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➤ Remissvar på skötselplanen för naturreservatet
➤ Vitemölla lyser på Allhelgonadagen
➤ Vi hälsar det nya året
➤ Soppkväll den 17 januari
➤ Vandring i naturreservatet
➤ Sommarkvällar på Lejet även nästa år

Sverker Andersson t.v. lägger fram sina synpunkter under mötet i Kiviks kapell den 15 september.

Remissvar på länsstyrelsen skötselplan
Lördagen 15 september samlades ett 50-tal medlemmar i Lejeföreningen till extra medlemsmöte i Kiviks
kapell. På dagordningen stod en fråga – föreningens
remissvar på länsstyrelsens förslag till skötselplan för
naturreservatet.
Styrelsens förslag till innehåll i remissvaret diskuterades livligt, och i den avslutande voteringen antogs
styrelsens förslag med stor majoritet. Remissvaret i
sin helhet kan du läsa på sidan 2 av detta Lejeblad.
Målsättningen är att vårt remissvar skall inarbetas
i ett gemensamt remissvar från oss och Havängs Museiförening samt ett antal andra berörda föreningar
och byalag. Remisstiden går ut 16 november. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.

Vitemölla lyser på Allhelgonadagen
När Österlen lyser så lyser också Vitemölla. Vi tänder
marschaller på båda hamnarmarna och bjuder på
varm dryck. Alla välkomna 3 november kl 18.00!
Vi hälsar det nya året
Traditionellt samlas vi i hamnen kl 24.00 på Nyårsafton och hälsar det nya året med ett stort fyrverkeri.
Tag med bubblande dryck och gäster så skålar vi tillsammans.
Soppkväll åter 17 januari 2013
Initiativet med en soppkväll i Postahuset för oss som
vistas i Vitemölla också under den mörkare årstiden
föll mycket väl ut. Fullsatt och festligt. Tack till Bodil

➥

som kom med förslaget, och som också stod för den
goda ålasoppan.
På allmän begäran kommer vi att fortsätta med
soppkvällarna, och nästa gång det beger sig blir torsdag 17 januari 2013 kl 19.00 i Postahuset. Anmälan
till Bodil e-post: bodilagneta@telia.com eller tel
0414 – 700 51.

Favoriter i repris
Sverker Andersson, Mårten Sandén och Peter Nilsson med spelmän, underhöll oss i somras tre torsdagskvällar på Badhotellet under den gemensamma
rubriken ”Sommarkvällar på Lejet”. Arrangemangen
blev mycket uppskattade och vi återkommer därför
nästa sommar med nya program – bl.a. blir det en
danskväll på Badhotellet.
Simtävlingen ”John Tufvessons Memorial” har nu
blivit en tradition i slutet av sommaren, och även den
återkommer nästa år.

Agne Paulsson berättar om naturens mysterier även nästa år.

Vandring i naturreservatet
Den vandring i naturreservatet som Lejeföreningen
anordnade i maj 2012 med Agne Paulsson som guide,
fick stor anslutning och uppskattning. Vi har därför
beslutat att anordna en ny vandring 2013 – också
denna gång med Agne som guide. Nästa år förlägger
vi vandringen lite senare i tiden – mitten av juni – för
att få möjlighet att se lite andra blommor och växter.
I Lejebladets första nummer 2013 återkommer vi
med information om datum.
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 ställnings-

tagande 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 antaget av
medlemsmöte med c:a 50 deltagare med Vitemölle
Lejeförening den 15 september 2012 .
Vitemölla 14 oktober 2012
Styrelsen/Anders Westerberg, Ordförande

