avverkas och istället skall lövskog och buskar uppmuntras att växa upp i dess 
ställe. 
 
Lejeföreningen kan inte finna länsstyrelsens förändringar i planen som annat än marginella, 
för att inte säga kosmetiska. Vårt sammanfattande ställningstagande från december 2011 står 
fast: De föreslagna åtgärderna är för brutala och vi motsätter oss dem. 
 
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. 
 
Från Lejeföreningens sida ser vi självfallet detta som något positivt. Men, i 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. 
 
Sammanfattningsvis: Vitemölle Lejeförening motsätter sig avverkning av skogen söder om 
Klammersbäck, med undantag för 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. 
 
Innehållet i ovanstående remissyttrande är antaget av medlemsmöte med ca. 50 deltagare med 
Vitemölle Lejeförening 15 september 2012 . 
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