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Minnesanteckningar från möte den 6 mars 2017 med   
            Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 
 
 
Närvarande:   

Roland Sandelin, kommunstyrelsen 
Carina Wettemark, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, 
Kommunledningskontoret 
Karin Magntorn, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, 
Kommunledningskontoret 
Sam Petersen, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, 
Kommunledningskontoret 
Håkan Östberg, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, 
Kommunledningskontoret 
Eva Berglund, Turismstrateg, Kommunledningskontoret 
Marie Thiman, Mark- och exploateringskontoret, Kommunledningskontoret 
Patrik Ulvdal, C4 Teknik 
Henrik Andersson, Skogsstyrelsen, Skånes distrikt 

Ulf Oscarsson, Vattenrikets Vänner 

Christer Jönsson, Helgeåns vattenråd 

Erik Baekstedt, Nedre Helgeåns Regleringsföretag 

Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb 
Sven Olsson, Köpinge Fiskevårdsområdesförening 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
Agneta Björklund, Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

Patrik Jönsson, Christianstads Motorbåtsklubb 
Bengt Hellberg, Beckhovets fiskebodsförenig 
Hans Cronert, Länsstyrelsen/Kristianstads kommun (sekr) 

 

 

 
 

1. Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet är antaget av kommunstyrelsen och länsstyrelsen har 
ställt sig bakom det. 
 

2. Verksamhetsberättelse för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 2016 
Verksamhetsberättelsen för 2016 är klar och delades ut av Carina Wettemark. 
Många spännande händelser presenteras från året som gått; presentation av 
året i siffror, försök att att presentera på alla nyttor/ekosystemtjänster som 
Vattenrikets natur bjuder, turimsekonomiska nyttan med naturum Vattenriket, 
lovorden från Unesco i samband med godkännande av tioårsuppföljningen mm. 
 

3. LONA-pengar till  fiska i Vattenriket och förstudie av Vattenriketled 
Håkan Östberg presenterade två projekt för vilka man sökt LONA-medel från 
Länsstyrelsen och i båda fall blivit beviljade medel: 
Håkan Östberg presenterade två projekt för vilka man sökt LONA-medel från 
Länsstyrelsen och i båda fall blivit beviljade medel: 
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1) Vattenrikeled, initierat som medborgarförslag. Tanken är att leden ska 
knyta ihop Skåneleden i norr (Lerjevallen) och söder (Linderödsåsen). 
Arbetet kommer att utföras som en förstudie som ska ligga till underlag till 
ett konkret förslag och ansökan om att söka mer pengar. Förslaget kommer 
att stämmas av med ansvariga för Skåneleden, Region Skåne och Stiftelsen 
för fritidsområden i Skåne. Kommunen ansvarar för skötseln. 

2) Fiska i Vattenriket. Syftet är att öka kunskapen om och tillgängligheten för 
sportfiske längs Helgeå och Vramsån och kommer att ske i samverkan med 
Nedre Helgeåns Fiskvårdsområde och Köpinge fiskevårdsområdesförening. 
Målgrupper är funktionshindrade, barn med utländsk härkomst samt 
allmänhet. Projektet är fyra årigt och man har beviljat 340 tkr. Man börjar 
med förstudie på sex platser. År två-fyra genomförs konkreta åtgärder på 
utvalda platser. Vidare kommer det arrangeras aktivitetsdagar kopplade till 
sportfiske.  

 
4. Kommunala naturvårdsfonden – unikt för Kristianstad 

Hans Cronert berättade om naturvårdsfonden, något som är tämligen unikt för 
Kristianstads kommun.  
Kommunen har beslutat att avsätta värdefulla områden som kommunen äger 
för naturvård och rekreation i en särskild naturvårdsfond. Det rör sig om många 
tätortsnära marker som följt med när man köpt in mark för exploatering. C4 
Teknik har uppdraget att förvalta Naturvårdsfondsmarkerna. Flera av de mest 
värdefulla markerna har skyddats i form av statliga och kommunala 
naturreservat (ex.vis Näsby fält, Degeberga backar, Hercules, Årummet m fl). 
Första beslutet togs 1996 därefter har förnyad genom gång av markinnehavet 
skett vart tionde år och nya områden tillkommit genom beslut 2006 och 2016. 
Idag omfattar naturvårdsfonden 31 områden med en sammanlagd areal på 
1478 ha. 
 
 

5. Tranförberedelser  
Ny transäsong är i antågande. Karin Magntorn informerade om vad som hänt 
och planteras. 
Tidigare i vår nominerades Pulken som en av tre kandidater till titeln Skånes 
bästa mötesplats. Pulken hamnade på en hedrande delad andra plats. 
Tranförberedelserna är igång både vad gäller hanteringen av tranorna och 
besökarna. En del sker som tidigare år, men en hel del nyheter finns. Bl a har 
det skett kvalitetshöjningar vid tornet med fler handikapplatser, segelskärm 
som tar emot besökarna och en stor vepa på toalettbyggnaden som informerar 
om vilka aktörer som medverkar.  
Mest spännande är LONA-projektet Tranvärdar i Vattenriket där naturum i 
samarbete med fågelklubben, naturskyddsföreningen och vattenrikets vänner 
kommer att bemanna tornet under tiden 25 mars – 9 april, från 11 till 
skymning. Föreningarna får ersättning per timme man finns på plats. Det finns 
programpunkter med tranbuss och speciellt besök för funktionshindrade. 
Tranvärdsverksamheten börjar med speciell inbjudan till allmänheten på 
tranands dag den 25 mars.  
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6. Naturum  

Karin M och Sam Peterson informerar: 
- Ny film framtagen till Opteryx. Den handlar om vattnets väg från 

Linderödsåsens skogsbäckar till havet.  
- Sommarprogram – musik i redet, fokus på artrika Vattenriket, bla exkursion 

till Mosslunda med naturguiden Pav Johnsson. Kommer även att ha fokus 
på havet med invigning av Utemuseum Äspet 8 juni. Ordnar ytterligare 
många aktiviteter för allmänheten och sommarlovslediga barn.  

- Pedagogiska verksamheten – har varit fullbokat hela våren. Har samarbete 
med Högskolan kring lärarstudenter, Vattenrikets ekologer och kring 
gymnasieelever. Kommer att etablera ett biosfärklassrum i anslutning till 
Utemuseum Äspet. Aktiviteter med sommarlovslediga barn ingår som del i 
Kultur- och Fritidsförvaltningens integrationssatsning.  Kommer att driva 
Biosfärläger under fem dagar med 20 barn. 

- Kungsfiskaren på stolpen vid infarten mot naturum föll i stormen i höstas. 
Nu är ny kungsfiskare på gång av samma konstnär med ekonomiskt stöd 
från Vattenrikets vänner.  

- Utvecklar verksamheten genom information på bl a arabiska. Har fått 
möjlighet att anställa kvinna som har arabisk bakgrund  

 
 

7. Storkprojektet.  
Vibystorkarna har övervintrat och är på plats. Hovby-  och Härnestadsfåglarna har 
kommit tillbaka från västra Skåne. Ett par finns i hägn i Hovby. 

 
 

8. Nästa möte 
Bestämde att vi ska hålla nästa samrådsgruppsmöte måndagen den 12 jun på 
naturum Vattenriket. 
 
 
 

Hans Cronert 
Sekreterare 
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Sändlista 

 

Roland Sandelin, miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Börje Emilsson, kommunstyrelsen 

Lars-Göran Sandréus, kommunstyrelsen 

Marie Thiman, Mark- och exploateringsavd., Kommunledningskont. 

Eva Berglund, Planering & Strategi, Kommunledningskontoret 

Tommy Danielsson, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ulrika Hedlund, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mikael Jonsson, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Åsa Melkersson, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Carina Wettemark, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Karin Magntorn, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Josefin Svensson, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Karin Hernborg, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Åsa Pearce, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Sam Peterson, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK.  

Ebba Trolle, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Håkan Östberg, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 
Andreas Jezek, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Sussie Söderlund, Avd. för biosfär och hållbar utveckling, KLK 

Paul Eric Jönsson, Länsstyrelsens miljöavdelning 
Per-Magnus Åhrén, Länsstyrelsens miljöavdelning 

Ander Hallengren, Länsstyrelsens miljöavdelning 

Henrik Andersson, Skogsstyrelsen, Skånes distrikt 

Peter Askman, Region Skåne 

Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad  

Ulf Oscarsson, Vattenrikets Vänner 
Christer Jönsson, Helgeåns Vattenråd 

Hans Persson, LRF Kristianstad kommun 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

Agneta Björklund, Naturskyddsföreningen i Kristianstad  

Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb 

Thomas Lindblad, Nordöstra Skånes Fågelklubb 

Erik Baekstedt, Nedre Helgeåns Regleringsföretag 

Åke Svensson, Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde 

Hans Wellin, Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde 

Sven Olsson, Köpinge Fiskevårdsområdesförening 
Claes Bergkvist, Ålakademin 

Patrik Jönsson, Christianstads Motorbåtsklubb 

Bengt Hellberg, Beckhovets fiskebodsförenig 

Olle Andersson, Kristianstad Drottningsklubb   

 
 
 


