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Vårreferens

BiosfårkandidatkontoretlEkomuseum

Milj Ö
Anna-LenaFritz
040/044-252296

KristianstadsVattenrike
Kristianstadskommun
291 80 KRISTIANSTAD

Ansökan till MAB/UNESCO
i Paris, om att få Kristianstads
Vattenrike
godkänt som ett internationellt
biosfärområde
"~

Förslagtill ansökanatt bilda BiosfårområdeKristianstadsVattenrikehar
översäntsför synpunkter,innan ansökaningestill UNESCO för beslut.

~

Biosiårområdets tre viktigaste funktioner är
1. Bevarande- bidra till bevarandeav landskap,ekosystem,arter och
genetiskvariation.
2. Utveckling - främja ekonomiskutvecklingoch samhällsutvecklingsomär
socio-kulturellt och ekologiskthållbar.
3. Logistiskt stöd- stödför demonstrationsprojekt,
miljöutbildning och
praktik, forskning och miljöövervakningsomrelaterartill lokala,
regionala,nationellaoch globalafrågor om bevarandeoch hållbar
utveckling.
KristianstadsVattenrike är ett på natur- och kulturvärdenmycket innehålls-och
variationsrikt område,som genomårhundradenformatsav samspeletmellan
människorsoch betesdjursmarkanvändning,anpassade
till rådandevattenförhållanden.Det planeradebiosfårområdetär ett natur- och kulturområdemed
höganationellaoch internationellavärden.Den biologiskamångfaldenär stor när
det gäller förekomstav olika biotoper,växt- och djurarter.Mark- och
vattenområdeti KristianstadsVattenrikehar ocksåbetydelseför friluftslivet för
såvälboendei och omkring Vattenriket somför meralångvägaturister. För
tätortsbefolkningenär områdetett närrekreationsområde
av störstabetydelse.
Områdetsanläggningaroch utemuseerskaparförutsättningarför innehållsrika
besökför människori alla åldrar.

~
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500-12685-04

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro/Bankgiro

E-post

www

20515 Malmö

Kungsgatan 13

040-252000 vx

040-252255

68811-9

lansstyrelsen@m.lst.se

www.m.lst.se

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

044-2520 00 vx

044-2522 55

5050-3739

Postadress
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För att kunnabevaradessavärdenkrävs en markanvändning,framför allt i form
av fortsatt och i vissafall återupptagenhävd, av det slagsompågåroch som
skapatlandskapetmed dessvarierandeinnehålloch värden.
Högskolani Kristianstadär en viktig samarbetspartner
för KristianstadsVattenrike genomsin forskningsverksamhet
och grundutbildningi samhälls-och naturvetenskapmed anknytningtill miljöområdet.För andrahögskoleorterinom och
utom landethar Vattenriketbådenationell och internationellbetydelseför frågor
om bevarandeoch hållbar utveckling.

v

Zonindelning
Zonindelningkännetecknarett Biosfårområdeoch KristianstadsVattemike
omfattasav
o
O"
o
o
1. Kärnomraden-langslkugt skyddadeomrade- Natura 2000-omradenoch
naturreservatkännetecknarzonen.
2. Buffertzonersom omgereller gränsartill kämområden- verksamheter
förenliga med bevarandemålen
- områdeni Ramsarkonventionen,
riksintresseområden,
strandskyddsområden
kännetecknarzonen.
3. Utvecklingsområde- utveckling av långsiktigthållbart resursnyttjande
För Natura 2000-områden,naturreservatoch områdenav riksintressegäller idag
särskildalagregler.Nya naturreservatkommeräveni framtidenatt bildas efter
samrådmed bland annatberördamarkägare.Statoch kommunkan äveni
framtidenförväntasförvärva särskilt värdefullaområden.Genombildandetav
Biosfårreservatettillkommer inga nya lagstiftningsregler.

~

Behovav bearbetningochiörbättring
Kristianstads
Vattenrikeär innehållsriktochharstoravärden.Det är svårtför den

-~
~

oinvigde att få en klar uppfattningom hur värdefullt områdetegentligenär,
eftersomjämförandedatamed andrakändaområdensaknas.Med en sådan
kompletteringkan text och argumentstärkasavsevärtsamtidigtsomtextenpå ett
pedagogisktsättblir meralättillgänglig.

'-'

Punkt 4. Här talasom mosaikav ekosystem.Länsstyrelsenanseratt textenkan
görastydligare genomatt bättrepreciseravad mosaikenbestårav. I
framställningenkan man gärnaanvändasig av Nordiska Rådetsnaturgeografiska
och kulturgeografiskaindelning d v s de agrarakulturlandskapsregionerna
och
Skånes"Bygder" på 1700-talet.(Materialetfinns i "Från Bjäre till Österlen").
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Som en del i mosaiken av ekosystem nämns vandrande åkerbruk (se även på sid.
22). Länsstyrelsen ställer sig frågande till om det fortfarande är en bruksform som
kan anses förekomma inom området.
4.7. I texten måste rättas; EU-ersättningar är något som brukarna söker och som
myndigheten fattar beslut om. De är inte överenskommelser
var civilrättsliga
v

(NOLA

och LOLA

avtal). Jmf. s. 106. Texten kan gärna kompletteras med att

framföra vikten av den stora resurs som EV-ersättningar

innebär för att

upprätthålla hävd och bevarande av biologisk mångfald.
Tillgängligheten
=V

till mark- och vattenområden i Kristianstads Vattenrike har ökat

genom särskilda åtgärder under de senaste åren. Det stora intresset för området,
den ökade medvetenheten och kännedomen om området är viktiga delar i
folkbildnings-

och förankringsarbetet

att bevara Vattenriket

långsiktigt. Texten

bör redovisa detta. Regeringen ställer krav på förankring och inom
naturvårdspolitiken

betonas särskilt den lokala förankringen.

Länsstyrelsen anser

därför att Samrådsgruppen framöver har en mycket viktig roll att fördjupa och
bredda det lokala förankringsarbetet

ytterligare. Det lokala näringslivet och

lokalsamhällenas intressen bör på ett tydligt sätt företrädas inom Samrådsgruppen.
12. I kapitelanvisningen

står inget om att "Relevanta skötselmetoder"

skall anges.

Finns detta angivet i någon annan anvisning?

"'--"

14. Vtvecklingsfunktion
Vad som sägs om jordbruket

på s. 78 borde kunna kopplas till SLU's forskning

om näringsläckage.

~

17. Ansökningsdokumentet anger inga mål för t ex skötselmetoder och
bevarandefunktioner. Länss tyr elsen vill därför betona vikten av kommunens
kommande arbete med att formulera lokala miljökvalitetsmål
som så småningom
kan arbetas in i en övergripande skötselplan med bevarandemål för kämområdet.
Begreppet naturvårdsområde (s. 100) försvann med miljöbalkens
första meningen på s. 104.
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I punkten 17.5.angesarealerför markinnehav.Omfattarsiffrorna landareal,eller
ingår ävenvattenareal?Det bör förtydligas.
TabellensomredovisarNatura2000-områdenpå s. 102bör uppdaterasenligt
senasteregeringsbeslutden 1 april 2004,där flera SPA-områdenhar utgått och
numeraingår i andrastörre,utvidgadeområdent ex Araslövssjöområdetoch
Hammarsjöområdet.
Textenom Natura2000 bör ocksåtydliggöra att områdena
beslutatsav regeringenatt ingå i Natura2000.Ytterligare brister kvarstårännu
innan Sverigekan slå fast sin totala lista över de områdensom slutligen skall ingå
i nätverket.

~

Bilaga 3c. Markanvändningoch vegetationskartaför Ramsarområde
Helgeån.
Kartan kan innehållafel och bör därför sesöver. En del av de marker som anges
somöppenohävdadmark kan vara sådansomunder2003 låg i EU-trädaoch skall

~
~~~

då angessom åker.
Slutsatser
KristianstadsVattenrikeuppfyller sammanfattningsvis
mycket väl de krav som
ställs för att godkännassomBiosfårområde.Länsstyrelsentillstyrker att ansökan
ingesom bildandeav BiosfårområdeKristianstadsVattenrike.

,

"---"

Ett besluti UNESCOom att bilda BiosfårområdeKristianstadsVattenrike är ett
internationellterkännandeav områdetsvärden,landetsvilja och kommunens
förmågaatt långsiktigt bevaradessavärdenliksom att utvecklaett långsiktigt
hållbart resursutnyttjande.En viktig utgångspunktvid översynenav kommunens
översiktsplanblir att säkerställasyftet med Biosfårreservatet.Syftet med
biosfårområdetligger helt i linje med statsmakternas
arbeteatt genomföra
miljökvalitetsmålen.
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Övriga upplysningar
Synpunkterpå de kulturhistoriskaavsnitteni ansökanhar tidigare lämnatsseparat
via e-postoch bifogasävendet här yttrandet.
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Bilaga:
Yttrande över de kulturhistoriskaavsnitten
~

KoRiatill:

~

Pärnen
Akten
Miljöenheten;SW, AD, GM, HC, A-LF
Planfunktionen;MS
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Fritz Anna-Lena
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Från:

Fritz Anna-Lena

Skickat: den 2 juni 200410:31
Till:

'Sven-erik.magnusson@kristianstad.se'

Kopia:

Wigren Sonja; Järpe Anna

Ämne:

Ansökan_Biosfärområde

Hej Sven-Erik!
Efter samtal med dig angående remissen, kommer här nedan några synpunkter från länsstyrelsens
kulturmiljöfunktion (Sonja Wigren och Anna Järpe) på de historiska avsnitten. De delar som det enligt dig var
mest bråttom att kommentera.
U

En samlad skrivelse från Länsstyrelsen kommer i slutet av veckan.
Vänliga hälsningar
Anna-Lena Fritz

V

9 historisk markanvändning
Förhistorisk tid
1:a stycket, kommentar: Varför har just området kring Östra Sönnarslöv utpekats?
2:a stycket, Kommentar: Klimatförsämringen skedde under äldre järnåldern.
Rubriken; Skiftenas tid (1700 och 1800 talen), skall skrivas Skiftenas tid (1700- och 1800-talen)
10.6. Kulturell betydelse
Gammal centralbygd
Meningen; Stendösar, gånggrifter och megalitgravar Kommentar: Använd inte "och". Dösar och gånggrifter
ÄR megalitgravar.
Meningen; Under förhistorisk tid (ca 12000 f Kr-1000 e Kr)... Kommentar: Vanligen används (ca 12000 f Kr1050 e Kr).

Från viking till kristen
Sista meningen; Under 11OO-taletbörjade även stenkyrkor uppföras... Kommentar: Ofta anses 11OO-talet
tveksamt - snarare 1100/1200-talen.
cL

,

~-

Kartor: Kulturell betydelse
Karta4
Om kartan presenteras i svart/vitt kan skillnaden mellan dös och gånggrift inte särskiljas.
Karta5
Två av de viktigaste marknadsplatserna inom det föreslagna biosfärområdet är... (byt ut "är" mot "var")...
Nordens allra största,.. -(stryk "allra")
Anna-LenaFritz
Naturresursfunktionen
Miljöenheten
Tel: 040/044-2522 96
Mobil: 0733-2421 64
E-post:~l~~frJ1~@mJ~~-~
Länsstyrelseni Skånelän
Kungsgatan13,205 15 MALMÖ
Växel: 040/044-2520 00
Fax: 040/044-2522 55
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