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Inledning 

Naturum Vattenrikets första år blev ett framgångsrikt år. Inte mindre än 
149 000 personer från 108 länder besökte naturum under 2011.  Den 
spännande arkitekturen, läget mitt i Vattenriket – mitt i Kristianstad, det 
trevliga kaféet och de många programpunkterna har fått ett fantastiskt 
gensvar hos besökarna. 
 

1. Syfte 

1.1. Syfte enligt Naturvårdsverkets nationella riktlinjer (rapport 5376) 

 
Naturum ska visa vägen in i naturen. I naturum ska besökaren på ett lustfyllt 
sätt få kunskap om naturen, förståelse och känsla för alla dess värden samt 
inspireras att bege sig dit, vistas där och få en fördjupad naturkontakt som 
utbyte av sitt besök. Ett naturum ska därmed fungera som en port till naturen i 
allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. 
I syftet ingår att genom utställningar, programaktiviteter och annan 
naturvägledning: 

 Öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och 
kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden, 

 Fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet; förklara vad som 
hänt, händer och varför det sker, 

 Vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området och 
hur man lämpligen tar sig dit, 

 Motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet 
på sådant sätt att dess värden bevaras, 

 Skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i 
allmänhet och i området i synnerhet, 

 Stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som 
underlag för olika undervisningsbehov 

 Ge kunskap om hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett 
kulturhistoriskt perspektiv,  

 Sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra 
besöksmål för friluftslivet. 
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1.2. Lokala och regionala syften för det egna naturumet 

Naturum Vattenriket skall: 

 fungera som mötesplats för aktörer och aktiviteter med koppling till 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 

 vägleda besökare ut i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike  

 med utomhuspedagogik i fokus vara ett komplement till skolornas 
naturundervisning tillsammans med Naturskolan i Kristianstad och 
Högskolan Kristianstad 

 fungera som en del i Destination Kristianstads turistinformation  
 

2. Utvärdering av mål för verksamhetsåret 2011 

2.1. Årets mål 

 att erbjuda ett intressant och omväxlande programutbud utifrån minst 
sju olika temamånader, samt växla tillfällig utställning i anslutning till 
detta 

 att genomföra Biosfärläger för barn i årskurs 3-6 sommaren 2011 
 att genomföra en fältstation vid Ekenabben under Jamboreen 
 att ha generösa öppettider och god service 
 att inleda samarbete med Högskolan Kristianstad kring VFU (praktik) för 

lärarstudenter, biologer och landskapsvetare 
 att utveckla boknings- och faktureringssystemet  

 
2.2. Utvärdering av årets mål 

 

 ”att erbjuda ett intressant och omväxlande programutbud..” 
 

Målet uppfyllt. Under året som gått har naturum erbjudit ett varierat 
program med örnar, skog, tranor, strandängar, klimat och forskning i fokus i 
allt från föredrag och familjeaktiviteter till författarbesök och konserter. 
Totalt deltog 11 579 besökare i guidningar, programpunkter 
och pedagogisk verksamhet kring någon av årets 399 programpunkter, 
fördelat på 71 exkursioner, 74 föredrag och 252 visningar. 

 
 ”att genomföra Biosfärläger för barn i årskurs 3-6 sommaren 2011” 

 
Målet uppfyllt. Under sju dagar i juni 2011 arrangerade naturum 
kommunens första Biosfärläger. 26 upptäckarpigga barn i åldern 10-14 år 
deltog under ledning av naturums naturpedagog. Lägret blev mycket 
uppskattat och kommer att bli en årlig aktivitet så länge budget erhålls. 

 
 ”att genomföra en fältstation vid Ekenabben under Jamboreen” 
 
 Målet uppfyllt. I månadsskiftet juli-augusti samlades drygt 40 000 scouter 
från hela världen på Rinkabyfältet. Som ett komplement till naturum 
anordnade vi tillsammans med lokala entreprenörer och föreningar, ett 
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naturmingel på Ekenabben. Under tre dagar kunde man här leta småkryp på 
land och i vatten, kika på fåglar, åka båt eller paddla, gå en naturrunda, 
träffa naturexperter, fika och äta lokalproducerade hamburgare. Regnet 
öste ner, men de som trotsade vädergudarna fick vara med om såväl 
ringmärkning av fåglar som kvällstur på Hammarsjön med safaribåten. 

 
 att ha generösa öppettider och god service 
 
Målet uppfyllt. Under 2011 var naturum Vattenriket öppet för allmänheten 
under 347 dagar och 2389 timmar. 
 
 att inleda samarbete med Högskolan Kristianstad kring VFU (praktik) för 

lärarstudenter, biologer och landskapsvetare 
 

Målet ej uppfyllt. Naturums första år var överväldigande och stundtals 
kaosartat med enormt mycket besökare. Vi beslöt tidigt på året att fokusera 
på kärnverksamheten, att ta emot besökare och tackade nej till samtliga 
praktikanter under året. Under innevarande år, 2012, kommer vi redan nu i 
vår att ta emot den första landskapsvetarstudenten på VFU. 
  
 att utveckla boknings och faktureringssystemet  

 
Målet uppfyllt. Vi översvämmades av bokningar redan från start och efter 
att ha provat olika sätt att hålla reda på dessa från papperskalender till 
databas landade vi i att utveckla outlook till vårt verktyg, vilket fungerar väl. 
I outlook har vi således både bokningsmail och bokningskalendrar för 
guidningar och hörsalsbokningar. 

 
2.3. Utvärdering av målgrupper enligt Naturvårdsverkets nationella riktlinjer 

 
”Huvudsaklig målgrupp för naturumverksamheten är den breda allmänheten i 
alla åldrar utan speciella förkunskaper. En viktig målgrupp är skolans lärare och 
elever. Även andra än svenskspråkiga besökare ska genom lämplig översättning 
kunna ta del av innehållet i naturum. Lokaler, verksamhet och information ska 
så långt möjligt vara tillgängliga också för personer med funktionshinder.”   
 
2.4. Målgrupper för det egna naturumet  

Under året som gått har människor från världens alla hörn besökt naturum 
Vattenriket. 
I den världskarta som vi satte upp under sommaren placerade nålar i 108 av 
kartans länder under Världsscoutjamboreen. Flera lyriska citat hamnade i 

gästboken. ” Tack för besöget. Det er det flotteste hus vi sett”, 

skriver till exempel Kirsten och Erik, från Danmark.  
Under året har vi genomfört en enkätstudie, närmare bestämt 1729 enkäter 
som har samlats in via intervjuer under året. Dessa data har behandlats av 
företaget Resurs ab som kommit fram till spännande slutsatser som berättar 
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såväl om vilka besökare vi nått och hur mycket det har genererat i lokal 
ekonomi. 
 
De målgrupper vi hade angett i verksamhetsplanen för 2011 var:  
 

 Allmänhet, föreningar, företag mm från Kristianstad  
 Skolklasser och barnfamiljer 
 Turister och dagsbesökare från övriga delar av Skåne 
 Danska naturintresserade besökare 
 Bussresenärer 
 Rullstolsburna och andra besökare med funktionshinder 

 
Sammanfattning av resultat från enkätundersökningen 
1. Var kommer besökarna ifrån: 
Besöken fördelades geografiskt som i figuren nedan. Av de 148 000 besöken 
under året 2011 kom således ca 40 000 från Kristianstad, 53 000 från övriga 
Skåne, 33 000 från övriga Sverige och 20 000 från utlandet. Genom denna 
studie ser vi att målgrupperna är spridda väl, lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I vilket sällskap kommer besökarna? 
Besökarna till naturum Vattenriket har kommit i olika sällskap. Största andelen 
har kommit med familj och vänner (61%) följt av undervisningsgrupp (16%), 
konferens/möte (11%) och turist/bussgrupp (11%). Även detta diagram speglar 
således vår ambition att nå både allmänhet, skolklasser och bussturister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7(19) 

 

 

 

 
 
 
 

 
3. Var naturum huvudanledningen till ditt besök? 
En fråga som ställdes i enkäten var om naturum/ Vattenriket var 
huvudanledningen till besöket i Kristianstad. Denna fråga besvarades såklart 
bara av de som inte var Kristianstadsbor. 
Resultaten visar att så mycket som 61 % av Skåningarna, 37% av övriga 
svenskar och 33 % av utländska besökare faktiskt kom till Kristianstad just för 
att besöka naturum eller Vattenriket. Detta får stor betydelse för den lokala 
ekonomin som vi ser i sista diagrammet. 
 

 
3. Ekonomiska effekter 
Konsumtionen från besökarna uppgår till totalt 85 miljoner kronor, men den 
siffran omfattar alla som valde att besöka naturum. Mer intressant blir att titta 
på de som angav naturum som huvudanledning till att de kom till Kristianstad. 
Deras konsumtion uppgår till nästan 25 miljoner. Siffrorna är framtagna genom 
att använda enkätsvaren från våra besökare och korrelera dem till ”TEM”* 
 

 
 
 
 
*TEM All insamlad information har databehandlats i TuristEkonomiska Modellen (TEM®). Detta är ett 
program (modell) speciellt framtaget för att få resultat på ekonomiska och sysselsättningsmässiga 
effekter av resor och turism.. 
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En målgrupp värd att nämna är danska besökare. Under våren 2011 inför 
trantiderna satsade vi på att bjuda in dansk media. Vi gjorde ett program som 
omfattade tre delar: Besök på naturum, besök hos en känd dansk fågelkonstnär 
med en aktuell bok om tranorna i Vattenriket och besök vid tranrastplatsen 
Pulken. Arrangemanget gjordes tillsammans med kommunens Turiststrateger 
och programmet anpassades till tågen från Köpenhamn, eftersom ett av 
syftena var att visa hur nära Köpenhamn och Kristianstad ligger med tåg. Det 
blev en mycket lyckad insats. Mediaintresset var stort och många danska 
journalister kom, vilket resulterade i ett stort antal artiklar i dansk press, radio, 
Tv och bloggar/hemsidor. På danska dmi (motsvarande smhi) låg tex en stor 
artikel. Artiklarna har sedan resulterat i ett allt större antal danska besökare på 
naturum Vattenriket. 
 
 

3. Utvärdering av analys av risker/möjligheter under 
året 

 
3.1. Utfall av nulägesbeskrivning  

Under det inledande året har mycket fokus varit på att få en ökad 
personalstyrka och att få till stånd rutiner för allt ifrån bokningar till 
brandskyddsplan.  Bemanningssituationen löste sig successivt under året 
genom att vi fick först en förstärkning och sedan två nya tjänster från 1 
oktober, en projektadministratör och en naturumpedagog. Samarbetet med 
turistbyrån avslutades efter en försöksperiod på tre månader eftersom 
turistbyrån inte tyckte sig få tillräckligt många turistiska frågor. Det är rimligt att 
anta att resultatet hade blivit ett annat om prövoperioden hade varit under 
sommaren istället för under vintern. 
 
3.2. Utfall av förväntade möjligheter  

När den akuta personalbristsituationen var löst och de flesta rutiner skapade 
har det successivt börjat frigöras tid för att driva projekt tillsammans med 
andra medarbetare på Vattenriket och inom andra organisationer. Så sjösattes i 
slutet av året två projekt som kommer att bära frukt under 2012, ”Birds on-
line” och ett Leaderprojekt för att utveckla den gröna turismen till Vattenriket. 
 
3.3. Förväntade risker inför året 

 

Dessa var de risker vi identifierade i verksamhetsplanen: 
 

 ”Kontraktet med restauratör på våning två i naturum löper bara sex 
månader. Därefter måste det utannonseras igen. Att få en bra café - och 
restaurangverksamhet är mycket viktigt även för vår verksamhet. ” 
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Under året har Omsorgsförvaltningen skött Café naturum, vilket har varit en 
positiv och tillfredsställande lösning, uppskattad av många besökare. I slutet av 
året fick kommunens tekniska förvaltning i uppdrag av politikerna att 
annonsera ut kontraktet igen för att få en restauratör att ta över kontraktet på 
kommersiell bas. I skrivande stund har just annonserna varit i tidningarna.  
 

 Det är av största vikt att naturum Vattenriket har god tillgänglighet för 
alla besökare. I dagsläget når rullstolsburna andra våningen med 
restaurang och utsiktsterrass, men inte den lilla etagen på tredje 
våningen som var avsett i bygget. Där fattas en trapphiss, som inte 
kommit på plats pga projekteringsmisstag. Arkitekt och projektledare på 
C4 Teknik arbetar för att hitta en lösning. Det är av största vikt att detta 
löses så att det inte blir mer negativ kritik till naturum över detta 
misstag. 

 
Under året har C4 Teknik lagt mycket tid och energi på att få till stånd en 
lösning med White arkitekter på frågan. I skrivande stund är hissen ännu inte på 
plats. 
 

 Säkerheten för besökare måste vara god, både vid Redet i vassen och 
inomhus. Det har funnits farhågor från personal och besökare både 
kring innertaket och kring säkerheten vid redet i anslutning till vattnet. 
Projektledning och arkitekt har meddelat att båda sakerna uppfyller 
riktlinjer och är säkra.  

 
Under året har vi haft många kontakter med C4 Teknik om säkerheten, både i 
redet och i naturum. För redets del blev det en lösning med avspärrningsrep 
som gjorde redet till en säkrare plats. När det gäller innertaket i naturum, som 
består av tunga ribbor av gips, blev det ett akut läge strax före jul då det 
upptäcktes att inte alla ribbor satt säkert på plats. Naturum fick stängas och 
ribborna säkras med en temporär lösning. Under 2012 kommer en slutlig säker 
lösning att genomföras av entreprenör och C4 teknik. 
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Punkt 4 – beskriver de aktiviteter som bidragit till att syfte och mål 
uppfyllts. 
 

4. Utvärdering av naturums verksamhet  

 
4.1. Övergripande planering för året 

Naturum Vattenriket har haft öppet hela året under 347 öppetdagar. Att ha 
öppet hela året gör att man inte får någon tid på vintern för att planera, göra 
verksamhetsberättelse och programblad utan hela tiden måste allt löpa 
samtidigt. För 2011 års del innebar detta en extremt hög arbetsbelastning 
särskilt under våren och sommaren. 
 
I mitten av våren beslutade vi oss för att ha bokningsfria måndag, medan 
resterande vardagar inleddes med bokad skolklass på morgonen och sedan 
bokade grupper under resten av dagen. Från och med 1 november stängde vi 
måndagar fram till 1 april då åter har öppet alla veckans dagar. 
 
Öppettiderna har alltså varit:  
Jan-november: skolklasser 8-11, öppet dagligen 11-17 
november-december: skolklasser 8-11, öppet tis-sön 11-17 
 
De bokade grupperna har varit många under detta inledande år. I maj månad 
hade vi 55 bokade grupper för visning eller skolverksamhet. Utöver detta också 
ett mycket stort antal som bokat hörsalen för konferens utan visning. 
 

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Totalt

bokade grupper

skolklasser 3 9 9 11 15 4 0 3 11 14 9 6 94

övriga grupper 11 17 23 21 40 11 5 11 26 19 6 9 199  
 
 
4.2. Teman 

Naturum Vattenrikets program speglar både arbetet i Biosfärområdet och 
årstidsväxlingar i Vattenriket. År 2011 var det utöver dessa perspektiv SKOGEN 
som stod i fokus. Året bjöd på följande teman 

 ÖRNVECKOR (januari) 

 SKOGSVECKOR (februari) 

 TRANVECKOR (mars) 

 SKOGSVECKOR (april) 

 STRANDÄNGSVECKOR (april)  

 PÅ VATTEN I VATTENRIKET (maj-augusti) 

 FLYTTFÅGELVECKOR (augusti-september) 

 KLIMATVECKOR (september) 

 SKOGSVECKOR (oktober) 

 FORSKARVECKOR (november-december) 
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Upplägget för samtliga teman var 
att tydligt knyta an till 
månadstemat i såväl den tillfälliga 
utställningen, i programutbudet 
och i föredrag och visningar. 
Under klimattemat hösten 2011 
fanns en utställning producerad 
av kommunens klimatinformatör, 
ett brett utbud av 
programpunkter med allt från 

klimatsmart lunchföredrag (fotot) via familjeaktivitet som att bygga 
vattensnurror och solcellsbilar till energidebatt anordnad av 
Kristianstadsbladet. Samtidigt ändrade vi vårt föredrag ”Lär känna ditt 
Vattenrike” till att också ge aktuell klimatinformation med koppling till 
Vattenriket. 
 
4.3. Programverksamhet 

Programpunkterna redovisas i tabellen nedan och program för året bifogas. 
Första halvåret var de korta visningarna av utställningen mycket välbesökta och 
genomfördes stundtals flera gånger om dagen.  
Programutbudet har varit mycket brett. Målet har varit att skapa en mötesplats 
för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike där alla åldrar och smaker skulle 
hitta något som passade just dem.  
 

Under året som gått har naturum 
erbjudit ett varierat program med 
örnar, skog, tranor, strandängar, 
klimat och forskning i fokus i allt från 
föredrag och familjeaktiviteter till 
författarbesök och konserter. Totalt 
deltog 11579 besökare i guidningar, 
programpunkter 
och pedagogisk verksamhet kring 
någon av årets 399 programpunkter. 

 
 
 
Naturums stadsnära läge gör att vi 
hela tiden har haft mottot vara en 
mötesplats där natur möter kultur. 
Så hade vi tex välbesökta föredrag 
under stadens bokfestival. Årets 
mest välbesökta programpunkt (700 
personer) var dock när Christianstads 
symfoniker gav Händels Watermusic 
som en offentlig konsert i redet 
utanför naturum! 
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Ett gott exempel på en programaktivitet som tar sitt avstamp i arbetet i 
Biosfärområdet är den årliga forskningskonferensen ”Biosfär”.   
 

I år vidgade Biosfär 2011 horisonten åt 
alla håll och över ämnesgränserna. 
Dagen innehöll föredrag om allt från 
ålens utsatta situation, sävens 
försvinnande från sjöarna och 
Helgeåns allt brunare vatten, till 
utterns återkomst i Vattenriket. 
Biosfär 2011 är ett samarrangemang 
mellan Biosfärkontoret och Högskolan 
Kristianstad och gick av stapeln för 
andra året i rad.   
 

På det här sättet underlättas kunskapsutbyte och ges möjlighet att skapa nya 
kontakter och samarbetsformer. 

 
Sammanfattning programutbud 2011: 
 

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Totalt

Programpunkter

guidade exkursioner 2 2 3 10 11 8 21 11 3 0 0 0 71

visning av utställningen 28 46 55 21 19 16 21 17 7 11 9 2 252

föredrag 8 7 3 2 1 0 2 0 10 11 21 9 74  
 
Lärdomarna vi har dragit kring programutbudet 2011 är: 
Det är bra att: 

 Inleda varje tema med ett större arrangemang så att massmedia 
kommer och vi får artiklar i lokala tidningar 

 Marknadsföra arrangemang via facebook och bloggar utan andra 
kostnader än tid. 

 Satsa extra på marknadsföringen av arrangemang som inte ligger i 
anslutning till naturum, som i fallet med naturminglet. Det är svårare att 
locka besökare ut till platser än till naturum. 

 Satsa på enkla programaktiviteter, dagligen, under sommartid då 
besökarna är mer oplanerade och kommer familjevis. Exempel på 
sådana aktiviteter kan vara dagliga guidningar längs kortare rundor, 
fjärilsturer samt självinstruerande uppdrag typ ”skattjakt” eller 
”tipsrundor”. 

 Knyta arrangemangen till de aktiviteter och projekt vi driver i 
Biosfärområdet så att program och ekologiska projekt går hand i hand 
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4.4. Tillfälliga utställningar 

 
Vår lösning för de tillfälliga 
lösningarna i naturum Vattenriket 
är en hörna av utställnings-
utrymmet där vi till varje tema 
hänger en aktuell vepa för temat 
samt fäster text och bild med 
pappersklämmor på ett galvat 
galler. Till detta finns en dator 
med skärm där man kan köra ett 
bildspel. Under året har vi haft 

utställningar med ett vitt spektra av innehåll, från konstnären Carl Christian 
Tofte med sina fina trantavlor (fotot) till en utställning om den försvinnande 
säven i Hammarsjön, illustrerat av föremål tillverkade av säv som äldre händiga 
damer från hade vävt och fixat. 
 

Under juni-augusti placerade vi en 
världskarta med nålar och 
uppmaningen att markera sin 
hemort med en nål. Intresset blev 
enormt! Nålar placerades i 108 
länder och fortfarande frågar 
besökare när vi skall ta fram 
kartan igen, vilket vi gör inför 
sommaren. 
 

 
 
 
4.5. Kommunikationsinsatser 

Kommunikationsinsatserna för naturum Vattenriket sker i huvudsak 
tillsammans med våra kollegor som arbetar på Biosfärkontoret. Där finns en 
journalist och en informatör som tillsammans med naturumföreståndare lägger 
upp och genomför kommunikationsinsatserna. 
 
Under året har vi fått enormt stort genomslag i massmedia, naturligtvis 
framförallt i lokalpressen, men också i rikstidningar. I Vattenrikets pressarkiv för 
2011 ligger länkar till inte mindre än 214 artiklar publicerade under året! 
 
Som tidigare nämnts satsade vi extra på danska media vilket gav bra utdelning i 
form att tidningsartiklar, radioreportage och blogginlägg/hemsidor i Danmark. 
 

Vår hemsida har under året utvecklats på ett bra sätt och är mycket välbesökt. 

Här finns all information som besökaren behöver för att besöka naturum eller 

för att boka en visning eller föredrag. Här finns också en fördjupning av 



 14(19) 

 

 

 

 
 
 
 

utställningen så att besökaren kan läsa mer efter sitt besök på naturum. 

Hemsidan är mycket välbesökt med 210 286 besök av 91 742 unika personer under 

år 2011. 42%  av besökarna är nya, resten är återkommande besökare.  

Helt integrerat i hemsidan finns en nyhetsblogg som uppdateras varje vecka 
med nyheter från Vattenriket. Dessa nyheter sprids sedan vidare via sociala 
medier. Vi är väl etablerade på facebook med över 500 ”likes”. Det är ett viktigt 
och bra sätt att sprida allt ifrån blogginlägg till information om kommande 
programpunkter. 
 
Vi har under året annonserat sparsamt eftersom vi fick så stort genomslag i 
media ändå. De annonser vi satsat på är i olika kartbroschyrer samt i 
Sydsvenskan, den stora tidningen i sydvästra Skåne. 
 
Under hösten producerades ett DVD vykort med en 6 minuter lång film om 
Vattenriket och naturum på både engelska och svenska. Den säljs i naturums 
lilla shop. 
 

Punkterna  5 – 9 beskriver vilka resurser som använts för att 
uppfylla aktiviteterna under punkt 4 och hur de har motsvarat 
planerat behov. Orsak till eventuella skillnader mellan plan och 
verklighet anges här. 

 

5. Utvärdering av personal 

 

Månad

Öppet

dagar

Öppet

timmar

Bemanning

Dagar

Bemanning

timmar

Antal

besök

Antal Antal Antal Antal Antal

Januari 28 196 111 804 10698

Februari 28 196 111 804 11127

Mars 31 217 117 846 11828

April 30 217 115 832 15799

Maj 31 217 117 846 16953

Juni 29 203 113 818 13552

Juli 31 217 117 846 22059

Augusti 31 217 117 846 16477

September 30 210 117 832 10951

Oktober 31 217 117 876 8921

November 26 156 99 724 6064

December 21 126 71 538 3835

Summa 347 2389 1322 9612 148264

 
5.1. Utvärdering av personalinsats 

Under våren 2011 bestod den fasta personalen av 3.5 tjänst, en 
naturumföreståndare, en naturvägledare, en utställningsvaktmästare samt en 
halvtid med marknadsföring och kommunikation. Det höga besöksantalet, 
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tillsammans med alla bokade grupper och ett hus som ännu inte fungerade 
gjorde situationen ohållbar och vi fick klartecken att anställa ytterligare 
personal i form av timanställda och så småningom två fasta tjänster, en 
administratör och en naturpedagog. Från att ha skött den dagliga 
verksamheten med många timanställda under våren och sommaren klarar vi nu 
verksamheten med timanställda enbart på helger och lov. 
 
Den personal som i slutet av året är knuten till naturum är alltså: 
Naturumföreståndare Karin Magntorn 
Naturvägledare Josefin Svensson 
Naturpedagog Sam Peterson 
Projektadministratör Brita Nilsson 
Utställningsvaktmästare Magnus Larsson 
Marknadsföring Ebba Trolle 
 
Utöver detta finns 1.5 årsarbeten för timanställd personal som nyttjas under 
helger och semestrar. 
 

6.  Utvärdering av kompetensutveckling av personal 

 
6.1. Utvärdering av kompetensutveckling av personal 

Under året deltog två naturumpersonal (Karin Magntorn och Josefin Svensson) 
vid regionträffen i Trollskogen. Däremot valde vi att hoppa över riksträffen i 
Vålådalen av tidsbrist.  
 
Under hösten har tre personal (Karin M, Josefin S och Sam P) gått 
högskolekursen Naturvägledning för yrkesverksamma som ordnades av SLU 
Alnarp.  
 
Under året har vi haft ett flertal personalutbildningar internt i Vattenriket i 
form av exkursioner till olika besöksplatser. 
  
Naturumföreståndaren har gått en två dagars utbildning i lönesättning inom 
kommunens ledarskapsprogram. 
 
Utställningsvaktmästaren har utbildats i brandskydd och samtlig personal, 
inklusive samtliga timanställda har gått hjärt- och lungräddning. 
 

7. Utvärdering av förnyelse av fast utställning 

7.1. Utvärdering av årets förnyelse av fast utställning 

Utställningen i naturum Vattenriket är ju i princip ny och en rimlig tanke hade 
varit att inget fanns att åtgärda. Tyvärr är det inte så. För besökaren är intrycket 
gott, men det finns saker som inte håller konstruktionsmässigt. Mycket tid har 
lagts under året på att visa på brister och fel i utställningen, som borde åtgärdas 
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inom garantitiden. Under denna process kom det fram att utställningen inte var 
slutbesiktigad. En besiktningsman har således gjort en formell slutbesiktning 
och noterat de fel som måste åtgärdas inom ramen för den 5 åriga garantin. 
Denna process rullar på, ännu så länge utan synbart resultat, men den bör leda 
fram till att bristerna åtgärdas.  
 
Under året har vi kompletterat utställningen på ett par punkter. Vi har köpt en 
stor plattTV som placerats ovanför vår åk-attraktion Opteryx. I somras när vi 
hade som mest folk var det stundtals 45 minuter kö för en åktur och då såg vi 
den fina marknadsföringsplatsen som är ovanför Opteryx dörr. På TVn kör vi ett 
aktuellt bildspel om kommande programpunkter. 
 
Ytterligare en datorskärm har köpts till utställningen. Den ingår i den tillfälliga 
utställningsdelen. 
 
Ytterligare en förnyelse gjordes i hörsalen där 12 Canvastavlor med motiv av 
naturfotografen Patrik Olofsson köptes in och numera förgyller hörsalen. 
 
Under året har vi tagit fram ett texthäfte på engelska.  
 
 
7.2. Budget och finansiering för förnyelse av fast utställning 

Den totala budgeten för utställningarna på naturum Vattenriket var under 2011 
85 000 kr, varav 30 000 till tillfälliga utställningar, 20 000 till drift av Opteryx 
och akvarium och 35 000 till förbättringar.  
 
Mycket arbetstid går åt för naturumföreståndaren att hålla ihop arbetet med 
utställningar och i vårt fall processen med garantiåtagandet. 
 
 
7.3. Förankring 

Frågor kring utställnings förnyelse förankras i Biosfärkontorets ledningsgrupp. 
Om synpunkter behöver inhämtas från fler aktörer kan vi bolla frågorna 
antingen i naturums programråd eller i samrådsgruppen för naturvård i 
Vattenriket. 
 
 

8. Utvärdering renovering, förändring av 
fastighet/lokaler 

8.1. Utvärdering av renovering, förändring av fastighet / lokaler 

Det är kommunens tekniska förvaltning, C4 Teknik, som är ansvarig för 
fastigheten. Under året som gått har ett stort antal fel anmälts och åtgärdats 
antingen inom ramen för driften eller inom ramen för garantin. I ett så nytt och 
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så komplicerat hus är det helt normalt med en stor rad saker som måste 
åtgärdas. 
 
Några av de större och mer komplexa problemen som tagit mycket tid i anspråk 
under året är: 
 
- innertaket på naturum med ribbor av gips som inte var säkrat tillräckligt utan 
naturum fick stängas för att åtgärda 
- golvet på naturum som består av en särskild cementbaserad spånskiva 
(Amrock) och som är svårskött och dessutom slår sig i kanterna på skivorna 
- solcellerna (80m2) som fortfarande inte är i drift och genererar el 
 
Även om det är kommunens tekniska förvaltning som är ansvarig för 
problematiken så har det tagit mycket tid av naturumföreståndaren under året 
att både väcka frågor kring problemen och vara med vid möten och 
diskussioner. 
 
 

9. Utvärdering av övriga insatser 

9.1. Utvärdering av övriga insatser 

Under året rustades Linnérundan upp. Det är en 6 km lång våtmarkspromenad 
med utgångspunkt från naturum eller staden Kristianstad. Längs rundan sattes 
nya ledstolpar, nya kartor och vi lanserade också ljudguider. Per-Erik Tell, 
välkänd radioprofil, gjorde de tio ljudfilerna om Tivoliparkens badhus, 
naturreservat Årummet, Isternäsets fågelliv, Lillös historia och staden i 
Vattenriket. En blåvit symbol markerar lyssnarstationerna längs rundan. Här 
kan besökaren lyssna med smartphone via Vattenrikets hemsida, eller ladda 
ner till mp3-spelare. Nytt kartmaterial togs fram för naturums besökare till 
Linnérundan. Hela projektet kring Linnérundan bekostades av 
landsbygdsprogrammet för utvald miljö. 

 
Inom projektet ”på vatten i Vattenriket” 
har flera stora investeringar kommit på 
plats, ffa en båtbrygga i Tivoliparken för 
safaribåten och flodbåten och andra 
båtburna gäster samt ett skärmtak som 
vi använder med skolklasser och för 
familjeaktiviteter.  
Inom detta projekt har vi också tagit 
fram en karta för paddling i Vattenriket 
samt köpt in en storkanot för nyttjande 
av skolklasser. 
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Punkt 10 beskriver det faktiska utfallet av intäkter för naturum 
respektive kostnader för personal, lokaler, verksamhet och 
utställning (punkt 4-9 ovan).  
 

10. Utvärdering av budget för naturum  

För varje naturum ska ekonomisk redovisning ske enligt nedanstående tabell. 
Fyll endast i siffror. Eventuella kommentarer till uppgifterna kan göras i text 
under tabellen.  
 

Intäkter Budget  
(verksamhets-
plan) 

Faktiskt utfall  
(verksamhets-
berättelse) 

Från Naturvårdsverket  
(Fördelningsprotokollet §7. Bemanning och drift av naturum)  930 000 

 
800 000 

Från Länsstyrelsen, andra anslag än ovanstående    

Från annan finansiär (icke-statlig huvudman, sponsor eller liknande) 1 827 000 2 435 000 

Intäkter från försäljning av varor och tjänster vid naturum    

Summa intäkter  2 757 000 3 235 000 

   

Kostnader Budget  
(verksamhets-
plan) 

Faktiskt utfall 
(verksamhets-
berättelse) 

Personal   

Personal, anges som lön + lönekostnadspåslag (LKP)  2 270 000 2 653 000 

OH-kostnad  207 000 203 000 
Delsumma personalkostnader  2 477 000 2 856 000 

Lokaler (ej investeringar i fastighet)   

Fastighetsdrift (el, värme, vatten, sopor, reparation och underhåll)   

Lokalhyra   
Delsumma lokalkostnader  0 

Verksamhet och utställningar (ej investeringar)   
Verksamheten (program, föredrag, köpta tjänster för detta, 
programtryckning, marknadsföring, evenemang av olika slag)  195 000 

317 000 

Fasta utställningen (skötsel, underhåll, revidering, renovering och 
komplettering)  70 000 

47 000 

Tillfälliga utställningar (produktion, köpta tjänster, skötsel och 
underhåll)  15 000 

15 000 

Delsumma verksamhet- och utställningskostnader   0 

Summa kostnader  280 000 379 000 

   

Resultat (intäkter minus kostnader)  0 
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11. Naturum uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer 

Efter granskning av denna verksamhetsberättelse bedömer vi att naturum 
uppfyller riktlinjerna enligt Naturvårdsverkets nationella riktlinjer (rapport 
5376). 
 
 
11.1. Fastställande av verksamhetsberättelse 

 
Denna verksamhetsberättelse har fastställts av huvudman för naturum, 
Biosfärkontoret vid Kommunledningskontoret i Kristianstad. 
 
 
Vid framtagandet har föreståndare Karin Magntorn deltagit. Övriga 
medarbetare vid naturum har läst. 
 
 
Underskrift 
 
 
Ort / Datum   Ort /Datum 
 
 
_____________________________ __________________________ 
Huvudmannens kontaktperson Naturumföreståndare 
Martin Risberg  Karin Magntorn  
tf chef för avd för Strategi & utveckling 
Vid Kommunledningskontoret, 
Kristianstads kommun 
 
 
 
 
 
 

 


