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Skötselplan för naturreservatet Vitemölla-Haväng
Länsstyrelsen har utarbetat ett mycket ambitiöst och
intressant förslag till skötselplan för naturreservatet
Vitemölla – Haväng. Lejeföreningen har insänt ett re-
missyttrande över planen.

Lejeföreningen välkomnar och ser mycket positivt
på att skötselplanen upprättats. Området ges därmed
goda möjligheter att bevara sin unika karaktär och
särprägel för framtiden.

Länsstyrelsens syften med skötselplanen
Länsstyrelsens syfte med naturreservatet anges vara
att bevara, restaurera och utveckla ett område med
aktiva strand- och dynbildningsprocesser, trädklädda
dynområden, sandstäpper, meandrande bäckar och
trädklädda samt öppna betesmarker, med de arter
som är beroende av dessa områden samt att främja
det rörliga friluftslivet.

Lejeföreningen säger i sitt yttrande att vi stödjer
dessa syften. Vi stödjer även de flesta av de i planen
föreslagna åtgärderna för att uppnå dessa mål.

Det finns dock ett viktigt undantag där Lejeföre -
ningen kritiserar och motsätter sig länsstyrelsens för-
slag till åtgärder – vi säger nej till avverkning av i
stort sett all skog på backarna och höjden i områdets
västra del.

Bakgrunden till länsstyrelsens förslag till trädav-
verkning är att man vill slå vakt om och utvidga de
unika sandstäppsområdena inom reservatet. Man
skriver: ”Haväng och Vitemölla strandbackar utgör
ett av Sveriges kärnområden för sandstäpp. Alla åt-

gärder som står till buds bör vidtas för att inte förlora
denna naturtyp. Arealen sandstäpp får öka kraftigt på
bekostnad av andra skötselområden”. 

�ej till avverkning av skogen i naturreservatet
Syftet att slå vakt om sandstäppsytorna och att ut-
vidga dem har självfallet Lejeföreningens fulla stöd.
De föreslagna åtgärderna för att utvidga sandstäppen
finner vi emellertid alltför radikala, för att inte säga
brutala.

Även om avverkning av skogen 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 skydds-
planteringar av skog som gjordes på 1800-talet har
”sedvanerättsligt” blivit en del av landskapet, och
ingen nu levande människa har sett backarna utan
trädbeväxning. 

Lejeföreningens förslag
Istället för den totala skogsavverkningen föreslår Le-
jeföreningen att de träd som sprider sig över slutt-
ningarna mot stranden tas bort. Vidare att den be -
fintliga skogen väster därom röjs och glesas ut, så att
man kan röra sig obehindrat där.

Lejeföreningen avslutar sitt remissvar med att fö-
reslå tydliga regler för hur området får utnyttjas och
vad besökande själva måste ta ansvar för. Tydlig och
aktuell information vid de viktigaste inpassagerna
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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 
Länsstyrelsens förslag i sin helhet och Lejeför-

eningens remissyttrande kan du hitta på vår hemsida
www.vitemolla.org. 

Bron över Mölleån får översyn
Simrishamns kommun har ju gjort en hel del insatser
i Vitemölla de senaste åren – södra hamnarmen, Kil-
lan och asfaltering av Garnhängevägen. Nu går man
vidare med en översyn av bron över Mölleån. De spi-
kar som sticker upp i gångbanan skall åtgärdas, och
bron skall även i övrigt ses över.

Vem var John Tufvesson ?
Lejebladet har fått ett brev från Kersti Möllerström,
präst i Svedala och dotter till den John Tufvesson
som givit namn åt Lejets stora simtävling över hamn-
bassängen. Hon tackar för vår trevliga hemsida och
referatet av simtävlingen. Hon påpekar dock att John
stavade sitt namn Tuvesson, utan något ”f”. Hon frå-
gar om vi har mer information om hennes far. Frågan
har gått vidare till Sverker Andersson och här kom-
mer, något förkortat, det svar han skickat:

Jag träffade din far några gånger, men han var ju
generationen äldre än jag. Som alla andra Vitemöl-
lingar användes inte hans dopnamn, utan för möl-
lingarna var han Joski.

Joski kallades också hans son som jag är ungefär
jämngammal med. Jag är född 1939. Joski jr funge-
rade som entusiastisk trumslagare i SlugarBodils or-
kester som höll till överst på Killebacken. Sättningen
var kapellmästaren själv på tramporgel, Jan Kranz te-
norsaxofon, Ove Hjelm dragspel, Arne Hjelm gitarr
och undertecknad på trumpet. Trumslagaren använde
kokkärl och därtill hörande utrustning som han miss-
handlade med vispar. Vi spelade jazz.

Hur hamnade då John i historien om Johnny Weiss -
muller?

Jo, när den nya badstegen skulle invigas med en
simtävling ville vi göra slagkraftig reklam och då dök
namnet Weissmuller upp – Videmüllingen. Han hette
ju Johnny och så fann vi John som ju föddes i närhe-
ten av startplatsen.

Det är egentligen inte din far det handlar om, men
han fick låna ut sitt namn. En äldre mylling sa:

– Ja visste inte att han kunde simma men det var en
djävel på skrisko.

Jag hoppas att ni inte misstycker om lånet av nam-
net – han tillhörde ju ”di store pågarna”.

Kersti har tackat för Sverkers ”fantastiska svar”.
Kersti kommer att inbjudas som hederspublik till
nästa års upplaga av John Tufvesson Memorial.

Vinterväghållning
Även i vinter lär det väl komma en del snö, även om
vädret i skrivande stund mest liknar syndaflod. Nåväl
– har ni synpunkter och förslag vad gäller snöröjning
så vänd er till Sven Hammar, tel: 0414 – 701 61. Sven
är vår kontaktperson gentemot Svevia, som sköter
vinterväghållningen i lejet. Undantagna är Mölle-
backen och Lejegatan där Trafikverket sköter snö-
röjningen.

Motorcyklar på naturreservatet 
Det har förekommit en del motorcykelåkning på na-
turreservatet den senaste tiden. Om ni upptäcker nå-
got sådant, så försök att notera registreringsnumren
och meddela till Lejeföreningen. Då kan vi polisan-
mäla det hela och därmed förhoppningsvis få stopp
på det olagliga åkandet.

�yårsfirande vid hamnen
Vid tolvslaget på nyårsafton samlas vi traditionsenligt
vid hamnen för att gemensamt hälsa det nya året och
beundra fyrverkeriet. Medtag lämpliga drycker och
alla nyårsgäster. 

Välkomna!
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