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Julvandring i vinterlandskap på Näsby
Det nya årtusendets första annandagsvandring i naturen runt Kristianstad bjöd på två nyheter, dels en ny
ciceron i Christer Neideman, dels en ny sträckning på Näsby fält. Annandagsvandringen arrangeras av
Naturskyddsföreningens och fågelklubben...
Datum: 27.12.00 | Kristianstadsbladet
Vatten värda skydd
Helgeån, Vramsån, Araslövssjön och Hammarsjön. Det är fyra viktiga naturområden i Kristianstad, som
länsstyrelsen överväger att föra upp på EU:s lista Natura 2000, över skyddsvärda områden.
Datum: 21.12.00 | Kristianstad
Kommunen vill förstärka vallarna
Arvika fortsätter sin kamp mot vattenmassorna.
En sådan översvämningskatastrof får bara inte hända i Kristianstad. Brister den 130-åriga vallen mot
Hammarsjön kan det drabba så många som 10000 människor.
Datum: 23.11.00 | Kristianstadsbladet
Michael drog upp gammelgäddan
Michael Holst hade fiskelyckan med sig i lördags när han var ute med båten på Hammarsjön.
En riktig gammelgädda fastnade på kroken, och kunde halas in i båten efter nära en halvtimmes kamp.
Datum: 20.11.00 | Kristianstadsbladet
Behov av att tänka större
Kristianstad behöver upptäckas av fler människor, såväl svenskar som utländska gäster. Beläget lite vid
sidan om allfarvägarna har kommunen svårt att få fullt strålkastarljus på sig, inte minst medialt.
Anonymiteten är givetvis en black om foten och...
Datum: 14.11.00 | Ledarsida | Kristianstadsbladet
Paddling lockar campare
YNGSJÖ. Vattenriket har blivit allt mer populärt att paddla kanot i. Men det saknas riktiga
övernattningsplatser där kanotisterna lätt kan slå upp tält eller vindskydd.
Datum: 06.11.00 | Kristianstad | Kristianstadsbladet
Öringen får ny vandringsväg
Miljö- och hälsoskyddskontoret vill bygga två nya vandringsvägar för fiskar i Vramsån. Havsöringen
behöver vägarna för att kunna ta sig upp till lekområden högre upp i ån. Vid dammbyggen och liknande
fördämningar får fiskarna besvär med att ta sig...
Datum: 28.10.00 | Kristianstadsbladet
Vill behålla C4 som kommunsymbol
Kommunen bör behålla C4-symbolen som logotype, anser föreningen Norden.
I ett brev till kommunstyrelsen berättar föreningen Norden, som verkar för samarbete mellan de nordiska
länderna, om hur viktig C4-loggan är i det arbetet:
Datum: 27.10.00 | Kristianstad | Kristianstadsbladet
Välkommet om bygdens unika natur
Barbro Soller: Storken i Vattenriket.
Accent Förlag.
Datum: 25.10.00 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
Lillö kungsgård och Bäckaskog ska skyddas
Bäckaskog och Lillö kungsgård ska ges ett bättre skydd än i dag.
Totalt ska ett 30-tal byggnader och egendomar i hela Sverige ges ökat skydd genom riksantikvarieämbetets

försorg.
Datum: 17.10.00 | Kristianstadsbladet
Näsbyfält angeläget för många
Många fler än de boende på Näsby uppskattar de natur-och kulturvärden som vi efter nedläggningen av P6
fått tillgång till. För skolorna i stan har vi med detta och det fantastiska Vattenriket inom gång-och
cykelavstånd fått områden för...
Datum: 12.09.00 | Debatt | Kristianstadsbladet
Spännande såpa utspelas på Lillöhus
Fem högresta höstackar är på vandring över vallgraven vid Lillöhus. På slottsbacken skymtar märkliga
figurer i medeltida klädsel. Repetitionerna inför årets teateruppsättning vid Lillö är i full gång och
scendekoren i halm kommer just på plats.
Datum: 09.09.00 | Kristianstadsbladet
Härlövsborgs historia blir verklighet
–Vi försöker ta fram intressanta platser kring vandringsstråket och lyfta ut informationen i verkligheten,
säger Sven-Erik Magnusson.
Datum: 09.09.00 | Kristianstadsbladet
Introduktionsdag för miljöingenjörer
Inte alla nya studenter på högskolan får ett särskilt välkomnande i rådhuset.
Men i går fick eleverna på naturvårdsingenjörs-programmet träffa representanter från näringslivskontoret,
miljö- och hälsoskyddskontoret och olika kommunala bolag.
Datum: 05.09.00 | Skåne | Kristianstadsbladet
Hon skrev bok om storken
Jag har haft förmånen att växa upp när det fanns stork i markerna. Som barn växte Barbro Soller upp vid
Helge å och skolvägen gick i storktrakten- Helge å var som Mississippi för mig...
Datum: 01.09.00 | Kristianstadsbladet
Kristianstad får en ny prägel
Kristianstads väl inarbetade C4-symbol slopas inte även om kommunen beslutar sig för att ändra profil.
Datum: 30.08.00 | Kristianstadsbladet
För bättre betingelser i vackra Vramsån
Vramsån tillhör en av Skånes vackraste åar och har pekats ut som ett vattendrag av internationell betydelse.
För närvarande pågår ett stort projekt som syftar till att förbättra livsbetingelserna för sällsynta och hotade
arter som exempelvis...
Datum: 12.08.00 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
VITA kvarn ett riktmärke
Sista strandetappen sker på gång- och cykelstigen som ligger inklämd mellan Hammarsjön och Engelska
vallen. Denna vall som kom till då en vik av Hammarsjön, Nosabysjön, på 1860-talet torrlades under
ledning av engelsmannen John Nun Milner.
Datum: 12.07.00 | Reportage | Kristianstadsbladet
Träsket blommar
Båten glider ut genom det näst intill igenvuxna diket. Kupolen av överhängande vass och jättegröe upphör
och en ny värld öppnar sig. Ett våtmarksrike klätt i manshöga sävruggar, dy, kaveldun och svärdslilja..
Näckrosmattor på flera hektar breder ut...
Datum: 17.06.00 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
En hel dag i vattnets tecken
Vatten, vatten. Stan är full av vatten. Och igår var en dag i vattnets tecken.
–Kommunen har insett att vatten är en tillgång för Kristianstad och börjat marknadsföra det, säger Birgitta
Malmberg på Malmberg Water.
Datum: 16.06.00 | Kristianstadsbladet
Rikt men BRÄCKLIGT botaniskt rike
Vi följer med på en båttur tillsammans med Vattenrikets Sven-Erik Magnusson och forskaren Kjell-Arne

Olsson som leder projekt Skånes Flora. De vill berätta att Hammarsjön är unik också ur botanisk synvinkel.
Datum: 15.06.00 | Kristianstadsbladet
Storkfamilj blir storfamilj
Det halvvilda storkparet på Viby storkcenter har fått familjetillskott. De bor på takåsen tillsammans med
två un gar...
Datum: 14.06.00 | Kristianstadsbladet
De vill kunna locka turister året runt
ÅHUS. Åhusstrand Sauna Spa.
Det är vad bröderna Mats och Max Svensson vill att man ska satsa på vid Kantarellen-badet utanför deras
hotell.
Datum: 09.06.00 | Kristianstadsbladet
25000 ålar släppta vid Lillö
En långsiktig investering i mer ål har gjorts av Nedre Helgeåns fiskevårdsområde. I går släpptes nämligen
cirka 25000 40-50 centimeter långa ålar ut vid Lillö. Inom loppet av fem till tio år hoppas man att det
förbättrar ålfisket i insjöar och längs...
Datum: 25.05.00 | Kristianstadsbladet
Vandringsstigar på Näsby fält, Lillö och Herkules rustas upp
Inom ramen för Vattenriket och Ekomuseet kommer en fortsatt utbyggnad att ske
under det kommande året. Intresset är stort från alla håll för vad som händer och
påverkar kristianstadsborna och en internationell publik med den speciella natur som omger oss.
Datum: 01.02.00 | Tidningen Kristianstad 9-99
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Kristianstads vattenrike vill bli biosfärområde
Kristianstads vattenrike, området med våtmarker och sjöar kring nedre delen av Helge å, vill bli upphöjt till
internationellt biosfärområde.
Datum: 13.12.01 | Kristianstadsbladet
Vallarna mot Hammarsjön ska förnyas
Om några månader påbörjas byggandet av en ny skyddsvall på Udden i stället för den gamla som tillkom
på 1870-talet. I en andra etapp förstärks också säkerheten vid den så kallade Hammarsjövallen av samma
datum genom att en ny vall byggs på nuvarande Hammarslundsvägen
Datum: 04.12.01 | Tidningen Kristianstad 10-01
Ny skyddsvall mot Helge å
Nu rycker byggandet av en ny skyddsvall mot Helge å i Kristianstad allt närmare. Räddningsverket har
preliminärt beviljat kommunen 6307000 kronor till bygget och nu föreslår kommunstyrelsens au att
fullmäktige skjuter till resten av pengarna. Totalt...
Datum: 20.10.01 | Kristianstadsbladet
Gäddhugget lockade småfisk
Det vackra vädret inbjöd till många deltagare när Kristianstad sportfiskeklubb arrangerade det årliga
Gäddhugget i Hammarsjön.
Datum: 15.10.01 | Kristianstadsbladet
Många ögon på Vramsån
”Titta vad jag hittat!”
Vattenväktarna i klass 05c i Gärds Köpinge gjorde många intressanta fynd i sina håvar under måndaagen,
då de påpassligt lagt in en av sina återkommande fångstdagar.
Datum: 11.09.01 | Kristianstadsbladet
Doktorander studerar Vattenriket
”Fantastiskt!”, kommer det spontant från någon, när bortåt 15 par ögon högst upp i Vattentornet följer den
stora fågeln, som sakta flyger söderut utanför fönsterglasen och blir mindre och mindre.
Datum: 01.09.01 | Kristianstadsbladet
Lillö borgruin – en dold skatt som nu visas upp
Arvid heter senaste tillskottet vid Lillö borgruin. Han står på pass, på knä, med hakebössan riktad ut genom
fönstergluggen i ena tornbyggnaden vid Helgeå. Mynningsladdaren med luntlås vilar mot en kraftig
träbalk, och tar samtidigt spjärn mot...
Datum: 30.08.01 | Kristianstadsbladet
Malarna gillade vad de fann i Helgeån
Utplanteringen ledde till fler malar som nu spridit sig i både åar och sjöar. Malen tillhör de akut hotade
arterna i landet.
Datum: 24.08.01 | Sydsvenskan
Malen simmar åter i Helgeån
Projektet att få den hotade och sällsynta malen tillbaka till Skåne ser ut att ha lyckats. Igår gavs beskedet att
fiskarna, som planterades ut i Helgeån1999, har förökat sig. Något som inte hänt på 40 år.
Datum: 23.08.01 | Kristianstadsbladet
”Vattenriket upp i högsta divisionen”
Kristianstads Vattenrike är en av de sju viktigaste fågelmarkerna i södra Sverige.
Datum: 21.08.01 | Kristianstadsbladet

Hemligheter gömmer sig i Vattenriket
Helge å ligger spegelblank. Den torra gulbleka fjolårsvassen i strandkanten har ännu ett år kapitulerat för
nya uppskjutande gröna strån som nu stolt ståtar med violetta vippor. Stora förgrenade videbuskar skuggar
av åstranden och skapar en egen...
Datum: 11.08.01 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
En limnolog missar inget
TOLLARP. Kanske inte varenda sten, men ändå oerhört noggrant, kartläggs fem kilometer av Vramsån,
från Årröd till Rickarums kvarn.
I ån undersöks växtligheten, vilken fisk som syns till, till och med död ved noteras.
Datum: 20.07.01 | Kristianstadsbladet
Herculesreservatet blir spännande strövområde
Nu är ett nytt spännande utflyktsmål i Kristianstads närhet invigt. Det gäller det nya naturreservatet
Hercules i Viby. Till det redan betydande Kristianstads Vattenrike fogades nu 94 hektar intressant mark
med vandringsled, utsiktstorn och utemuseum. Och, förstås, en oerhört rik och ovanlig såväl fauna som
flora.
Datum: 16.07.01 | Tidningen Kristianstad nr 6-01
Det blev ingen strid om Helge å
VATTENSKIDOR
Det blev ingen strid om Helge å. Tävlingen på vattenskidor genomfördes utan problem. De aktiva och
publiken var rörande ense om en sak. – Vi kommer gärna tillbaka nästa år.
Datum: 10.07.01 | Sport | Kristianstadsbladet
”Vi ser inga hinder för tävlingen”
VATTENSKIDOR
Bråket om Helgeå fortsätter.
Samtidigt som Bromölla Vattenskidklubb förbereder dagens slalomtävling undersöker kommunens
tjänstemän om det går att stoppa arrangemanget.
Datum: 09.07.01 | Sport | Kristianstadsbladet
Nymålade flodpirater tog Lillö i besittning
Femåriga Simon har mustasch och åttaåriga Robin har skägg. De är nämligen inga vanliga pojkar utan
pirater som ska ta Lillö i besittning.
Datum: 09.07.01 | Kristianstadsbladet
Vattenskidtävling trots att kommunen säger nej
Länsstyrelsen gav Bromölla Vattenskidklubb dispens. Nu tänker klubben genomföra en vattenskidtävling i
Helge å under Kristianstadsdagarna trots att kommunalrådet Bo Kristiansson och Kristianstads kommun
säger nej.
Datum: 07.07.01 | Kristianstadsbladet
Bengt Johansson borrar med sikte på Unesco
Att borra i torv. Bengt Johansson har verkligen ett annorlunda sommarjobb. Tillsammans med Magnus
Thelaus från Högskolan Kristianstad tar han jordprover runt om på Kristianstadsslätten. För senare analys
och datorbearbetning. Svaren ska bilda grund...
Datum: 04.07.01 | Personligt | Kristianstadsbladet
Båtar läggs upp på olämpliga platser
Båtar som läggs upp på kommunens marker vid bland annat Hammarsjön och längs med Helgeån inne i
Kristianstad har blivit ett problem. Det anser Samrådsgruppen för Naturvård i Kristianstads Vattenrike som
vill att kommunen tar fram en policy för hur...
Datum: 03.07.01 | Kristianstadsbladet
Lägsta punkten – ingen höjdare
Sveriges lägsta punkt är en av Kristianstads sevärdheter, men är väl inte direkt någon höjdare att visa upp.
Datum: 26.06.01 | Kristianstadsbladet
Vattenriket närmre bli biosfärområde
Ett ytterligare steg kan tas mot att Kristianstads Vattenrike blir ett så kallat biosfärområde. FN-organet
Unesco utser värdefulla områden som kan vara globala exempel på hållbar utveckling där man brukar

naturresurserna samtidigt som de bevaras.
Datum: 15.06.01 | Kristianstadsbladet
Nu är Hercules ett utomhusmuseum
Lera av osedvanligt god kvalité och många generationers slåtterbruk har banat väg för storkar och
gökblomster. I går invigdes det fjärde våtmarksområdet i Ekomuseum Kristianstads Vattenrike .
Datum: 13.06.01 | Kristianstadsbladet
Hercules – nytt naturreservat med rara växter och fåglar
Herculesområdet, sydost om Viby – sedan länge omtyckt av fågelskådare (speciellt dammarna), är nu ett
nytt naturreservat, som invigs i dagarna och blir tillgängligt med visning för allmänheten lördagen den 16
juni (kl 13.30). Ett fantastiskt område för ornitologer men också för var och en som vill upptäcka att vi har
alldeles i närheten av Kristianstad har en unik flora och fauna.
Datum: 06.06.01 | Tidningen Kristianstad nr 5-01
Nu kan man åka ut på Helgeån med strömmen
Ska vi ha ett vattenrike som är attraktivt ska vi ha lite möjligheter att komma ut i det också. Det är ju inte
alla som har båt, säger kommunens turistansvarige Tommy Gustavsson.
Datum: 29.05.01 | Kristianstadsbladet
Nu kan man uppleva vattenriket från hyrbåt
Från nästa vecka finns det en liten aluminiumeka att hyra för den som vill ta sig ut på Helge å i
Kristianstad.
Datum: 28.05.01 | Senaste Nytt | Kristianstadsbladet
Vattenriket kan bli biosfärområde
Ett av världens 394 biosfärområden finns i Sverige i Torneträskområdet.
Kristianstads Vattenrike kan bli nästa tillsammans med Värmlands Finnskogar.
Datum: 12.05.01 | Kristianstadsbladet
Fler ska lockas till Vattenriket
Det görs mycket för att locka turister till Vattenriket under sommaren.
–Mycket är på gång. Många attraktioner och sevärdheter som bör locka allmänheten kan vi presentera,
säger Sven Erik Magnusson, Vattenriket.
Datum: 20.04.01 | Kristianstadsbladet
Storken tillbaka där den hör hemma
Familjen Andersson har fått gäster på sin ena skorsten. Nu har storken landat på riktigt i Skåne...
Datum: 20.04.01 | Kristianstadsbladet
Svårt att få de fina fiskarna på kroken
Thorsten Svensson från Viby fiskar yrkesmässigt i Hammarsjön. Därmed är fisket hans levebröd, vilket
innebär en helt annan verklighet än vårt lustfyllda sportfiske. Thorsten arrenderar sin fiskerätt och hans
redskap, som är märkta helt i enighet...
Datum: 21.04.01 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
Intensiv vår för änder och vadare
Eftermiddagen är lite kylslagen när jag vandrar ner mot sjön längs den gamla fägatan. Vipor far fram i
spelflykt över ängarna. Några tranor står och kurar i en fuktig svacka och någonstans ute över ängarna
ljuder storspovens vemodiga drill.
Datum: 21.04.01 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
Vattenriket kan bli ett biosfärområde
Kristianstads Vattenrike kan bli ett biosfärområde. Ytterligare ett steg på vägen dit har tagits nu när
kommunen utsett Sven-Erik Magnusson, ekomuseichef, till projektledare. Han ska bland annat ansvara för
det kandidatkontor som nu upprättas, där...
Datum: 19.04.01 | Kristianstadsbladet
Magra gäddor i Hammarsjön
Just nu pågår en undersökningen om fisktillståndet i Hammarsjön.
Detta sedan fritidsfiskare slagit larm om att gäddorna är magra, smala och svaga.
Datum: 19.04.01 | Kristianstadsbladet

Tranornas dans ogillas av bönder
Tranorna börjar samlas på åkerfälten vid Helgeåns nedre del för sin vårrast på väg till häckning norrut.
För fågelskådare och andra naturintresserade innebär det en högtid att få se tranorna samlas och dansa.
Datum: 06.04.01 | Kristianstadsbladet
Mobilt storkhägn i Vattenriket
På onsdagen invigdes två nya mobila storkhägn i Skåne.
Ett storkpar har placerats i ett hägn som flyttats till Råådalen utanför Helsingborg och ett annat par till
Kristianstads vattenrike.
Datum: 05.04.01 | Skåne | Kristianstadsbladet
Natura 2000-områden fastställda
Naturvårdsverket har lämnat in sina förslag till regeringen på områden i landet som bedöms som särskilt
skyddsvärda. Inom det som förr var Kristianstads län har Naturvårdsverket bland annat föreslagit Helge å,
Araslövssjön, Hammarsjön, Vramsån och...
Datum: 30.03.01 | Kristianstad
Isternäset är skyddat för all framtid
Området Isternäset, strax nordväst om Kristianstad, blev igår ett naturreservat.
Det innebär att det 107 hektar stora området får ett starkt skydd mot framtida förändringar.
Datum: 27.03.01 | Kristianstadsbladet
Båtar läggs upp på olämpliga platser
Båtar som läggs upp på kommunens marker vid bland annat Hammarsjön och längs med Helgeån inne i
Kristianstad har blivit ett problem. Det anser Samrådsgruppen för Naturvård i Kristianstads Vattenrike som
vill att kommunen tar fram en policy för hur...
Datum: 03.07.01 | Kristianstadsbladet
Örnen sveper över Kristianstad
Han föddes i fjol i en hög svajande tall någonstans i Nyköpings skärgård. Nu sitter han i sovträdet
tillsammans med ett tiotal andra havsörnar med milsvid utsikt över Kristianstadsslätten. Jämfört med sina
artfränder är han något mörkare i dräkten...
Datum: 24.02.01 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
Kristianstadssymbolismen
Ett av den senaste tidens stridsäpplen i Kristianstad har varit kommunens framtida symbol, eller kanske
snarare "varumärke". Det gamla stadsvapnet, C4-emblemet, har i viss mån ifrågasatts eller i alla fall
bedömts som otidsenligt och otillräckligt...
Datum: 17.02.01 | Ledarsida | Kristianstadsbladet
Fina fisken lockar till Vramsån
För femte året i rad var det igår stor fiskepremiär i Vramsån vid Gärds Köpinge.
Stor och stor, det var bara tolv lyckligt lottade som hade fått köpa de exklusiva fiskekorten.
Datum: 16.02.01 | Kristianstadsbladet
Storkprojektet får ny ledare
Storkprojektet i Skåne har fått en ny ledare sedan Berith Cavallin valt att dra sig tillbaka på grund av
hälsoskäl.
Datum: 07.02.01 | Kristianstadsbladet
Grodväkteri i kommunen
Nu ska det bli koll på kommunens grodor.
Naturskyddsföreningen i samarbete med Vattenrike, länsstyrelsen i Skåne och Kristianstads kommun
startar en grodaväktarverksamhet.
Datum: 06.02.01 | Kristianstadsbladet
En konst att slöjda med säv
Säven växte i Hammarsjön i somras.
Igår klipptes den i lagom stora bitar för att flätas till underlägg eller korgar.
–Det gäller att få en känsla för själva materialet, säger Gunilla Nilsson från Kristianstads läns
hemslöjdsförening.
Datum: 05.02.01 | Kristianstadsbladet

Att förstå och missförstå
Idén att byta ut Kristianstads C4-symbol mot en ny vattenlogotyp har väckt uppmärksamhet. Första gången
jag hörde talas om det hela var i en artikel i Kristianstadsbladet 30 augusti förra året. Då framgick att den
nya logotypen var tänkt att...
Datum: 01.02.01 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Bevara stadens unika vapen
Förslaget till ny logotyp/vapen för Kristianstad är upprörande. Vill tjänstemännen helt avidentifiera
Kristianstad? Avföra staden från kartan?
Datum: 27.01.01 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Behåll C4-logotypen
Som litet pågasnöre i realskolan i det ärevördiga Högre Allmänna Läroverket i slutet av 30-talet blev man
den 6 november inmotad i Heliga Trefaldighetskyrkan där någon kristendomslärare påminde om
hjältekonungens frånfälle vid Lützen.
Datum: 23.01.01 | Tyckt & Tänkt| Kristianstadsbladet
Vramsån kan bli naturreservat
Helgeå, Araslövssjön och Vramsån kan bli europeiska angelägenheter. Länsstyrelsen har nämligen
föreslagit dem till det nätverk av särskilt värdefulla områden, Natura 2000, som EU håller på att utforma.
Datum: 23.01.01 | Kristianstadsbladet
Skapa en vattenprofil för Kristianstad
Den koppling som den senaste tiden gjorts mellan Vattenriket och diskussionerna kring kommunens C4symbol grundar sig på missförstånd, som inte gagnar de verksamheter som Vattenriket står för.
Datum: 19.01.01 | Insändare | Kristianstadsbladet
Låt folket bestämma om logotypbyte
Kristianstad kommun funderar på att byta identitet. Den mest danska av Skånes städer har det hetat i
reklamen för Christianstadsdagarna och annat. Som ett vårdtecken har staden under snart 400 år haft sin
grundares monogram C4 som vapen, formgivet...
Datum: 16.01.01 | Insändare | Kristianstadsbladet
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Nya naturreservat i Skåne
KRISTIANSTAD. Länsstyrelsen har nyligen fattat beslut om att bilda tre nya reservat i Skåne.
Datum: 30.11.02 | Kristianstadsbladet
Miljöåtgärder har gett resultat
Projektet Vramsån i Kristianstads Vattenrike fortskrider med oförminskad intensitet.
Datum: 09.11.02 | Kristianstadsbladet
Ekoturism diskuterades på Bäckaskogs slott
En trevande verksamhet som öppnar upp sig mer och mer. Tendenserna är att man frågar om lov och att
man ser svårigheterna men inte möjligheterna. Så sammanfattade ekosofen och samtalsledaren Jan
Danielson ekoturism på det seminarium som anordnades...
Datum: 29.10.02 | Kristianstadsbladet
Ekoturism ska locka till nordöstra Skåne
IMMELN. Förutsättningarna och kompetensen finns redan, men nu hårdsatsar turistorganisationerna i
Skåne Nordost och Kristianstads Vattenrike.
Den 28 oktober genomför de ett seminarium om ekoturism i Bäckaskog.
Datum: 15.10.02 | Kristianstadsbladet
Höstens spelemän
En mild stilla septemberdag besöker jag våtmarken Pulken, strax väster om Yngsjö. Trots värmen känns
det att hösten är i antågande. En stor tranflock står nere i vätan. Grågäss och kor betar intill. Starar drar
rastlöst runt mellan vass och äng och...
Datum: 18.09.02 | Kristianstadsbladet
Fiskdöden i Torsebro
För en dryg månad sedan upptäcktes en skada i kraftverksdammen vid Torsebro, vilket bland annat
medförde att ungefär två tredjedelar av dammen fick torrläggas. Naturligtvis väckte detta min nyfikenhet
och redan samma kväll var Gustav och jag på...
Datum: 18.09.02 | Kristianstadsbladet
En tur i vattenriket
Med en tur i vattenriket hälsades de nya högskolestudenterna från naturvetarprogrammen välkomna till
Kristianstad. Kommunen bjöd under onsdagen in de nya studenterna på programmen för biogeovetare,
landskapsvetare till en introduktionsdag.
Datum: 13.09.02 | Kristianstadsbladet
Händelserikt år för storkarna
I drygt ett decennium har Storkprojektet i Skåne arbetat för att återinföra storken i landskapet. 1993
invigdes projektets sjätte uppfödningsstation i Skånes Viby, strax utanför Kristianstad. Sedan dess har flera
storkpar släppts fria. Idag finns...
Datum: 20.08.02 | Kristianstadsbladet
Säl(l)synt upptäckt gjord i Araslövssjön
– Titta, där kommer en stor hund simmande! var Kennart Johanssons kommentar när han tillsammans med
Claud Hamilton kom i båt över Araslövssjön i torsdags eftermiddag.
Datum: 17.08.02 | Kristianstadsbladet
En gnistrande juvel på himlen
Kungsfiskaren är en av Vattenrikets mest färggranna fåglar och har med all rätt ibland beskrivits som ”en
flygande ädelsten”. Den lever vid långsamt rinnande åar och bäckar men trots sin lysande fjäderdräkt så

lever den under sommaren ett dolt liv.
Datum: 23.07.02 | Kristianstadsbladet
Helgeån är relativt frisk
Helge å är den stora huvudån i Kristianstads Vattenrike som alla de andra vattendragen rinner ut i. I den
märks påverkan från flera håll, utsläpp från långt upp i Småland förs med andra vattendrag och ansluter till
Helge å som i sin tur rinner ut i...
Datum: 18.07.02 | Kristianstadsbladet
Åkern klarade översvämning
– Så här högt stod vattnet, säger Sven Åkesson och måttar med handen i luften ovanför sig. Det är svårt att
tro. Halvmeterhög vårvete svajar sakta fram och tillbaka runt våra ben, marken är torr och luften nästan
outhärdligt varm.
Datum: 17.07.02 | Kristianstadsbladet
Nypremiär för ÅHUSTÅGET
Ni kommer säkert ihåg de dramatiska februaridagar i år då Helge å var på väg att svämma över alla bräddar
genom Kristianstad.
Datum: 13.07.02 | Kristianstadsbladet
Pirater härjade på Helge å
Skattjakt. Pirater som förolämpar varandra å det grövsta. Flaskpost.
Spääännande, tycker de mindre barnen.
Datum: 11.07.02 | Kristianstadsbladet
… men nästa år blir det ingen tävling i Kristianstad?
VATTENSKIDOR
Igår arrangerade Bromölla vattenskidklubb Kristianstads Masters för tredje gången.
Efter att storfavoriten i herrklassen, Michael Kjellander, fallit i kvartsfinalen sa han:
– Jag får ta revansch nästa år.
Datum: 09.07.02 | Sport | Kristianstadsbladet
Dramatik på Lillöhus Det sista barnet
Det är roligt med teater, särskilt att se barn och ungdomar med entusiasm ta sina första steg på de tiljor som
föreställer världen.
Nu under Kristianstadsdagarna är tiljorna utlagda kring Lillöhus gamla borgruin, utanför och innanför, för
att bilda tre scener för Annmari Askers medeltidsdrama Det sista barnet.
Datum: 08.07.02 | Kristianstadsbladet
Vattenskidklubben kör i Kristianstad
BROMÖLLA. Kristianstads kommun har sagt nej till att vattenskidtävlingen Sweden Cup hålls som ett
inslag under Kristianstadsdagarna. Nu verkar det som att kommunen får ge vika.
Datum: 05.07.02 | Kristianstadsbladet
Bara måsarna sörjer Härlövstippen
På måndag den 1 juli stängs Härlövstippen i Kristianstad för gott. – Äntligen, är det allmänna omdömet.
Datum: 29.06.02 | Kristianstadsbladet
Flodpärlmusslan dör ut i skånsk å
Flodpärlmusslan i Vramsån fortplantar sig inte längre. Trots stora förbättringar av miljön i vattendraget
avbryts fortplantningen när larverna, glochider, blivit till småmusslor.
Datum: 28.05.02 | Sydsvenskan
Kamp på liv och död
Snoken är vår största orm. Efter vinterdvalan i stenig och torr terräng söker de sig under senvåren ut till
fuktiga och solexponerade platser och snoken har därför funnit sig väl till rätta i Kristianstads Vatttenrike.
Datum: 25.05.02 | Kristianstadsbladet
Kärleksdrama fick lyckligt slut
Storken sprider sig i Skåne. Sammanlagt finns det 220 storkar, 140 i avelshägnen och ett åttiotal som flyger
fritt i landskapet. Och det blir allt svårare för dem som arbetar i storkprojektet att hålla styr på skaran.
Datum: 22.05.02 | DN Dagens Nyheter

Tusentals laxyngel sattes ut i Helge å
TORSEBRO. Drygt 44000 glada laxyngel släpptes i går ut i Helge å. Lika många till släpps ut i dag.
Syftet är att återskapa den ursprungliga fiskfaunan i ån och dit hör ett självproducerande laxbestånd, vilket
försvann med kraftindustrins utbyggnad på 1900-talet. Det människan har förstört försöker människan nu
alltså reparera.
Datum: 16.05.02 | Kristianstadsbladet
Tillbaka till medeltiden för en dag
Vipor som jublande kastar sig än hit, än dit. Ett ensamt blommande äppelträd mitt ute på en äng. Solen som
speglar sig i åfårans höga vatten.
Datum: 15.05.02 | Kristianstadsbladet
Om naturen och synden!
Med stort mått av förvåning tog jag del av Kristianstadsbladets ”ledare” från den 27 april 2002. Under
rubriken ”Nära naturen” utvecklades ett resonemang om att det är väsentligt att kommunen ”dammsuger
sina marker och i detalj inventerar sina...
Datum: 14.05.02 | Insändare | Kristianstadsbladet
Vårsådden spirar vid Kavrö bro
För två månader sedan stod vattnet högt i Helge å och orsakade extrema förhållanden utmed sin sträckning.
Översvämmad åkermark vid Kavrö bro har inte varit så svårt drabbad på över 50 år.
Datum: 14.05.02 | Kristianstadsbladet
Kristianstads Vattenrike föredöme för naturvård
Kristianstads Vattenrike har fått ArtDatabankens naturvårdspris 2002. Priset delades ut av miljöminister
Kjell Larsson i samband med konferensen Flora- och Faunavård 2002 på Sveriges Lantbruksuniversitet,
SLU i Uppsala.
Datum: 10.05.02 | Tidningen Kristianstad 4-02 |
Vattenriket fick årets naturvårdspris
Kristianstads Vattenrike fick i går ta emot årets naturvårdspris av miljöminister Kjell Larsson på
Artdatabankens årliga konferens på Ulltuna.
Datum: 25.04.02 | Kristianstadsbladet
Miljöministern delade ut naturvårdspris
Kristianstads Vattenrike, under ledning av Sven-Erik Magnusson, Kristianstads Ekomuseum, och Hans
Cronert, från länsstyrelsen i Skåne län, får Artdatabankens naturvårdspris för 2002. Priset, som består av en
bronsskulptur, delades ut av miljöminister Kjell Larsson vid Artdatabankens årliga konferens som hölls vid
SLU i Uppsala under tisdagen.
Datum: 23.04.02 | Uppsala Nya Tidning | webbTv inslag
FALKEN vakar från Vattentornet
Grågässens kacklande hörs ute från de översvämmade ängarna på Isternäset samtidigt som Kustpilen glider
in mot järnvägsstationen. Morgonen gryr och vägbruset från Västra Boulevarden är bedövande. Jag lyfter
kikaren mot vattentornet. En fågelsiluett...
Datum: 15.03.02 | Kristianstadsbladet | Natur
Högt vatten – lågt fiske
Har någon lagt märke till vattnet? Nog för man visste här var vattensjukt, men nu när vattendragen
svämmat över värre än i mannaminne, blev det helt sjukt. För nedre Helge å kommer det nog ta sin tid
innan nivåerna normaliserats, eftersom den ringa...
Datum: 15.03.02 | Kristianstadsbladet | Natur
Vattnets rike
-Hur har ni det i Kristianstad? Håller ni er flytande eller har ni tagit er vatten över huvudet? Ungefär så där
har det har det låtit från goda
vänner som bor på andra håll i landet.
Datum: 08.03.02 | Tidningen Kristianstad 2-02
Vatten, vatten och åter vatten
- Då januari månad började lida mot sitt slut kunde man förnimma en annalkande vattenkris i Kristianstad
och dess omgivningar. I den här artikeln kan du följa den dramatiska utvecklingen som väckte stor

uppmärksamhet i hela landet.
Datum: 08.03.02 | Tidningen Kristianstad 2-02
Kamp mot vatten kan vara över
Kampen mot vattenmassorna som hotat Kristianstad är av allt att döma över.
Visserligen forsade under torsdagen vattenmassorna genom Torsebro med cirka 200 kubikmeter i sekunden
ner mot stan - men:
– Nu börjar det ljusna, deklarerade en lättad stabschef Peter Zerpe
Datum: 08.03.02 | Kristianstadsbladet
FALKEN vakar från Vattentornet
Grågässens kacklande hörs ute från de översvämmade ängarna på Isternäset samtidigt som Kustpilen glider
in mot järnvägsstationen. Morgonen gryr och vägbruset från Västra Boulevarden är bedövande. Jag lyfter
kikaren mot vattentornet. En fågelsiluett...
Datum: 02.03.02 | Natur Kristianstadsbladet
Grågäss stort gissel för lantbrukare
Grågäss har blivit ett allvarligt problem för lantbrukare i nordöstra Skåne.
Datum: 01.03.02 | Kristianstadsbladet
Snöfallet kan öka vattennivåerna
Det kraftiga snöfallet kan hejda de sjunkande vattennivåerna i Helge å - och kanske till och med få dem att
tillfälligt stiga någon decimeter.
Det förklarade krisstabschefen Peter Zerpe igår eftermiddag.
Därför bibehålls räddningstjänstläget veckan ut.
Datum: 20.02.02 | Kristianstadsbladet
Klart med guldnomineringar
9 mars är det dags för Guldregn 2002, i marknadsföreningens regi, på Yllan i Kristianstad. Ett arrangemang
som väntas locka 700 personer.
– Det blir den bästa gala hittills lovar Stefan Rumander i Guldregnskommittén.
Datum: 20.02.02 | Kristianstadsbladet
Hallå där...Sven-Erik Magnusson,
ansvarig för Vattenrikets Ekomuseum,
Ni har ansökt om att få bygga en ny storkplattform vid Lillö Borgruin. Varför där?
– Historiskt har det alltid funnits storkar där. Det sista storkparet sågs 1940, just vid Lillö. Dessutom är det
perfekta våtmarker för storkar kring ruinen.
Datum: 20.02.02 | Kristianstadsbladet
Kampen mot vattnet en mångmiljonaffär
Mellan sju och tio miljoner kronor. Så mycket kommer översvämningshotet mot Kristianstad att kosta.
Hur mycket kommunen får betala själv återstår att se. Den försäkring som finns har en självrisk på 1,6
miljoner kronor.
Datum: 19.02.02 | Kristianstadsbladet
Kommunen kunde ha undvikit översvämningarna
Genom media matas vi nu med uppgifter om vad översvämningarna i Kristianstad ställer till med. Många
människor drabbas. För en del är det rena katastrofen. Frågan är vad kommunen gör och – framför allt –
vad kommunen kunde ha gjort.
Datum: 19.02.02 | Insändare | Kristianstadsbladet
Endast en öring nappade på premiären
GÄRDS KÖPINGE. Fiskepremiär i Vramsån och som vanligt samling vid den lilla ”ludan” tidigt på
morgonen. Humöret på topp, förstås, nu skulle öringarna och blanklaxarna och regnbågarna landas i en
rasande fart och redan efter tio minuter hade Ronny...
Datum: 16.02.02 | Kristianstadsbladet
Nej till husbåtar vid Lastageplatsen
Kommunen säger nej till Åhuset AB att förtöja husbåtar vid Lastageplatsen i Kristianstad.
Datum: 15.02.02 | Kristianstadsbladet

Fenor och periskop lockade
Trots att vädret på lördagen inte inbjöd till några längre utevistelser togs en och annan promenad längs
vallarna för att titta på vatten. Och i det vackra vädret på söndagen var det rena folkvandringen. Många
pekfingrar riktades mot tekniska...
Datum: 11.02.02 | Kristianstadsbladet
Faktorer som avgör prognosen
Ena dagen lyder översvämningsprognosen si, nästa så. Varför går det inte att fastställa vad som kommer att
hända? Vad ska man tro?
Fredrik Wettemark, projektledare på C4 Teknik, hjälper oss att reda ut begreppen.
Datum: 11.02.02 | Kristianstadsbladet
Sjunkande vattenstånd i Kristianstad
Vattenståndet vid Barbacka i Kristianstad har nu sjunkit med en decimeter jämfört med rekordnoteringen
2,15 meter över havets normala nivå i tisdags. Därmed har vattent sjunit sju dagar i följd.
Datum: 11.02.02 | Kristianstadsbladet
Området som drabbas om vallen brister
Det får inte hända.
Det kommer inte att hända.
Men o-m det ändå händer att Hammarsjövallen brister - hur drabbas Kristianstad?
Datum: 09.02.02 | Kristianstadsbladet
Kristianstad – vattenstaden
Är det så att du som läsare inte orkar ta till dig mer om vatten? Jaså, inte det. Kunde väl tro det med tanke
på det stora publika intresset för det idoga arbetet med att begränsa vattenmassornas påträngande försök att
erövra mark i och utanför Kristianstad. Helgeå är kanske på väg att slå förra seklets översvämningsrekord
från 1928.
Datum: 08.02.02 | Kristianstadsbladet
Räddningsarbetet närmar sig centrum
Långt efter mörkrets infall
i går kväll, arbetade räddningstjänsten vidare med en ny skyddsvall som ska skydda centrala Kristianstad.
Säkerhetsåtgärderna kryper allt närmare centrum.
Datum: 06.02.02 | Kristianstadsbladet
Stor oro för kommande regnskurar
Det kan bli aktuellt att stänga Härlövsängaleden framåt fredag
Fortsätter. Det är fortfarande ordet för dagen i Helge å och Kristianstad.
Regnet fortsätter att ösa ner dag efter dag.
Nivån i Helge å fortsätter därmed att stiga.
Kampen mot vattenmassorna fortsätter därför.
Räddningstjänsten och C4 Teknik anser att läget ändå är ”under kontroll”.
Datum: 06.02.02 | Kristianstadsbladet
Kristianstad utsatt av naturliga skäl
Vattenstånd anges oftast i termen ”meter över havet”. Med det menas att en plats anges i förhållande till
den normala havsnivån. I det sammanhanget har Kristianstad en särställning eftersom stora delar av
Kristianstad är byggd flera meter under den normala havsnivån.
I Kristianstad finns också Sveriges lägsta punkt.
Datum: 06.02.02 | Kristianstadsbladet
Vallar skyddarvattentäkter för säkerhets skull
De senaste dagarnas översvämningar har hittills inte utgjort någon fara för dricksvattnet i kommunen. Men
för att vara på den säkra sidan har flera av vattentäkterna vallats in.
Datum: 06.02.02 | Kristianstadsbladet
Vattnet steg bara marginallt i natt
Vattennivåerna i Helge å i Kristianstad har endast stigit marginellt under natten.
Prognoserna talar om mest uppehållsväder i dag och i morgon, vilket räddningstjänsten hoppas ska lätta på
trycket mot fördämningarna.
Datum: 06.02.02 | Kristianstadsbladet

Hydrolog på SMHI förklarar vattennivåerna
Regnet som tisdagsdygnet, tio millimeter enligt prognoserna, för med sig att vattenståndet ökar och risken
för översvämning blir allt mer överhängande. Faran orsakas av att inget vatten rinner undan, det finns helt
enkelt inte plats.
Datum: 05.02.02 | Kristianstadsbladet
Lastbilarna i skytteltrafik med stenkross
Motorsågarna låter som ilskna getingar. De fäller träd efter träd utmed skogen vid Hammarslundsvägen.
Men det återstår många att fälla. Till ljudet av de ilskna motorsågarna schaktar stora hjullastare tonvis med
bergkrossmaterial till skyddsvallen...
Datum: 05.02.02 | Kristianstadsbladet
Räddningstjänsten tog över med lagligt stöd
– Läget är stabilt. Vad som är oroande är att det börjat blåsa ordentligt. Vattenökningen följer annars de
prognostiserade.
Datum: 05.02.02 | Kristianstadsbladet
Nu har Tivoliparken blivit en blöt attraktion...
”Vatten, stan är full av vatten”, sjunger Robert Broberg.
Det är inte riktigt så illa i Kristianstad – åtminstone inte än.
Men i Tivoliparken, där flyter det!
Datum: 04.02.02 | Kristianstadsbladet
Förstärkt vall har högsta prioritet
Vattenståndet i Hammarsjön och Helge å tangerar nu 1980 års nivå, året då Kristianstad drabbades av svåra
översvämningar.
I går tog Räddningstjänsten över totalansvaret för den kritiska situationen, det infördes så kallat
räddningstjänstläge.
Datum: 04.02.02 | Kristianstadsbladet
60 ton sand ska rädda elstationen vid Barbacka
60 ton sand och specialgrejer från Arvika. Så ska elstationen vid Barbacka-området i Kristianstad skyddas.
I går morse byggdes vågbrytaren och vallen som ska säkra elförsörjningen till hela centrala Kristianstad.
Datum: 03.02.02 | Kristianstadsbladet
Räddningstjänsten tar över ansvaret
Vattennivån i Hammarsjön och Helge å tangerar noteringarna från katastrofåret 1980. Nu tar
räddningstjänsten, med stöd av räddningstjänstlagen, över ansvaret.
Datum: 03.02.02 | Senaste Nytt | Kristianstadsbladet
Vattennivån fortsätter stiga
Uppdaterad senast 17.30
Vattennivåerna i Helge å och Hammarsjön fortsätter att stiga.
Klockan 12.00 noterades i Helge å vid Barbacka 2,03 meter över havet och i Hammarsjön 1,60.
Datum: 02.02.02 | Senaste Nytt | Kristianstadsbladet
Allt närmare den kritiska nivån
Nu byggs vågbrytare och vallar för att skydda elförsörjningen i centrala Kristianstad.
En kilometer skyddsvall från tidigare hårt översvämningsdrabbade Arvika skall ha kommit fram till Skåne i
morse.
Datum: 02.02.02 | Kristianstadsbladet
Fortsatt höga vattenflöden i Kristianstad
Nu hotar de framstormande vattenmassorna elförsörjningen i centrala Kristianstad.
Datum: 01.02.02 | Senaste Nytt | Kristianstadsbladet
Kristianstads kamp mot vattnet på högvarv
Vattnet fortsatte i går att stiga i Helge å och kanalerna i Kristianstad. Helgeåns vattenstånd låg vid 15-tiden
i går på 1,82 meter över havet, vilket innebär en ökning med en decimeter på bara ett dygn. Det är också en
och en halv meter högre än...
Datum: 01.02.02 | Kristianstadsbladet

Vattnet i Helge å stiger oroväckande högt
Helge å är på väg att svämma över alla sina bräddar.
Därför skärper Räddningstjänsten och Kristianstads kommun beredskapen. Sandsäckslager har inventerats
och tidigare översvämningsdrabbade Arvika står beredd sända
2 500 meter skyddsvall.
Datum: 31.01.02 | Kristianstadsbladet
Vinjett: Kristianstad litegrann från ovan
JANUARI
Kristianstadsbladet kommer under året att en gång i månaden presentera en flygbild över vårt
spridningsområde. Tanken är att skildra tillvaron litegrann från ovan och den första bilden visar de
översvämningar som drabbade Skåne nu i slutet av januari
Datum: 30.01.02 | Kristianstadsbladet
Nu ska växtnäringsläckaget stoppas
Nu går svenskt lantbruk på en rejäl offensiv mot växtnäringsläckaget i en stor kampanj ”Greppa näringen”.
Datum: 26.01.02 | Kristianstadsbladet
Treårsprojekt i full gång - Vattenriket blir biosfärområde?
- Hjälp oss att skapa underlaget till en ansökan om att ett biosfärområde bildas med Kristianstads vattenrike
i Helgeåns nedre avrinningsområde som grund!
Datum: 02.01.31 | Tidningen Kristianstad 1-02
Vallarna mot Hammarsjön förnyas
Vid exceptionella väderleksförhållanden finns det risk för att Kristianstad ska översvämmas. Staden är som
bekant byggd på gammal sjöbotten och de centrala delarna omges av mycket låglänta områden. Men nu ska
det bli ändring på den saken.
Datum: 19.01.02 | Kristianstadsbladet
Ett lyft för Östra Längan
Den gamla Östra Längan vid Lillö Kungsgård finns inte mer. I går invigdes Kavaljersflygeln.
Det är samma byggnad, men med annat namn – och nyrestaurerad.
Datum: 17.01.02 | Kristianstadsbladet
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Grådis inget hinder för naturvänner
Med Jan Danielson i kärt minne begav sig omkring 80 naturvänner ut på den annandagsvandring han ledde
i 19 år. Christer Neideman från Naturskyddsföreningen ledde vandringen och berättade att vandringen
genomförts i minst 30 år.
Datum: 27.12.03 | Kristianstadsbladet
Med hundra år gammalt krut i fickan
Smällen är dov men distinkt. Det hundra år gamla krutet fungerar fortfarande. Leif Mårtensson myser, hans
bok om Torsebro Krutbruk har precis kommit ut
Datum: 15.12.03 | Kristianstadsbladet
Godsen har låtit jätteträden leva
I höstas avslutades en inventering av skånska jätteträd och sammanställningen resulterade en bok som
nyligen gavs ut av Naturskyddsföreningen i Skåne. Sedan tidigare finns en hel del uppgifter om stora träd
främst insamlade av Henning Weimarck under...
Datum: 10.12.03 | Kristianstadsbladet
Kungen kommer till Kristianstad nästa år
Kung Carl XVI Gustav kommer till Kristianstad för ett halvdagslångt besök i Vattenriket 10 maj 2004.
Sven-Erik Magnusson, ekomuseichef, fungerar som ciceron under besöket.
Datum: 09.12.03 | Kristianstadsbladet
Förhöjningen låg strategiskt
Efter klafsandet får vi fast mark under fötterna. Höjden är låg men tydlig. Detta måste vara Skälaholmen.
Men har det legat en borg här?
Datum: 27.11.03 | Kristianstadsbladet
Författare oense om borgen har funnits
Vid tre tillfällen har Egeside borg och/eller släkt behandlats i Gärds härads hembygdsförenings årsböcker
av olika författare.
Datum: 26.11.03 | Kristianstadsbladet
Här kan Egeside borg ha legat
Efter klafsandet får vi fast mark under fötterna. Höjden är låg men tydlig. Detta måste vara Skälaholmen!
Men har det legat en borg här?
Datum: 26.11.03 | Kristianstadsbladet
På spaning efter Egeside borg
Utgrävningarna av Härlövsborg visade att borgen varit samtida med Lillö. Har det funnits fler sådana
medeltida parborgar i trakten? Vid Vittskövle till exempel. Har den sägenomspunna Egeside borg någonsin
existerat?
Datum: 26.11.03 | Kristianstadsbladet
Förslag om totalstopp av ålfiske
[Att de bara kan sitta och komma på något sådant?Ålfiskaren Sven-Wilhelm Nilsson tycker inte att EUkommissionens förslag om ett totalstopp för skånskt ålfiske verkar klokt.
Datum: 25.11.03 | Kristianstadsbladet
Kristianstads Vattenrike vill bygga ett gömsle
Kristianstads Vattenrike vill bygga på strandskyddat område. Man begär dispens för att få bygga ett gömsle
vid Karpalund.
Datum: 17.11.03 | Kristianstadsbladet

Havsörnen åter i vattenrike
För hundra år sedan var havsörnen utrotad i Skåne. Nu är den tillbaka med ett flertal häckande par.
Datum: 14.11.03 | Kristianstadsbladet
Landskapsvetare får miljöstipendium
Hur skapar man ett biosfärområde? Simon Jonsegård skriver sitt examensarbete på
Landskapsvetarprogrammet om hur man kan gå tillväga.
Datum: 13.11.03 | Kristianstadsbladet
Skånes ostörda kuster skyddas
I Skåne är långa kuststräckor fortfarande i relativt stor utsträckning ostörda av mänsklig aktivitet.
Kristianstads kommuns kuststräcka är förhållandevis lång och har i de norra delarna ostörda områden,
medan det i söder är mer stört.
Datum: 14.11.03 | Kristianstadsbladet
Balsberget väl värt att skydda
Balsberget är för många ett område för vandring och avkoppling från stadens buller. Det är också ett
område som anses väl värt att bevara. Det föreslås bli både naturreservat och Natura 2000-område.
Datum: 10.11.03 | Kristianstadsbladet
Bokskog blivit naturreservat
Bokskogen öster om Maltesholms slott är nu naturreservat.
På en yta av 29 hektar finns minst 400 år gammal skog där hundratals ovanliga växt- och djurarter trivs och
frodas.
Datum: 04.11.03 | Kristianstadsbladet
Vallbygget i Tv i går kväll
I går kväll klockan 20 berättade Vetenskapsmagasinet i SVT2 om de stora planerna på vallbyggen i
Kristianstad.
Datum: 28.10.03 | Kristianstadsbladet
Vildsvinen är här för att stanna
En förmiddag för ett par veckor sedan besökte jag Näsby fält strax nordväst om Kristianstad. Sedan i april
finns här en skyltad stig där man torrskodd kan gå från Näsby gård norrut ända upp till fågeltornet och
naturreservatet vid norra Lingenäset.
Datum: 21.10.03 | Kristianstadsbladet
Nya skyltar för fotgängare
Kristianstads fotgängare har under eftersommaren fått sju stycken stolpar med vägvisningspilar, för att
lättare kunna orientera sig i centrum.
Datum: 09.10.03 | Kristianstadsbladet
Vall vid Hammarslund påbörjas
Om inget görs kan Kristianstad på sina ställen komma att stå under flera meter vatten i framtiden. Därför
bygger kommunen bland annat en ny vall vid Hammarslund.
Datum: 30.09.03 | Kristianstadsbladet
Plöjning för bevarad blomsterprakt
De för Åhus så karaktäristiska blomsterängarna ska föryngras. Därför sattes i går plogen i jorden för att
förhindra det allt mer högvuxna gräset och ge den härliga blomsterprakten en ny chans.
Datum: 11.09.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket ska hjälpa forskare på besök
Kristianstads vattenrike är ett av nio områden i världen som ska hjälpa forskare att utveckla teorier om ett
ekologiskt hållbart samhälle.
Datum: 10.09.03 | Kristianstadsbladet
Miljöforskare möts i Kristianstad
Idag flyttade drygt 20 internationella forskare in i vattentornet för att jämföra Vattenriket med andra
exempel på hur samhället kan vårda ekosystem.
Datum: 09.09.03 | Kristianstadsbladet

Forskare från hela världen till Vattenriket
I morgon flyttar drygt 20 internationella forskare in i vattentornet för att jämföra Vattenriket med andra
lyckade exempel på hur samhället kan vårda ekosystem.
Datum: 08.09.03 | Senaste Nytt | Kristianstadsbladet
Konstgjorda grusbottnar ska rädda musslorna
På fredagen tippade man 20 kubikmeter grus i Vramsån. Det ska göra susen för flodpärlmusslan, den
tjockskaliga målarmusslan och deras bästa kompis öringen.
Datum: 06.09.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket en guldgruva som forskningsområde
Forskning är en viktig funktion i ett biosfärområde. I går presenterades tidigare och pågående forskning i
Kristianstads Vattenrike, som om ett och ett halvt år lämnar in ansökan om att få bli biosfärområde.
Datum: 27.08.03 | Kristianstadsbladet
Fiskekort för kräftor finns kvar
kristianstad. När tillstånden för kräftfiske i Helge å släpptes den 21 juli, ringlade kön sig lång till
turistbyrån. De första dagarna såldes hälften av de 35 fiskekorten, men sedan klingade intresset av. I går vid
middagstid fanns det 17 kort kvar.
Datum: 08.08.03 | Kristianstadsbladet
Brett algbälte synligt
Sjöräddningen i Yngsjö med Kristianstadsbladets fotograf Lasse Ottosson ombord upptäckte på fredagen
ett brett algbälte omkring 50 -75 meter ut från stranden, strax norr om Gropahålet.
Datum: 02.08.03 | Kristianstadsbladet
Giftalger synliga utanför Skånes kust
Återigen har giftiga blå-gröna alger setts utanför den skånska kusten och med tanke på hur vinden blåser
just nu så är det inte uteslutet att de rör sig in mot land.
Datum: 30.07.03 | Senaste Nytt
Badgäster hotas av giftalger
Strimmor av blågröna alger observerades på fredagen. Miljö- och hälsoskyddskontoret uppmanar nu alla
som ska bada i helgen att vara uppmärksamma.
Datum: 26.07.03 | Kristianstadsbladet
Värmen lockar naturens soldyrkare
I Europa finns drygt 60 ödlearter. Bara tre finns representerade i vårt land men samtliga arter, sandödla,
skogsödla och kopparödla kan ses i Kristianstadstrakten. Härom dagen gav jag mig ut på ödlejakt nere på
de sandiga ljungklädda backarna vid...
Datum: 23.07.03 | Natur | Kristianstadsbladet
Kräftfiske i Helge å tillåtet igen efter åtta år
Det finns goda förutsättningar för ordentliga kräftskivor i Kristianstadstrakten i år. För första gången tillåter
nämligen Nedre Helgeåns fiskevårdsområde att burar läggs ut.
Datum: 19.07.03 | Kristianstadsbladet
Sällsynta trollsländor i kikaren
Naturskyddsföreningen i Kristianstad anordnade i söndags en trollsländeexkursion vid Herculesdammarna
utanför Kristianstad.
Datum: 09.07.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket i fokus när forskare möts
Erfarenheterna från Kristianstads vattenrike kan användas även i andra delar av världen. I helgen samlas
100 forskare i Stockholm för att utbyta kunskap.
Datum: 25.06.03 | Kristianstadsbladet
Vad kan Kristianstads Vattenrike lära forskarna om framgångsrik förvaltning av världens
ekosystem?
Forskare inom både natur- och samhällsvetenskap studerar det unika Vattenriket i Kristianstad. Syftet är att
förstå vilka nyttigheter vattenriket producerar och vilken typ av skötsel som krävs för att våtmarksområdet
ska klara av förändring och störningar i framtiden.

Datum:24.06.03 | Pressmeddelande från Centrum för Naturresurs- och Miljöforskning (CNM) vid
Stockholms universitet:
Kunskap från hela världen ska rädda planetens ekosystem
I det globala FN-projektet Millennium Ecosystem Assessment deltar 1500 forskare, intresseorganisationer
och lokalbefolkningar från hela världen för att förbättra förvaltningen av världens ekosystem.
Den 26-30 juni kommer närmare hundra av forskarna att träffas i Stockholm.
Datum:24.06.03 | Pressmeddelande från Centrum för Naturresurs- och Miljöforskning (CNM) vid
Stockholms universitet:
Skåne Nordost ska utvecklas som attraktiv sportfiskeregion
Cirka 2 miljoner svenskar ägnar sig åt sportfiske. I Europa finns minst 20 miljoner aktiva sportfiskare. Hur
ska man få fler av dem att hitta till nordöstra Skåne? Det är en uppgift för projektledaren Kristian Nilsson,
som under två och ett halvt åt ska jobba med att utveckla fisketurismen i de sju kommunerna i Skåne
Nordost.
Datum: 30.05.03 | Tidningen Kristianstad nr 5/ 2003
Mer forskning och kultur efterlyses
En arena för evenemang, livsmedelsforskning, attraktiva bostäder och mod att satsa på kulturen kan
utveckla Kristianstad, tror visionsmakarna som kommunen samlat.
Datum: 27.05.03 | Kristianstadsbladet
Träskets svarta tärna
En flock svarta fåglar studsar fram över Hammarsjön med fjäderlätta vingslag. Då och då gör någon av
fåglarna en hastig, tvär dykning och plockar en insekt från vattenyta.
Datum: 27.05.03 | Natur | Kristianstadsbladet
Ångtåg och flodbåt - temaresor i sommar
I sommar erbjuder Regionmuseet, Vattenriket och museiföreningen Östra Skånes Järnvägar fem temaresor i
tid och rum med ångtåg och flodbåt.
Datum: 17.05.03 | Kristianstadsbladet
Cirka 50 fågelarter beskådades i stan
Att säga att folk gick man ur huse vore att ta i, men flera lät sig lockas till fågelskådningens dag i går. För
andra året gick det att fågelskåda mitt inne i stan.
Datum: 12.05.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket har fått året-runt-broschyr
Vattenriket ska säljas till turister med hjälp av en ny broschyr. Den är säsongsbetonad med förslag till
aktiviteter och sevärdheter under var och en av de fyra årstiderna.
Datum: 02.05.03 | Kristianstadsbladet
Arbete med palissad i full gång
Arbetet med den stålpalissad som ska hägna in Härlövstippen är i full gång. Under våren, sommaren och en
bit in på hösten kommer en dryg kilometer av tippens ytterkant att gränsas av med stålspont.
Datum: 25.04.03 | Kristianstad
”Området är oerhört attraktivt året om”
Det är en dag för upplevelser. Av det naturliga slaget. Näsby fälts rika vårflora flirtar med sina besökare,
det är svårt att inte bli hänförd.
Datum: 25.04.03 | Kristianstadsbladet
Sportfisket i nordöstra Skåne kan bli stor turisttillgång
Sportfisket kan bli en stor turisttillgång för nordöstra Skåne, tror kommunerna i nordost. På tisdagskvällen
samlades fiskeintresserade på Ivön för att diskutera idéer.
Datum: 23.04.03 | Kristianstadsbladet
På spaning efter raritet
Den är en naturens raritet, flodpärlmusslan, och sådana brukar tilldra sig ett visst intresse. I går ledde
naturskyddsföreningens exkursion till Vramsån där musslan trivs.
Datum: 22.04.03 | Kristianstadsbladet

Vattenskidåkare överklagar
Bromöllaförening vänder sig till regeringen för att upphäva förbud på Araslövssjön
Bromölla Vattenskidklubb ställer sig kritisk till länsstyrelsens beslut att förbjuda vattenskidåkning på
Araslövssjön. Klubben har överklagat beslutet till regeringen.
Datum: 19.04.03 | Kristianstadsbladet
Exkursion upprör förening
På annandagen ska naturskyddsföreningen ha en exkursion längs med Vramsån om flodpärlmusslan. Ett
brev där Ekomuseet anser att exkursionen är olämplig har retat gallfeber på Evert Valfridsson i föreningen.
Datum: 19.04.03 | Kristianstadsbladet
Nytt sportfiskeprojektstartade i Helgeån
Har du tänkt på hur mycket vatten du har omkring dig? Hur bortskämd du är med fiskemöjligheter, och hur
många turister som skulle kunna lockas till Kristianstad och områdena här omkring?
Datum: 16.04.03 | Kristianstadsbladet
Radiogudstjänst i Vattenriket
Kristianstad. Tisdagen den 13 maj bandar Sveriges Radio en gudstjänst i Kristianstad. Det är inte vilken
gudstjänst som helst, utan en på vatten.
Datum: 16.04.03 | Kristianstadsbladet
Unikt fynd i Vramsån av flodpärlmussla
Ett unikt fynd har hittats i Vramsån. I december hittades något som förmodades vara en nybildad
flodpärlmussla. I går bekräftade experter att fyndet verkligen är en flodpärlmussla.
Datum: 16.04.03 | Kristianstadsbladet
Bidrag ska rädda hotade musslor
Kristianstad. Kommunen får pengar för ett projekt som bland annat ska rädda de hotade musslorna i
Vramsån.
Datum: 15.04.03 | Kristianstadsbladet
Ovanligt många tranor på besök i Kristianstadstrakten
I onsdags noterades cirka 3800 tranor kring Yngsjö och Pulken.
Datum: 05.04.03 | Kristianstad
Tranor i sikte
Idag är det vårdagjämning, och ett säkert vårtecken har skådats i Kristianstad. Tranorna har kommit till
stan.
Datum: 21.03.03 | Kristianstadsbladet
Holk till pilgrimsfalk på vattentorn
Kristianstad. De senaste vintrarna har det funnits en pilgrimsfalk vid vattentornet i Kristianstad. Eftersom
den är en rovfågel kan man tydligt se hur den gått fram och dödat andra fåglar.
Datum: 21.03.03 | Kristianstadsbladet
Dammar ska rädda strandpaddan
Nu skall strandpaddan räddas – man håller på att gräva tre dammar i det gamla grustaget i Rinkaby.
– Strandpaddan är utrotningshotad. Det finns bara ett tusental av arten i Skåne och mellan 300 och 350 av
dem finns i området kring Kristianstad. Strandpaddan är lite kul då den är kustbunden och övervintrar i
sandbankar
Datum: 18.02.03 | Kristianstadsbladet
Ny film ska väcka intresse för Vattenriket
Nu finns det en film om Vattenriket i Kristianstad.Den presenterades igår på en träff för speciellt inbjudna.
Det är Kristianstads Vattenrike tillsammans med Patrik Olofsson, naturfilmare från Kristianstad, som står
bakom filmen Med Flodbåten i Vattenriket.
Datum: 14.02.03 | Kristianstadsbladet
Förening söker bidrag för tranor
Kristianstad. Trangruppen i Kristianstads Vattenrike vill ha pengar för att kunna minska tranornas skador
hos lantbrukarna. Det ansöker de om hos länsstyrelsen.
Datum: 14.01.03 | Kristianstadsbladet

Fler gäss än väntat räknades in
Fler gäss än väntat, eller dubbelt så många sädgäss som i fjol, är resultatet av lördagsförmiddagens
gåsräkning som råkade ut för bister väderlek.
Datum: 13.01.03 | Kristianstadsblade
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Biosfäransökan godkänd
Kristianstads kommunfullmäktige hade i går kväll ett unikt ärende på sitt bord. Förslaget till
biosfäransökan för Vattenriket bifölls med stor entusiasm från samtliga partier.
Datum: 15.12.04 | Kristianstadsbladet
Bidrag för studie om änder
Högskolan Kristianstad får 600000 kronor från Naturvårdsverket för att slutföra skolans studie av änder.
Datum: 14.12.04 | Kristianstadsbladet
Ny informationstjänst till Vattenriket
Nästa år utökas verksamheten i Kristianstads vattenrike. Karin Magntorn, projektanställd sedan tre år som
informationsansvarig, föreslås få en ny tjänst som informationssekreterare för Biosfärskontoret/Ekomuseet
vid årsskiftet.
Datum: 08.12.04 | Kristianstadsbladet
Professor med kunglig glans
En australisk gästprofessor vid Högskolan i Kristianstad har utnämnts till Konung Carl XVI Gustafs
professur i miljövetenskap. En utnämning som betyder mycket för Högskolan.
Datum: 27.11.04 | Kristianstadsbladet
Kalvar marknadsförs som kött från Vattenriket
Kalvar som växt upp på betet invid Helge å marknadsförs nu som Grönbeteskalvar från Vattenriket.
Datum: 24.11.04 | Kristianstadsbladet
Starkt stöd för biosfäransökan
Ansökan om att göra Kristianstads Vattenrike till biosfärområde är klar.
Datum: 13.11.04 | Kristianstadsbladet
Projekt kan få kvalitetsmärkning
Vattenrikets safari och flodbåten på Helge å kan bli de första skånska ekoturism-paket som får
kvalitetsmärkningen Naturens bästa. Det kan ge fler turister och en annan typ av turister.
Datum: 02.11.04 | Kristianstadsbladet
Jättepraktbagge ska bevaras
Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till hur jättepraktbaggen ska kunna bevaras i Äspet i Åhus. Det tycker
miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad är bra. Om nu jättepraktbaggen finns i området.
Datum: 25.08.04 | Kristianstadsbladet
Ovanlig fisk i Yngsjö – igen
Yngsjö. I går morse fick Bo Hellström oväntat besök i sin ålahomma utanför Yngsjö. Han lyckades
nämligen fiska upp den i Sverige mycket ovanliga karpfisken Skärkniv. Fiskens kropp är ihoptryckt som ett
knivblad och munnen är uppåtriktad. Skärkniven...
Datum: 21.08.04 | Kristianstadsbladet
Rofylld safari på Helge ås stilla vatten
Safari i Kristianstads Vattenrike bjuder på en inblick i historien och många nära naturmöten. Alla kan åka
med och det finns ingen risk för sjösjuka; gummibåten framförs endast i två knop.
Datum: 22.07.04 | Kristianstadsbladet
"Kraftledning fara för fåglar"
Energimyndigheten godkänner en elledning på Isternäset trots protester från Kristianstads kommun.
Fågellivet i naturreservatet skadas, hävdar kommunen som överklagat.
Datum: 17.07.04 | Kristianstadsbladet

Ålyngel utplanteras i Helge å och Ivösjön
Ålbeståndet är säkrat. I går släpptes 46000 ålyngel ut i Helge å och i Ivösjön.
Datum: 22.06.04 | Kristianstadsbladet
Rädda storkar spelade döda
Tre månadsgamla storkar ringmärktes, vägdes, mättes och fick lämna blod vid storkhägnet i Viby på
tisdagen. Två fick sedan flyga fritt, medan den tredje får stanna i hägnet för avel så småningom.
Datum: 17.06.04 | Kristianstadsbladet
De vill skapa ett danskt Vattenrike
I två dagar har en dansk delegation studerat Vattenriket på plats. De vill göra något liknande i Danmark, för
att vårda strandängarna bättre och rädda de hotade strandfåglarna.
Datum: 16.06.04 | Kristianstadsbladet
Radio KRISTIANSTAD, webbradio
Nu utökar Kristianstads Vattenrike sina domäner. I går invigdes den nya vandringsstigen vid Mosslunda Vä
utmark.Torgny Rosvall, representant för Naturskyddsföreningens floravårdsgrupp
Området ägs av kommunen och köptes in i början av 80-talet för att det skulle anläggas en soptipp där.
Men så visade det sig att området var ett värdefullt naturområde. Och den planerade soptippen blev om
intet.
Datum: 09.06.04 | Radio Kristianstad
Flodbåt och jeep tar turister Vattenriket runt
Med en niopersoners jeep och en niopersoners flodbåt startar Jan Olsson nya safariturer i Vattenriket under
sommaren.
Datum: 08.06.04 | Kristianstadsbladet
"Åhus Omland" blev examensarbete
Åhusbon Jan Olsson är yrkesmilitären som sadlat om till landskapsvetare.På vägen dit föddes idén till
tidsäventyret "Åhus Omland", som också är rubriken på det examensarbete som Jan Olsson imorgon
försvarar vid Högskolan Kristianstad.
Datum: 03.06.04 | Kristianstadsbladet
Medeltida gästabud i borgruin
Lillö borgruin har inte upplevt ett gästabud sedan fornstora dagar, för flera hundra år sedan, men det blev
det ändring på i lördags. Då samlades cirka 150 personer där och fick uppleva medeltida traditioner.
Datum: 24.05.04 | Kristianstadsbladet
Skrotet vid Barbacka på väg bort
Kristianstad. Nu är skamfläcken på Barbacka, längs Norra Kanalgatan ner till Vattenrikets stolthet
Utemuseum Kanalhuset, snart ett minne blott. Kristianstadsbladet uppmärksammade det fallfärdiga huset
med dess vildvuxna trädgård inför Kung Carl XVI...
Datum: 21.05.04 | Kristianstadsbladet
Egeside kan bli naturreservat
Därför tycker projektledaren bakom Kristianstads Vattenrike att det vore värdefullt om det kan bli ett
naturreservat i Egeside Arbetet är redan på gång. Elisabet Wallsten har på uppdrag av Kristianstads
kommun och länsstyrelsen inventerat...
Datum: 15.05.04 | Kristianstadsbladet
"Det är en lunga"
Vi stiger in i köket och bakugnen på Ängagården.
Datum: 15.05.04 | Reportage | Kristianstadsbladet
Nämnd positiv till biosfäransökan
Kristianstad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig mycket positiva till ansökan om att göra
Kristianstads Vattenrike till biosfärområde. Nämnden har i sitt yttrande över ansökningshandlingarna
berömt det omfattande och faktaspäckade material...
Datum: 14.05.04 | Kristianstadsbladet
Fond ger pengar till bok om Vattenriket
Kristianstads kommun och Kristianstads Vattenrike får 140000 kronor i bidrag från Region Skånes

miljövårdsfond för arbetet med boken "Kristianstads Vattenrike – natur och människor längs Helgeåns
nedre lopp".
Datum: 14.05.04 | Kristianstadsbladet
Till sommarens frihet på strandängen
– Dom har det bra här! utbrister Lennart Trulsson när han tittar ut över sina djur som han just släppt på
vattenrikets strandängar.
Datum: 12.05.04 | Kristianstadsbladet | Del 8 av 10 i artikelserie om Vattenriket
Kungen visade naturintresset
– Du kan se fiskgjusens bo här i tuben!Anette Strand från fågelklubben var den enda som vågade säga Du
till kungen.
Datum: 11.05.04 | Kristianstadsbladet
200 såg kungen i Kristianstad
– Det är han i grön jacka!Carl XVI Gustaf, nedan kallad kungen, besökte på måndagen Kristianstad.
Datum: 11.05.04 | Kristianstadsbladet
I kungens fotspår inget glamourjobb
Vädret kommer med dunder och brak. Kungen långt därifrån. Visserligen anländer han väl som
kungligheter gör, omgiven av blåljusblinkande säkerhet, men när han varsamt sätter sina svarta skor med
tjockare gummisula i trottoaren på Östra Storgatan och...
Datum: 11.05.04 | Kristianstadsbladet
Hallå där Bengt Holgersson
... vad vill du visa kungen på måndag?
Datum: 08.05.04 | Kristianstadsbladet
"Det är inget musealt landskap. Nyttjandet är viktigt"
– Det är ett och annat på gång, svarar han med ett leende när jag frågar hur det är. Sanningen är att han
aldrig haft så mycket att göra. Situationen är exceptionell. Vårt samtal har han klämt in i fickalmanackan
som bågnar av post-itlappar och som...
Datum: 08.05.04 | Kristianstadsbladet | Del 6 av 10 i artikelserie om Vattenriket
Rike även för rörelsehindrade
En av få punkter där projektet Kristianstads vattenrike fått negativ kritik är tillgängligheten för
handikappade. Kristianstadsbladet åkte ut med två naturintresserade och rullstolsbundna elever från
Riksgymnasiet, Mark Norin, Löddeköpinge, och...
Datum: 07.05.04 | Kristianstadsbladet | Del 5 av 10 i artikelserie om Vattenriket
Baksidan som kungen möter
Våren står i sin fullaste prakt i Kristianstads Vattenrike. Kung Carl XVI Gustaf kommer att bjudas på en
vacker naturupplevelse. På vägen dit får han dock se en baksida.
Datum: 07.05.04 | Kristianstadsbladet
Lokal prägel på kungens lunch
Kung Carl XVI Gustafs officiella besök i Kristianstads Vattenrike på måndag är omgärdat med stor
säkerhet och inleds med lunch med tydlig ton från trakten.
Datum: 06.05.04 | Kristianstadsbladet
På historisk grund
Ekomuseum Kristianstads Vattenrike startade 1989.
Sven-Erik Magnusson tog med sig sina idéer och erfarenheter från bland annat Kjugekull. Inte bara utvalda
byggnader och anläggningar ingår i ekomuseum, utan hela det omgivande landskapet.
Datum: 04.05.05 | Kristianstadsbladet| Del 4 av 10 i artikelserie om Vattenriket
Naturskolan söker nya målgrupper
När vi besöker naturskolan är det klasserna 3-5 A och C från Hammars skola som håvar smådjur vid
Ekenabben. Det vimlar av barn runt den lilla viken.
– Jag visste inte att det fanns så många olika kryp i vatten! utbrister någon.
Datum: 04.05.05 | Kristianstadsbladet| Del 4 av 10 i artikelserie om Vattenriket

Helge å – barriär eller livsnerv?
Magnus Thelaus är paleoekolog och professor i zooekologi vid Högskolan Kristianstad. Han leder ett
tvärvetenskaplig forskningsprojekt kring människa och landskap i ett långtidsperspektiv.
Datum: 04.05.04 | Kristianstadsbladet| Del 3 av 10 i artikelserie om Vattenriket
Naturen är dynamisk
Lisen Schultz är systemekolog vid Stockholms universitet. Hon forskar på Kristianstads Vattenrike.
Hennes forskning ingår i ett FN-projekt som heter "Millennium Ecosystem Assessment".
Datum: 04.05.04 | Kristianstadsbladet | Del 3 av 10 i artikelserie om Vattenriket
"Det gäller att tänka som en gräsandhona"
Han är en av forskarna i Kristianstads Vattenrike. Med bas på Högskolan Kristianstad forskar han kring hur
populationen av simänder förändras. Vilka faktorer påverkar? Och hur är det egentligen med jakten?
Datum: 04.05.04 | Kristianstadsbladet | Del 3 av 10 i artikelserie om Vattenriket
Balsberget kan bli naturreservat
Till hösten kan Balsberget bli ett naturreservat. För att skydda naturen och rödlistade arter blir reglerna
tydligare. Cyklister får hålla sig till vägarna och man får inte grilla var som helst.
Datum: 04.05.04 | Kristianstadsbladet
BIOSFÄROMRÅDE KRISTIANSTADS VATTENRIKE, specialnummer av Tidningen Kristianstad
Som pdf här>>
Vattenslåtter på naturens villkor
På sin gård i Hovby har Håkan Olsson en maskin för vattenslåtter, speciellt utvecklad för vattenriket.
Ekipaget kostar en miljon, väger tio ton och har en bredd på fyra meter. När Håkan Olsson sätter sig i ena
hjulet ser han ut som en mycket liten...
Datum: 30.04.04 | Kristianstadsbladet| Del 2 av 10 i artikelserie om Vattenriket
En specialbyggd farkost lägger ut
Tänk ekoturism. Tänk Kristianstads vattenrike. Vad tänker du på? Ja just det – flodbåten!
Datum: 30.04.04 | Kristianstadsbladet | Del 2 av 10 i artikelserie om Vattenriket
MILJÖSPECIAL, specialnummer av Tidningen Kristianstad
Som pdf här>>
Biosfärområde ska bevara mångfalden
Genom att bli ett biosfärområde vill man bevara en mångfald av landskap och ekosystem. I biosfäransökan
räknar man upp olika temaområden.
Datum: 27.04.04 | Kristianstadsbladet | Del 1 av 10 i artikelserie om Vattenriket
Storken, den vilde, har landat
Viby. För åttonde året återvänder han. Den vilde storken, friherren i Viby. Kaxig, stark och exotisk. På väg
hem till sin svenska fru, storkhonan som vuxit upp i hägnet. I fem år har de ruvat på ägg ihop, i fem år har
de delat bo. I år fick han...
Datum: 22.04.04 | Kristianstadsbladet
Vattenriket vill bli biosfärområde
Kristianstads vattenrike vill som bekant bli biosfärområde och ett förslag till ansökan om det har tagits
fram, vilket Kristianstadsbladet skrev om i mars.
Datum: 21.04.04 | Kristianstadsbladet
3300 tranor i Vattenriket
KRISTIANSTAD. I går var det dags för tranräkning igen. Var tredje kväll räknar fågelklubben in de
övernattande tranorna. I går räknade man till totalt 3300 tranor i Vattenriket, fördelade på 2900 i Pulken
och 400 vid västra sidan av Hammarsjön. I...
Datum: 05.04.04 | Kristianstadsbladet
Helge ås vattenstånd är över normalnivå
Det är mycket vatten i Helge å för närvarande. Gårdagens mätning visade ett vattenstånd på 0,93 meter
över havet.
Inget alarmerande, säger Karin Magntorn på Kristianstads Vattenrike.

Men högt för att vara mars månad.
Datum: 30.03.04 | Kristianstadsbladet
Tranorna har intagit Vattenriket
I går räknades 3 800 tranor in i Vattenriket. Men alla är inte glada över det långväga besöket. Tranorna äter
upp böndernas nysådda korn och därför vill bönderna att man håller koll på dem.
Datum: 30.03.04 | Kristianstadsbladet
Kristianstads Vattenrike Unescoskyddat?
Kristianstads kommun vill att Unesco ska godkänna Vattenriket som ett biosfärområde. Godkänner alla,
inklusive Unesco, förslaget blir Vattenriket Sveriges andra godkända biosfärområde.
Datum: 25.03.01 | Sydsvenskan
Vattenriket blir pilotfall hos Unesco
Efter tre års arbete finns ett färdigt förslag. I dagarna går ansökan ut på remiss till 120 mottagare. Förslaget
gäller att Kristianstads Vattenrike ska bli ett av Unesco godkänt biosfärområde.
Datum: 25.03.04 | Kristianstadsbladet
Vårens första tranor har anlänt
De första tranorna har anlänt till Kristianstad. Sedan några dagar finns det ett 50-tal tranor i trakten. Och
igår kom ytterligare en flock med knappt 50 tranor.
Datum: 19.03.04 | Kristianstadsbladet
Håll igång på medeltidskrogen
Italian Rhapsody-producenten Tomas Tillberg säger ingenting om hösten. Inte ännu. Men i vår öppnar han
nytt, i borgruinen på Lillö.
Datum: 13.03.04 | Kristianstadsbladet
Patrik Olofsson belönas
En av dem arbetar i det tysta, den andra syns både i tidningar och tv. Mjöåns beskyddare Pelle Rydberg och
naturfilmaren Patrik Olofsson delar på kommunens miljöpris.
Datum: 12.03.04 | Kristianstadsbladet
Kvinna vill starta café i vattentornet
Finns det en möjlighet att starta ett café i Kristianstads vattentorn igen?
Det undrar en privatperson som har långt gående planer på en sådan rörelse.
Datum: 17.02.04 | Kristianstadsbladet
Fullträff med vädret på fiskepremiär
En temperatur kring noll gjorde fiskepremiären till en högtidsstund för 25-talet entusiaster på söndagen.
Datum: 16.02.04 | Kristianstadsbladet
Kunskap om vattenriket till Esbo
Kristianstad möter Esbo. Så heter den utställning som Föräldrakooperativet Vintergatan och Centralskolans
bildklasser öppnade på Barbacka i torsdags.
Datum: 14.02.04 | Kristianstadsbladet
Seminarium om landsbygdsutveckling
Sverige måste profilera sig. Lokala "färger" och "kryddor" är det där lilla extra som turisterna efterfrågar.
Datum: 13.02.04 | Kristianstadsbladet
Nya regler och ny teknik för bevattning
Över 120 personer, de flesta lantbrukare, trängdes på loftet på Nybo gård på tisdagen. Det handlade om
bevattning. Rosenqvists i Gringelstad hade arrangerat ett seminarium tillsammans med projektet Vramsån i
Kristinstads Vattenrike.
Datum: 13.02.04 | Kristianstadsbladet
Vattenriket värt allt beröm
Patrik Olofssons film om vattenriket är det finaste som hänt Kristianstad. Var är alla journalister och
medier, inte någon kommentar har jag ännu sett.
Datum: 07.02.04 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet

Seminarium om vatten väntas locka hundratal
Nästa vecka hålls ett seminarium om bevattning, teknik och hushållning av vatten på Per-Inge Olssons
Nybo gård i Gärds Köpinge som ligger nära Vramsån.
Datum: 06.02.04 | Kristianstadsbladet
Ett unikt rike
KRÖNIKA. Tusentals grodor, svävande havsörnar, kärlekshungriga storkar och en slukande snok, det var
bara några av dem man mötte i Patrik Olofssons naturfilm från Kristianstad Vingar över vattenriket, tvvisad i tisdags. Det var en fantastiskt...
Datum: 05.02.04 | Kultur: Kristianstadsbladet
Fantastiskt, Patrik Olofsson
Fantastiskt är ordet för dagen. Nästan alla som ringer denna onsdagsmorgon gör det för att hylla en
Kristianstadsbo och hans verk: Patrik Olofsson, vars långfilm "Vingar över Vattenriket" visades i tv på
tisdagskvällen.
Datum: 05.02.04 | Kristianstadsbladet
Hallå där Patrik Olofsson
I kväll klockan 20.00 sänds din långfilm "Vingar över Vattenriket" i tv. Är du nervös?
Datum: 03.02.04 | Kristianstadsbladet
Fler gäss i årets räkning
Betydligt fler gäss har valt att stanna i trakten i år. Kanadagässen visade sig vara tre gånger fler när
Nordösta Skånes Fågelklubb räknade dem i lördags.
Datum: 18.01.04 | Kristianstadsbladet
Ekoturism ska gynna bygden
Skåne Nordost har alla förutsättningar att bli en attraktiv region för ekoturism. Därför gör kommunerna
gemensam sak genom en riktad satsning.
Datum: 15.01.04 | Kristianstadsbladet
Ansökan om medeltida gästabud på Lillö
Medeltida gästabud vid Lillö slottsruin kan det bli i sommar. Inte bara ett, utan flera. Vattenriket
Båtsightseeing i Åhus ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen.
Datum: 16.01.04 | Kristianstadsbladet
Fullt upp inför kungligt besök
På tisdag dras riktlinjerna upp för det kungliga besöket i Kristianstad och dess Vattenrike måndagen den 10
maj 2004.
Datum: 16.01.04 | Kristianstadsbladet
Havsörn och tornuggla sensationer
Under vintern är havsörnen en karaktäristisk syn i Vattenriket och längs den närbelägna kusten. I helgen
ägde Nordöstra Skånes Fågelklubbs årliga örnräkning rum och resultatet slog alla rekord. Minst 70 olika
havsörnar sågs i bygden under en...
Datum: 07.01.04 | Kristianstadsbladet
Örnräkning visar på 40 fåglar i kustbandet
Ett 40-tal havsörnar huserar just nu i farvattnet utanför Skånes östkust och Blekinge. Bara mellan
Valjeviken och Åhus finns ett 25-tal havsörnar.
Datum: 05.01.04 | Kristianstadsbladet
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50 miljoner begärs till biosfärområde
Nästan 50 miljoner kronor kommer satsningen på biosfärområdet att kosta. Och ta ett antal år, innan
kommunens visioner om Härlövs backar och Tivoli ängar är förverkligade.
Datum: 22.12.05 | Kristianstadsbladet
Reservera Balsberget för fler
När naturreservat och naturvårdsområde förr i tiden bildades i Sverige var detta för att bevara och skydda
naturen mot mänsklig påverkan och bevara utrotningshotade växter och djur. Bevara och skapa biotoper för
arternas tillväxt och fortlevnad.
Datum: 06.12.05 | Opinion: Debatt
SR P1, Naturbruk om Gåsjakt
Naturvårdsverket vill ha utökade jakttider på grågåsen för att kunna minska stammen. Frågan ska nu
utredas av jordbruksdepartementet under hösten, men även om jakttiden skulle utökas så finns det flera
andra faktorer som hämmar gåsjakten. Länsstyrelsens gåsskrämmare Göran Frisk medverkar i programmet,
som startar vid tidsangivelsen 17.40
Datum: 15.10.05 | SR Radio P1, Naturbruk.
Rekordstora gäddor var på hugget
Den hittills tyngsta dokumenterade gäddan som fångats i Nedre Helgeåns fiske-vårdsområde drogs upp
under lördagens Gäddhugget. 14, 1 kilo vägde rekordgäddan.
Datum: 24.10.05 | Kristianstadsbladet
Professor med kunglig glans
Högskolan Kristianstad är det första mindre lärosätet som får kung Carl XVI Gustafs gästprofessur i
miljövetenskap. Australiern Lesley M Head ska undersöka Kristianstadsbornas attityder till
biosfärsområdet vattenriket.
Datum: 22.10.05 | Kristianstadsbladet
Maskiner med mer än en funktion
En stubbfräs har flera användningsområden, till exempel är den lämplig i arbetet med att sköta betesmarker
och slåtterängar.
Datum: 14.10.05 | Kristianstadsbladet
Sånnarna ska blomma efter 50 års träda
I går var det dags för Sånnarna utanför Åhus att åter odlas med råg. Marken har legat i träda i 50 år.
Datum: 07.10.05 | Kristianstadsbladet
Bevara men också utveckla i världsomspännande nätverk
I juni i år utnämndes Kristianstads Vattenrike till biosfärområde av UNESCO. Därmed öppnas nya
möjligheter till spännande forskning om hållbar utveckling. Sedan tidigare bedrivs bland annat ett
tvärvetenskapligt projekt här.
Tidskriften FORSKA nr 4/2005. Utgiven av Vetenskapsrådet.
Bli vän med vattnet!
Kristianstad har ett speciellt förhållande till vatten. När staden grundlades för 400 år sedan omgavs
befästningen av sjöar och sankmark. Då var vattnet en strategisk fördel.
Datum: 26.09.05 | Opinion: Debatt | Kristianstadsbladet
Vattenriket blev biosfärområde
För sällskapet Asplund, Richter och Petrén var invigningen av biosfärområde Kristianstads Vattenrike den
självklara utflykten i lördags. De var långt ifrån ensamma – många hade Lillö i sikte.
Datum: 19.09.05 | Kristianstadsbladet

SR Radio Kristianstad. Vattenriket i Kristianstad invigdes på lördagen av miljöminister Lena Sommestad.
Våtmarkerna runt staden är nu ett internationellt biosfärområde.
Datum: 17.09.05 | SR Radio Kristianstad.
Hallå där Karin Magntorn
...informationssekreterare Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Hur står det till dagen innan invigningen
av biosfärsområdet?
Datum: 17.09.05 | Kristianstadsbladet
Camarguehästen som naturvårdare
– Det är så här vi vill se dem, de passar bäst på stora ytor, konstaterar Frédérick och Elisabeth Boulanger.
Datum: 10.09.05 | Kristianstadsbladet
Ålafest i ny form
Ålafestivalen på lördag blir inte bara ålamumsande och kröning av årets åladrottning, eller ålakung. Det
blir också tillfälle att bättre lära känna havet och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Datum: 03.08.05 | Kristianstadsbladet
Ekskog vid Helge å kräver skydd
Eklandskapet i Helgeådalen och 18 andra lövskogstrakter i Skåne bör skyddas extra. Det visar en ny
rapport från länsstyrelsen.
Datum: 25.07.05 | Kristianstadsbladet
SR P1 Studio ett: Tema: Ekologisk mångfald
Sverige satsar miljardbelopp varje år för att bilda nya naturreservat och rädda rödlistade växt- och djurarter,
men används pengarna rätt? Borde vi tänka mindre på hotade arter och reservat och istället mer på vad
naturen kan göra för människan? Kan större hänsyn till människans behov göra miljön till vinnare? Vi
sänder från naturområdet Vattenriket utanför Kristianstad. I programmet medverkar Britt-Inger Sevebrant,
guide i Vattenriket, Urban Emanuelsson, föreståndare för Centrum för biologisk mångfald, Sven G Nilsson,
professor i zooekologi, Mårten Bendz, professor i skogsteknik och Lena Åsheim, lantbrukare. (16.10)
Datum: 27.07.05 | SR P1 Studio ett.
Fågelskådare spanade in vadare på Äspet
Spovsnäppan har röd mage. Därför är den lätt att skilja från kärrsnäppan som har svart mage. Bengt
Nilsson från Kristianstad nickar belåtet och kan hänga in ett kryss. Spovsnäppan har han inte sett tidigare.
Datum: 27.07.05 | Kristianstadsbladet
Omtumlande kajakäventyr för nybörjare på Helgeån
Sven Winberg och hans son Ulf från Hörby var i Kristianstad för festivalens skull när de beslöt sig för att
prova på något de aldrig testat förr – att paddla kajak.
Datum: 14.07.05 | Kristianstadsbladet
Vattenriket i Kristianstad blir biosfärområde
Det beskedet kom från FN-organet UNESCO under tisdagen. Vattenriket är det första biosfärsområdet i
Sverige, enligt de nya reglerna.
Datum: 28.06.05 | Radio KRISTIANSTAD
Vattenriket blir biosfärområde
KRISTIANSTAD. Vattenrikets unika natur- och kulturvärden har nu erkänts på världsnivå. Det
tillkännagavs på tisdagen. Den formella invigningen av Sveriges andra internationella biosfärområde sker i
samband med en folkfest i september.
Datum: 28.06.05 | Kristianstadsbladet
Kristianstads Vattenrike utsett till biosfärsområde
Styrelsen för Unescos vetenskapsprogram MAB (Man and the Biosphere) har idag beslutat utse
Kristianstads Vattenrike till Biosfärsområde.
Datum: 28.06.05 | Pressmeddelande från Regeringen
Malen i Helgeå går en ljus framtid till mötes
Inplanteringen av mal nedströms Helgeå har lyckats väl, konstaterar Sven-Erik Magnusson i vattenriket. De
provfiskningar som gjorts under några år visar god reproduktion av mal i ett speciellt område.
Datum: 22.06.05 | Kristianstad

40000 laxyngel släppta
De kom i bil till bron över Vramsån, alldeles i utkanten av Skättiljunga. Där östes 40000 laxyngel över i
spannar och placerades ut i det brusande vattendraget.
Datum: 14.05.05 | Kristianstadsbladet
Vattenriket fascinerade fågelintresserad
Vädrets makter rådde ingen på under måndagskvällen. Eftersom det regnade och åskade om vartannat
flyttades vandringen på Håslövs ängar in till Föreningarnas Hus. I stället för en rundtur i naturen fick det
bli en föreläsning med overhead i stället.
Datum: 03.05.05 | Kristianstadsbladet
Jätteovanlig jättemöja bara i Kristianstadsåar
I Vramsån och Mjöeån växer Skandinaviens enda exemplar av jättemöjan. Nu ska den skyddas och lockas
att föröka sig.
Datum: 15.04.05 | Kristianstadsbladet
Vattenriket ger forskare hopp
Nyligen sa regeringen ja till ansökan om att Kristianstads vattenrike ska få internationell status som
biosfärområde.
Datum: 05.04.05 | Kristianstadsbladet
Våren mellanlandade i Skåne
Tranorna har landat i Kristianstads vattenrike vid Helge å. Därmed är våren här - oavsett vad termometern
visar.
Datum: 03.0405 | Sydsvenska Dagbladet
Öringarna får fri väg
Mjöån är en av Skånes främsta havsöringsvatten och öringarna är en av Kristianstadsbygdens mest
populära sportfiskar.
Datum: 02.04.05 | Natur | Kristianstadsbladet
Nu är våren här
Vårbruket är i gång, tranorna är på plats vid Pulken i Yngsjö. Våren har kommit.
Datum: 02.04.05 | Kristianstadsbladet
P1 torsdag 31 mars kl. 12.10, Vetandets värld
I fokus den här veckan är Lisen Schultz, en av de 1360 experter som har deltagit i ett FN-projekt Millenium
Ecosystem Assessment - världens hittills största kartläggning av hur jordens ekosystem mår. Lisen Schultz
arbetar på Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet, och har bland annat
studerat Kristianstads vattenrike, som är ett exempel på hur FN vill att man ska arbeta för att värna om
ekosystemet. Nyckeln är samarbete mellan lokalbefolkning och myndigheter.
Datum: 31.03.05 | P1 Vetandets värld
Utarmning av ekosystem hot mot människan
Världens ekosystem har utarmats av människan de senaste 50 åren i större omfattning än någonsin tidigare,
visar den hittills mest omfattande undersökningen av jordens tillstånd. Men trenden går att vända, och ett
lyckat exempel finns i Kristianstad.
Datum: 30.03.05 | Svenska Dagbladet
Regeringen säger ja till biosfäransökan
Regeringen säger ja till Kristianstads kommuns ansökan om att Vattenriket ska få status som
biosfärområde.
Datum: 26.03.05 | Kristianstadsbladet
Ny lag ska säkra Europas vatten
I juni förra året trädde en ny lag i kraft. Lagen är gemensam för hela EU och reglerar hur vi använder vårt
vatten.– Vi ska bruka, inte förbruka, säger Sven-Erik Magnusson, chef för Kristianstads Vattenrike.
Datum: 23.03.05 | Kristianstadsbladet
Levande fågelskrämma ska få bort grågässen
På åkern ligger snötäcket fortfarande kvar. I det öppna landskapet viner snålblåsten runt öronen och våren
och värmen känns långt borta. Några som tycks strunta i det och som redan är på plats, i stort antal, är

grågässen.
Datum: 16.03.05 | Kristianstadsbladet
Flera områden blir naturreservat
Hovby ängar, Åsums ängar och Åsumallet inom nedre Helgeåns våtmarksområde på västra sidan av
Hammarsjön kan bli naturreservat.
Datum: 15.03.05 | Kristianstadsbladet
Länsstyrelsen vill skydda unik växt
Jättemöja är en av de ovanligaste växterna i Norden. Vramsån och Mjöån är den enda plats i Norden där
den trivs. Nu vill länsstyrelsen sätta in ett åtgärdsprogram för att främja växten.
Datum: 02.03.05 | Kristianstadsbladet
Gamle Ström blir inte en å
Gamle Ström i Åhus har förvandlats till en alsumpskog. Vilket är så ovanligt och av så högt naturvärde, att
den inte bör restaureras och åter bli en å. Det anser tekniska kontoret efter att ha lyssnat till en utredning
som gjorts av Högskolan.
Datum: 20.01.05 | Kristianstadsbladet
Två arrangemang ekoturistmärkta
Flodbåten och Safari och Sightseeingturer i Vattenriket är Skånes första ekoturismmärkta arrangemang.
Datum: 28.01.05 | Kristianstadsbladet
Gamle Ström i Åhus är behov av renovering
Gamle Ström i Åhus är i behov av en restaureing eftersom de växt igen och utgör en sanitär olägenhet på
grund av illaluktande gaser och epidemier av mygg och knott.
Datum: 28.01.05 | Kristianstadsbladet
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Vattnet i Helge å står strax under rött
Trots att de senaste dagarna varit relativt regnfria är Helgeå ovanligt välfylld. Igår nådde vattennivån 136
centimeter över havsytan. Vattnet rinner inte ut i havet i den takt man trott.
Datum: 20.12.06 | Kristianstadsbladet
Linnéresan stannade till på Balsberget
Balsberget är en av fyra platser i Skåne som blir markerad med skylten "Linné was here" under Linnéåret
2007. Totalt har det valts ut 33 platser i landet som Carl von Linné besökt på sina resor.
Datum: 25.11.06 | Kristianstadsbladet
Vänner vill värna om Vramsån
Vramsån är en av livsnerverna i det nordostskånska landskapet. Och så vill några vänner av ån att det ska
förbli. Därför planerar de för en intresseförening.
Datum: 15.11.06 | Kristianstadsbladet
Årets sista Linnérunda
Vandringar längs Linnérundan genomförs med jämna mellanrum under året i Studiefrämjandets regi och i
morgon, onsdag 15 november, genomförs den sjunde och sista.
Datum: 14.11.06 | Kristianstadsbladet
Hammarsjöns kärrhökar blir film
Om knappt två veckor reser Patrik Olofsson till Västafrika i jakten på någon av Hammarsjöns
övervintrande kärrhökar. I går överraskades han med Gustaf Rudebeck-stipendiet.
Datum: 28.10.06 | Kristianstadsbladet
Flera fågelarter har lämnat Hammarsjön
Hammarsjön är Skånes tredje största sjö och ligger mitt i det vidsträckta våtmarksområde längs Helgeåns
nedre lopp som idag är del av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Datum: 23.10.06 | Boulevard | Kristianstadsbladet
Fåglar försvinner från Hammarsjön
Det susar allt mindre i säven i Hammarsjön. Under de senaste åren har inte bara sävbeståndet minskat
drastiskt utan även fåglarna. "Det är oroväckande det som sker", säger naturfotografen Patrik Olofsson.
Datum: 21.10.06 | Kristianstadsbladet
Fyra arkitektgrupper ska lämna förslag på Naturum
Om bara några månader kan en modell av det kommande Naturum i Vattenriket stå klar. Fyra
arkitektgrupper har valts ut till arkitekttävlingen om biosfärområdets Naturum.
Datum: 11.10.06 | Kristianstadsbladet
"Vattenriket är också ett sandrike"
I två dagar möts personer som på olika sätt arbetar med Unescos världsarv för att diskutera bevarande och
utveckling. Samtidigt får de uppleva vattenriket.
Datum: 29.09.06 | Kristianstadsbladet
Lokala värdar för Unescokonferens
På torsdag och fredag hamnar Kristianstads Vattenrike i riksfokus. De står högskolan och kommunen
värdar för en Unescokonferens om världsarv.
Datum: 28.09.06 | Kristianstadsbladet
Skånes Pampas invigdes
Så nära Pampas man kan komma i den här delen av världen. Utemuseum Sånnarna inom Biosfärområde

Kristianstads Vattenrike invigdes igår.
Datum: 22.09.06 | Kristianstadsbladet
Hallå där Karin Magntorn
...informationssekreterare på Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. Vad är utemuseum Sånnarna?
Datum: 21.09.06 | Kristianstadsbladet
Allt fler hittar till Vattenriket, SR Kristianstad
KRISTIANSTAD. Det är ett år sedan Kristianstads vattenrike erkändes som som internationellt
biosfärområde. Under det gångna året har antalet besökare till området ökat.
Datum: 21.09.06 | SR Radio Kristianstad
Brunare vatten och glesare ruggar, SR Kristianstad
KRISTIANSTAD. Förändringar i naturen i Kristianstads vattenrike gör att ansvariga för vattenriket vill få
forskare att kartlägga hur miljön har förändrats.
Bland annat har färgen på vattnet i Helgeå blivit brunare och i Hammarsjön har sävruggarna minskat i antal
och storlek.
Datum: 21.09.06 | SR Radio Kristianstad
I Cityblues utbyter forskare kunskap om vatten
Högskolan håller i ett EU-finansierat forskningssamarbete kring vattenvårds-teknik. I dagarna besöker åtta
ostasiatiska deltagare Kristianstad.
Datum: 13.09.06 | Kristianstadsbladet
Oroande förändringar i Hammarsjön och Araslövssjön
SVAR PÅ INSÄNDARE FRÅN KARL-ÅKE TÖRNQVIST, DEN 30 AUGUSTI.
Datum: 05.09.06 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Vattenriket har blivit "döda riket"
Då jag var ute och fiskade häromdagen var det med sorg och bestörtning jag insåg vad människan kan
förstöra. Hammarsjön som bara för femton år sedan sprudlade av liv fanns inget kvar av.
Datum: 31.08.06 | Tyckt & Tänkt| Kristianstadsbladet
Jättestor mal fångad i homma
En jättestor mal var vad ålafiskare Bo Hellström överraskades av i en av sina hommor på
onsdagsmorgonen. Och då var det dessutom den tredje malen på bara några dagar.
Datum: 24.08.06 | Kristianstadsbladet
Bönderna som självmant slutat vattna
Hos jordbrukarna och grannarna Mårten Nilsson och Magnus Andersson i Gringelstad har
bevattningssystemen stängts av. Kommer det inget regn till helgen ser det mörkt ut för potatisen och det
riskerar att bli en stor ekonomisk förlust för båda.
Datum: 27.07.06 | Kristianstadsbladet
Vattenriket lockar kvinnor
Den typiska besökaren i Vattenriket är en kvinna i 60-årsåldern som bor i Kristianstad. Det visar en
besöksstudie gjord av landskapsvetarna Roger Olsson och Rikard Hansson.
Datum: 26.07.06 | Kristianstadsbladet
Länsstyrelsen förbjuder bevattning i hela Skåne
Nu utfärdar Länsstyrelsen Skåne bevattningsstopp. Den som saknar tillstånd och vattnar ur brunnar eller
vattendrag riskerar att få böter. När det gäller kranvattnet finns dock inga restriktioner i
Kristianstadsområdet.
Datum: 20.07.06 | Kristianstadsbladet
Syrebrist hotar fisken i Kristianstadsbygden
På vissa håll i åar och tillflöden i Kristianstadsbygden är det så ont om vatten att fiskarna inte längre kan få
något syre och därför dör.
Datum: 12.07.06 | Kristianstadsbladet
Skånska vattendrag torkar ut
I Mjöån söder om Kristianstad har ett hundratal döda öringar påträffats. Vattennivåerna i flera vattendrag

ligger nu nära den kritiska nivå för vad laxfiskar och övrigt liv klarar av meddelar Länsstyrelsen. De låga
vattennivåerna beror både...
Datum: 10.07.06 | Sydsvenskan
Ridning kan vara bra för sanddynerna
Nya rön vänder upp och ner på naturvården i sanddyner. Forskning pekar på att det rent av är nödvändigt
för den skyddsvärda naturen att tillåta hästar i sanddynerna.
Datum: 18.07.06 | Kristianstadsbladet
Länsstyrelsen vill prioritera Vattenriket
Vattenriket är ett av tio naturcentrum – tillika det enda i nordöstra Skåne – som länsstyrelsen vill prioritera
fram till år 2010.
Datum: 17.07.06 | Kristianstadsbladet
Inför åldersgräns och förarbevis på alla sorters båtar
Inledningsvis tycker jag det är helt okej att vattenskotrar är förbjudna i Helge å. Men då bör man även
förbjuda motorbåtar där.
Datum: 28.06.06 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Vattenskoteråkare har polisanmälts
Vattenskoteråkare har polisanmälts av biosfärområdet, efter att olovligen ha kört i Vattenrikets känsliga
åsystem.
Datum: 26.06.06 | Kristianstadsbladet
Många valde vackra Lillö före VM
Råmande kor och rasslande folkdräkts-pengar ackompanjerade Karin Magntorns guidning när natur mötte
kultur på Lillö i torsdags kväll.
Datum: 17.06.06 | Kristianstadsbladet
Fler kanaler – en god vision
I staden vid Vattenriket är vattnet satt på undantag. Visst finns kanalen, men den drar fram genom staden
lite grand i skymundan, nästan som om den behövde be om ursäkt för sin närvaro. Helge å märker man inte
mycket av.
Datum: 01.06.06 | Opinion: Kristianstadsbladet
M: Vattenriket kan samsas med bostäder
Det går mycket väl att vårda och utveckla Vattenriket samtidigt som Kristianstad kan få attraktiva bostäder
utmed ån. Det framhåller moderaterna i en rapport.
Datum: 30.05.06 | Kristianstadsbladet
Naturum ska få sin form
Veckomagasinen ropar ut olika sätt att finna formen på till sommaren. Kommunen har visserligen hela tre
somrar på sig att finna formen på Naturum, men det brådskar ändå.
Datum: 27.05.06 | Kristianstadsbladet
Svårt ta sig fram på stig till Vattenriket
Stigen ner till Karpalundsdammarna i Vattenriket är ogästvänlig. Rötter sticker upp, stigen är svår att gå på.
Företaget BPS Återvinning AB anser att det gjort vad det kan.
Datum: 27.05.06 | Kristianstadsbladet
Naturnära byggande men med respekt för naturen
Svar till Helgerån att förstöra Vattenriket med bebyggelse, den12 maj.
Datum: 16.05.06 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Helgerån att förstöra Vattenriket med bebyggelse
Lördagen den 6 maj var det ett program i radion där experter på området talade om vad klimatförändringar
kan ställa till med i framtiden.
Datum: 12.05.06 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Kristianstad kan få vattenråd
Det blir inget grundvattencentrum i Kristianstad. Däremot är chanserna goda för att det bildas ett

grundvattenråd för Kristianstadsslätten.
Datum: 12.05.06 | Kristianstadsbladet
Naturbeteskött i butiken
För att få leverera Skånskt Naturbeteskött måste producenterna uppfylla kriterier både vad gäller betesdrift
och köttkvalitet. Köpa av köttet kan konsumenterna numera göra direkt i stan.
Datum: 06.05.06 | Kristianstadsbladet
Naturmorgon, SR P1
I lördags sändes Naturmorgon direkt från Vattenriket, det stora våtmarksområdet utanför Kristianstad i
Skåne. Karin Magntorn, Sven-Erik Magnusson, Linda Birkedal och Carina Wettermark var våra guider i
detta fisk- och fågelrika område.
Sveriges Radio sänder direkt från Vattenriket
Kristianstad och Åhus uppmärksammas en del i media framöver. Redan i dag, lördag, handlar P1:s
Naturmorgon om Vattenriket och i juli blir det sommarmorgon från Åhus strand. Den morgonpigge kan
höra direktsändningen från Vattenriket.
Datum: 06.05.06 | Kristianstadsbladet
Vattenriket får 210 000 av kommunen
Region Skåne bidrar även i år med 210000 kronor till biosfärsområdet i Kristianstad.
Datum: 06.05.06 | Kristianstadsbladet
Ekomuseum byter namn
Ekomuseum Kristianstads Vattenrike finns inte längre. I stället har det fått namnet Biosfärkontoret
Kristianstads Vattenrike.
Datum: 04.05.06 | Kristianstadsbladet
Etikonomidag på Krinova
Etikonomi. Det begreppet lanserar Helene Granqvist – och hon gör det genom att tala om hur framtiden ser
ut för Kristianstad och dess biosfärområde.
Datum: 03.05.06 | Kristianstadsbladet
Besökarna till utemuseet skräpar inte ner
Klargörande med anledning av insändare om parkeringsplatsen vid Utemuseum Pulken, nära Yngsjö, i
Kristianstadsbladet den 20 april.
Datum: 22.04.06 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Skräpigt vid ny p-plats vid Pulken
Angående kommunens nya parkering vid Pulken, Härnestad – Vattenriket.
Datum: 20.04.06 | Tyckt & Tänkt| Kristianstadsbladet
Kristianstadsbor ska bli bra ambassadörer
Destination Kristianstad heter kraftsamlingen som sedan ett par år tillbaka pågår för att öka antalet
besökare till kommunen.
Datum: 31.03.06 | Kristianstadsbladet
Ripafältet – rena drömmen för ryttare
RIPA Elva hundra meter rak bana på ett fält som redan är väl preparerat, och med genomsläppligt underlag
– rena drömmen för den som vill gå fort med sin häst! Fast hur är det med kaninhålorna?
Datum: 24.03.06 | Kristianstadsbladet
Utredning om Ripafältets framtid
Ska Ripafältet användas för en framtida utbyggnad av Åhus eller fortsätta vara landsbygd lämplig för
hästgårdar? Det vill kommunen utreda innan man tar ställning till ägarnas planer.
Datum: 22.03.06 | Kristianstad
Förstör inte Vattenriket med bebyggelse
Kristianstads Vattenrike är ett honnörsord känt över hela landet och långt utanför dess gränser.
Datum: 22.03.06 | Tyckt & Tänkt| Kristianstadsbladet
"Att exploatera naturen på det sättet är förlegat"

Alla gillar inte ABK:s nya vision.– Det är inte acceptabelt ur miljöhänsyn, säger biosfärområdets
koordinator Sven-Erik Magnusson bestämt.
Datum: 18.03.06 | Kristianstadsbladet
ABK:s vision: 2400 nya lägenheter vid vattnet
Sluta vara rädd för vattnet, Kristianstad, och bygg lyxiga lägenheter vid sjö och vatten! ABK:s vision kan
ge 2400 nya centrala lägenheter.
Datum: 17.03.06 | Kristianstadsbladet
Kristianstad lyckat exempel
Vattenriket i Kristianstad är förebilden för Naturskyddsföreningens visioner för Öja mosse
Datum: 16.03.06 | Ystad Allehanda
Fiskevårdare tar emot miljöpriset
Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde får Kristianstads kommuns miljöpris för 2005.
Datum: 10.03.06 | Kristianstadsbladet
Utemuseum vid Sånnarna
Kristianstads Vattenrike vill bygga ett utemuseum vid "Sånnarna", på den östra delen av det gamla
flygfältet i Ripa.
Datum: 04.03.06 | Kristianstadsbladet
På örnspaning i Vattenriket
– Där, titta! Örnar!
Det är sant. Vi blev lovade att vi skulle få se örnar på Örnsafarin och där lyfte fem stycken från den sanka
alskogen. Fem havsörnar flaxar upp över Helge å med tunga tag. Fem flygande mattor. Vingfransarna är
stora som förskärarblad och avtecknar sig svarta mot den gråblå februarihimlen.
– Och kolla! Där är två till.
Datum: 18.02.06 | Sydsvenskan
Naturum på pålar mitt i Vattenriket
Tidningen Kristianstad nr 1 2006
Kristianstads kommun
Porten till Vattenriket öppnas
Naturvårdsverkets enhetschef Per Magnus Åhrén överlämnade 16 miljoner kronor till kommunstyrelsens
ordförande Heléne Fritzon (s) under gårdagens presskonferens, som ett bidrag för naturum.
Datum: 19.01.06 | Norra Skåne
"Ett föredöme för svensk naturvård"
KRISTIANSTAD Med 16 miljoner kronor i ett kuvert traskade kommunledningen ner till Helge å i går.
Där, på andra sidan, ska Naturvårdsverkets bidrag hjälpa till att bygga ett naturum.
Datum: 19.01.06 | Kristianstadsbladet
Biosfärområde får naturum
En del av Kristianstads vattenrike
KRISTIANSTAD. Naturvårdsverket bidrar med 16 miljoner kronor till ett naturum för biosfärområdet
Kristianstads vattenrike.
Det blev klart på onsdagen.
Naturumet kostar 50 miljoner kronor att bygga.
Datum: 19.01.06 | SR Kristianstad
Ingen jakt tillåten på Näsby fält
Det blir ingen jakt av gäss och änder inom naturreservatet Näsby fält.
Datum: 07.01.06 | Kristianstadsbladet
Lax ska återskapas med donationer
Satsningarna på att återinföra ett självreproducerande bestånd av Östersjölax i Helge å fortsätter. Ett nytt
projekt syftar till att sätta ut minst 50000 yngel per år i Vramsån de kommande tre åren.
Datum: 07.01.06 | Kristianstadsbladet
Ornitologer får Fågel-Oscar

I 20 år har Skånes ornitologiska förening delat ut priset. Både föreningar, företag och kommuner har fått
det. Kristianstads kommun fick en Fågel-Oscar för sitt arbete med Vattenriket i början av 90-talet.
Datum: 05.01.06 | Kristianstadsbladet
Öringhugget startade ett nytt fiskeår
Den förste januari är det åter tillåtet att fiska öring efter den fredade lekperioden. Ett tiotal personer tog sig
till Öringhugget i Köpinge, men det kalla vattnet gjorde att fångsterna uteblev.
Datum: 02.01.06 | Kristianstadsbladet
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Biosfärkontoret ber minister om hjälp
Under årets sista skälvande dagar får miljöministern, flera stora myndigheter och organisationer ett brev
från kommunens biosfärkontor. Där chefen Sven-Erik Magnusson vädjar om engagemang i de döende
delarna av vattenriket.
Datum: 13.12.07 | Kristianstads bladet
Brunare vatten hotar Vattenriket
KRISTIANSTAD. Nu slår chefen för biosfärkontoret i Kristianstad, Sven-Erik Magnusson, larm om
situationen i Vattenriket.
Det behövs en samordnad strategi och snara åtgärder, framhåller han i ett brev till bland annat
miljöministern. Grumligheten i sjöarna och vattendragen har ökat kraftigt, liksom vattenfärgen och
humushalten. Det har fått till följd att slamavlagringarna på vegetationen har ökat, och många
våtmarksfåglar har minskat i antal eller försvunnit från området. Skäggdoppingen, knölsvanen och
sothönan är exempel på fåglar som inte trivs i Vattenriket längre.
Datum: 12.12.07 | Norra Skåne
Kristianstads Vattenrike mår dåligt
KRISTIANSTAD. Våtmarkerna längs Helgeån och runt Hammarsjön och Araslövssjön mår inte bra. Nu
skriver chefen för Biosfärkontoret i Kristianstad, Sven-Erik Magnusson ett öppet brev till miljöministern
och andra berörda.
Datum: 12.12.07 | Helsingborgs Dagblad
Vattenriket behöver hjälp
Vattnet i delar av Kristianstads Vattenrike har blivit allt brunare och grumligare. Biosfärområdet
Kristianstads Vattenrike efterfrågar nu en strategi för hur man ska kunna stoppa förändringen.
Datum: 12.12.07 | Radio Kristianstad
Vattenriket görs tillgängligt
Just nu pågår arbetet för fullt med att öka tillgängligheten för besökare i Kristianstad Vattenrike. Tanken är
att ge allmänheten och även funktionshindrade möjlighet att uppleva naturen på nära håll. Karin Magntorn
på Biosfärkontoret berättar
Datum: 30.11.07 | Radio Kristianstad
Kommunen borde satsa mer på ekoturismen
Överallt i Europa, ser man turism som en växande näring. Här i norra Europa så är det ekoturism som ökar
mest.
Datum: 10.11.07 | Tyckt & Tänkt | Kristianstadsbladet
Fördubblat pris för Naturum
Bygget av Naturum i Kristianstad Vattenrike ser ut att bli betydligt dyrare än vad som tidigare sagts. Den
senaste kalkylen landar på 100 miljoner kronor, dubbelt så mycket som presenterades i våras.
Datum: 08.11.07 | Kristianstadsbladet
Naturvärden ska skyddas med avtal
Carina Wettemark, ekolog på Biosfärkontoret i Kristianstad.KRISTIANSTAD. Biosfärkontoret i
Kristianstad vill skriva avtal med markägare för att skydda sandiga odlingsmarker från exploatering och
intensivt jordbruk. Det handlar om de öppna sandiga markerna runt Åhus där hotade arter av djur och
växter finns.
Datum: 23.10.07 | Radio Kristianstad
Gäddträff vid Hammarsjöns yta
De lurade i vassen, gäddorna, under den stilla ytan. Gäddhugget i Hammarsjön blev en kamp mellan vilja

och tålamod. Som gäddorna vann.
Datum: 23.10.07 | Kristianstadsbladet
Dagens läsarbild KB
Henrik fångade Stor-Gösen Henrik 9 år slog Helge Å rekord med att fånga en rekord-gös på 9860 kg den
29/9 2007. (Patrik Jönsson)
Datum: 29.09.07 | Kristianstadsbladet
Klartecken för Naturum
Planerna på ett Naturum går mot förverkligande. Detaljplanen har nu godkänts av byggnadsnämnden och
skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Datum: 27.09.07 | Kristianstadsbladet
Fältharen boxas bättre
På fältet vid Karpalund kommer plötsligt tolv harar farande. De jagar varandra, snor runt och snart är två av
dem upptagna i en hetsig boxningsmatch. De andra hararna fortsätter jakten i lekfulla turer och blir så
småningom upphunna av de två kombattanterna.
Datum: 25.09.07 | Natur | Kristianstadsbladet
Uteklassrum vid Vramsån
Några klasser har redan håvat upp djur ur Vramsån vid det nya uteklassrummet i Gärds Köpinge. Igår, på
den lokala naturvårdens dag, fick vem som helst prova.
Datum: 24.09.07 | Kristianstadsbladet
Camarguehästen den perfekta naturvårdaren
Det är därför de är den perfekta naturvårdaren i Kristianstads Vattenrike, säger Frédérick Boulanger. När vi
första gången släppte ut flocken på ett saftigt grönt vårbete, räknade vi med att efter det här vill de inte ha
något annat. Men de blandar.
Datum: 24.09.07 | Kristianstadsbladet
Ljudlösa rörelser i Vattenriket
Snoken är Sveriges största orm. Efter vinterdvalan söker de sig ofta till fuktiga och solexponerade platser
och snoken har därför funnit sig väl till rätta i Kristianstads Vatttenrike.
Datum: 13.09.07 | Natur |Kristianstadsbladet
"Vi måste sätta in rätt åtgärder på rätt plats"
Igår rapporterade vi om att Vattenriket mår sämre än någonsin efter sommarens översvämningar. Ekologen
Hans Cronert tog med Kristianstadsbladet på en guidad tur för att visa skadorna i området.
Datum: 13.09.07 | Kristianstadsbladet
Vattenriket mår sämre än någonsin
Läget är efter sommarens översvämningar om möjligt ännu värre. Biosfärkontorets ekolog Hans Cronert är
mycket oroad över utvecklingen i Vattenriket.
Datum: 12.09.07 | Kristianstadsbladet
Natur och kultur knyts samman
En stor grupp från Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Regionmuseet och länsstyrelsen har i dagarna
tre studerat biosfärsområdet Vattenriket.
Datum: 01.09.07 | Kristianstadsbladet
Låt det växa lagom längs kusten
Kristianstads kommun har gjort ett nytt förslag till kustplan för området mellan Åhus och Juleboda med
titeln "Det växer längs kusten". Förslaget innehåller både förbättringar och försämringar ur miljö- och
naturvårdssynpunkt.
Datum: 31.08.07 | Opinion | Kristianstadsbladet
Korv som görs på lokala råvaror
De saknade korvar gjorda på lokala råvaror och av bara nötkött. Då bestämde sig makarna Haak för att
själva börja tillverka just detta.
Datum: 01.09.07 | Kristianstadsbladet
De "ljuvligaste dofterna" från Sånnarna

Tidningen Kristianstad nr 6 sid 8-9
Vart tog vassen och säven vägen?
Tidningen Kristianstad nr 6
"Rede i vassen" kan bli utan kontorsrum
Ett naturum ska det bli. Med utställning. Men om det ska bli med kontor för Biosfärområdet med mera är
högst osäkert. En förprojektering är inledd.
Datum: 24.08.07 | Kristianstadsbladet
Fiske kontrollerar djurliv i sjö
KRISTIANSTAD. Nu provfiskar Länsstyrelsen i Hammarsjön utanför Kristianstad. Provfisket är det första
på över tio år och är beställt av Kristianstad kommun för att ta reda på om fisken tagit skada av att det
mesta av växtligheten i sjön försvunnit under dom senaste åren.
Datum: 08.08.07 | Radio Kristianstad
Högt vattenstånd i Helge å
För årstiden har det varit mycket höga vattenstånd i Helge å, även om den är på väg att stabiliseras. De
senaste veckornas nederbörd har fört med sig att det är höga vattennivåer i Kristianstad med omnejd.
Datum: 16.07.07 | Kristianstadsbladet
Översvämningen fångade kor
140 kor har fångats in av den översvämmade Helge å på Isternäset i norra Kristianstad.
Datum: 11.07.07 | Kristianstadsbladet
Drygt 100 strandsatta kor
Det höga vattenståndet i Helge å har gjort att mer än 100 kor blivit strandsatta på en liten gräsplätt på
Isternäset i Kristianstad.
Datum: 10.07.07 | Kristianstadsbladet
Vramsån svämmar över i Gärds Köpinge
Söndagens gudstjänst vid badplatsen i Gärds Köpinge fick flyttas på grund av översvämningarna.
Datum: 09.07.07 | Kristianstadsbladet
Vattenståndet högre än normalt
Vattenståndet i Helge å är högre än normalt för årstiden. Anledningen är den senaste tidens rikliga
nederbörd i Småland.
Datum: 04.07.07 | Kristianstadsbladet
Storkpar har blivit föräldrar
Storkcentret i Viby har aldrig haft ungar i sina två bon för friflygande storkar samtidigt. I år hände det. Fem
ungar föddes i maj.
Datum: 14.06.07 | Kristianstadsbladet
Linnéfest hela veckan
I hela Skåne råder Linnévecka den här veckan. I lördags öppnades en utställning om Linné i Vattenriket på
Lillö borgruin.
Datum: 04.06.07 | Kristianstadsbladet
Tornfalken kan överleva efter anpassning
Jag kör längs motorvägen strax utanför Kristianstad då jag plötsligt får syn på en liten rovfågel som hänger
över vägkanten. Vingarna fladdrar frenetiskt.
Datum: 02.06.07 | Boulevard
Ytterligare en bonde åtalas för bevattning
Tingsrätten fick igår in det andra åtalet på kort tid mot lantbrukare som den extremt varma och torra
sommaren 2006 bevattnat sina potatisfält med vatten från Vramsån.
Datum: 29.05.07 | Kristianstadsbladet
På Ekenabben kan rullstolsburna prova fiskelyckan
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Lantbrukare åtalas för vattenuttag i å
En lantbrukare åtalades igår för att han förra sommaren utan tillstånd bevattnat sina potatisfält med vatten
från Vrams-ån.
Datum: 16.05.07 | Kristianstadsbladet
Med naturen som klassrum
Igår invigdes uteklassrum Linnérundan vid Kanalhuset. Självaste Carl von Linné dök upp och tog med sig
både lärare och elever på en spännande upptäcktsfärd.
Datum: 16.05.07 | Kristianstadsbladet
Jämnt skägg mellan termosen och kikaren
Vilket är fågelskådarens viktigaste redskap? Kikaren eller termosen? Det var en fråga som dryftades när
Nordöstra Skånes fågelklubb arrangerade Fågelskådningens dag på Håslövs ängar.
Datum: 14.05.07 | Kristianstadsbladet
Linnéplats i Balsbergets fläskigaste grotta invigdes
Det är fuktigt, trångt, lågt i tak och dessutom mörkt på ett nästan kusligt vis. Tända stearinljus bidrar till
den dunkla stämningen i den mytomspunna Fläskegrottan på Balsberget.
Datum: 14.05.07 | Kristianstadsbladet
Kalvdans på fältet
Ystra kalvar på glädjeskuttande ben och mer mogna kossor som lugnt promenerade iväg till grönbetet.
Datum: 14.05.07 | Kristianstadsbladet
En lek med livet som insats
Från kommunalt vatten i Mörrum, till Vramsåns mjuka fors med spännande dofter. 68000 laxyngel fick ett
nytt hem i går.
Datum: 12.05.07 | Kristianstadsbladet
Rekordmånga vilda storkar i trakten
Vilda storkar har skådats söder om Arkelstorp. På en försumpad åker vid Gårrö har de gott om sorkar och
grodor att kalasa på.
Datum: 11.05.07 | Kristianstadsbladet
Balsbergets grotta fanns redan på Linnés tid
Det sitter en illröd skylt intill grottan. Balsberget är ett av 33 ställen i landet, fyra i Skåne, som fått
plaketten "Linné was here". På söndag invigs utställningen.
Datum: 11.05.07 | Kristianstad
Skånska Linnéplatser invigs
På söndag invigs 33 så kallade Linné was here-platser runt om i Sverige. Fyra av dem finns i Skåne. Det är
platser som den svenske vetenskapsmannen Carl von Linné besökte under sina resor 1732-1749 och som
han skrev om i sina reseberättelser.
Datum: 10.05.07 | Kristianstadsbladet
Lust att läsa naturen
Bleka och köttiga kravlar spyflugelarverna omkring i burken som Ola Magntorn håller i sin hand. Burkens
innehåll är resterna efter ett experiment han lett med sina lärarstudenter.
Datum: 28.04.07 | Boulevard| Kristianstadsbladet
Hisnande upptäckter vid vatten
Bladet heter han. Det lustiga lilla vattenkrypet som ett gäng tjejer från klassen Måsart på Villaskolan har
fångat på sitt allra första äventyr med håven.
Datum: 28.04.07 | Boulevard| Kristianstadsbladet
Rekordstor gäddafångad i Vramsån
Ivar Jönsson från Gärds Köpinge fick sig en rekordstor överraskning när han fiskade i Vramsån på
söndagskvällen.
Datum: 17.04.07 | Kristianstadsbladet
Viby kan vara med storkungar
Kanske blir det storkungar i Viby i vår. Två storkpar ägnar sig just nu åt häckning på gårdstaken.

Datum: 07.04.07 | Kristianstadsbladet
Naturum blir ett rede i vassen
Tidningen Kristianstad 3
På väg mot ostkusten
Tranornas ankomst från vinterkvarteren i Spanien är ett gammalt vårtecken. Från Skåne finns följande vers:
"Tredje torsdagen i Tor (mars enligt den gamla tideräkningen) träder tranan på Skånes jor."
Datum: 07.04.07 | Boulevard Kristianstadsbladet
Naturum ska växa upp ur vassen
Kristianstad ska bli ett rede rikare. Ett naturum som ska byggas som ett skyltfönster till Kristianstads
Vattenrike några hundra meter från Tivolibadet. Över ån.
Datum: 30.03.07 | Kristianstadsbladet
Tranorna svek inte sin trogna publik
Först inte en trana i sikte. Sedan fem stycken. Och en liten stund senare, som ketchupeffekten, 300 stycken
i ett svep. Att spana efter tranor är mer spännande än vad man kan tro.
Datum: 29.03.07 | Kristianstadsbladet
Här är Kristianstads Naturum
Nu är det klart hur Kristianstads nya Naturum kommer att se ut. På torsdagen presenterades det vinnande
förslaget. Bidraget "Rede i vassen" ska bli verklighet.
Datum: 29.03.07 | Kristianstadsbladet
Strid om rensning av Helge å
Nedre Helgeåns regleringsföretag har tillstånd att rensa ån från Kavrö ut till havet. Men det är 34 år sedan
det gjordes senast och länsstyrelsen befarar att djurlivet ska ta skada.
Datum: 17.03.07 | Kristianstadsbladet
Tranorna har kommit med våren
Våren är här! Beviset på det är att de första tranorna på fredagen kunde siktas på fälten kring Kavrö bro.
Lite tidigare än vanligt.
Datum: 09.03.07 | Kristianstad
Fyra förslag till naturum
Tidningen Kristianstad 2007:2
Bevattningsproblem i Vramsån ska lösas
Sommarens bevattningsproblem i Vramsån får inte upprepas. Nu ska lantbrukare och länsstyrelsen hitta en
gemensam lösning.
Datum: 03.03.07 | Kristianstadsbladet
Fisken högg på premiären
Premiärfisket gav utdelning. Inte minst för Sebastian Olofsson, som drog upp en 1,7-kilos bäcköring ur
Vrams-ån.
Datum: 19.02.07 | Kristianstadsbladet
Fyra kontor gör upp om Naturumet
Fyra helt olika och spännande förslag har kommit in på hur Naturum ska se ut. Med café,
utställningslokaler och biosfärkontor. Med placering andra sidan ån vid Tivolibadet.
Datum: 10.02.07 | Kristianstadsbladet
Naturen på Rinkaby skjutfält
För bara drygt hundra år sedan var markerna kring Åhus och Rinkaby milsvida öppna ängsmarker. En fri
horisont låg öppen åt alla väderstreck.
Datum: 16.01.07 | Scout| Kristianstadsbladet
Höjd vattennivå i Helge å
Vattennivån i Helge å var under fredagen 1,17 meter över havet. De närmaste dagarna förväntas
vattennivån stiga och komma över första varningsnivån för beredskap.
Datum: 05.01.07 | Kristianstadsbladet
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Mystisk sjukdom spred död i Vattenriket
Vad gör man när det mest ömtåliga, det mest skyddsvärda, blir sjukt? När febern river, musklerna förtvinar
och individ efter individ stelnar i sorgsna stilleben?
Datum: 29.12.08 | Kristianstadsbladet
Hammarsjön kan vara Sveriges artrikaste sjö
Hammarsjön kan mycket väl vara Sveriges artrikaste sjö. Det konstaterar Länsstyrelsen i Skåne i en rapport
på sin hemsida.
Datum: 26.12.08 | Kristianstadsbladet
Promenad bland fåglar och spindlar
Årets annandagsvandring, den 35:e i ordningen, blev en dimmig tur. Ett sextiotal personer tog tillfället i akt
att motionera bort julmaten i en långpromenad i Vattenriket.
Datum: 26.12.08 | Kristianstadsbladet
Kristianstad satsar på digitala välkomstskyltar
Kung Christian IV, "Spirit of food" eller Biosfärsområdet vattendroppar. Kommunens nya heldigitala
välkomstskyltar vid infartsvägarna får varken det ena eller det andra. Men Biosfärområdets brunvita
turistskyltar med vattendroppar lär komma upp.
Datum: 18.12.08 | Kristianstad
Biosfärkontoret får bidrag
Naturvårdsverket beslöt i måndags att ge ett bidrag på 4,5 miljoner kronor till biosfärkontoret och Naturum i
Kristianstad
Datum: 13.12.08 | Kristianstadsbladet
Golf och bioglogisk mångfald
Tidningen Kristianstad nr 10
Golfklubb prisas för miljöarbetet
Kristianstads golfklubb och biosfärskontoret samarbetar för att bevara områdets unika natur. Dessutom ska
stigar öka tillgänglig för fler än golfarna.
Datum: 02.12.08 | Kristianstadsbladet
Oklart vad som orsakar träddöden i Vattenriket
VATTENRIKET 07:33 Al- och björkdöden i Vattenriket är mer utbredd än biosfärkontoret trott. Fortfarande
är det oklart vad som orsakar den.
Datum: 08.10.13 | Kristianstadsbladet
En bläckfisk på Balsberget?
Nej, men en stinkande illaluktande bläckfisksvamp var det som Elisabeth Ekstam i Ekestad hittade när hon i
höstas gick runt på Balsberget med svampkorgen.
Datum: 08.10.08 | Tidningen Kristianstad
Victoria på flotte genom Vattenriket
Kronprinsessan Victoria strålade ikapp med brittsommarsolen under sin flottfärd genom Kristianstads
Vattenrike. Med stort intresse följde hon det omväxlande landskapet och
hängde ut över relingen för att följa den stora tranflocken som cirklade över flotten.
Datum: 08.10.08 | Tidningen Kristianstad
TV: Victoria i Vattenriket
Datum: 29.09.08 | Sydnytt

Kronprinsessan Victoria är just nu på ett två dagars officiellt besök i Skåne. I släptåg har hon ett 60-tal
journalister, och de hon besöker hoppas därför på stor pr-effekt.
Kronprinsessan Victoria till Skåne
Datum: 29.09.08 | HD
På måndagen inledde kronprinsessan Victoria till Skåne för ett två dagar långt officiellt besök, där
landshövding Göran Tunhammar blir hennes värd.
WEBB-TV: Kronprinsessan i Kristianstad
Datum: 29.09.08 | Sydsvenskan
Sydsvenskan var med när Victoria tog en båttur i Kristianstad och besökte Wanås slott.
Från botten till toppen av Skåne
Datum: 29.09.08 | Norra Skåne
Från Skånes lägsta punkt till Skånes högsta, åtminstone byggnadsmässigt, tog sig kronprinsessan Victoria
under den första dagen av sin skånska resa. En tur i Kristianstads vattenrike inledde och dagen avslutades i
Turning Torso i Malmö.
Kronprinsessan Victoria besökte Vattenriket
Datum: 29.09.08 | Kristianstadsbladet
Med flotte anlände kronprinsessan Victoria till Yngsjö på måndagen. Under ett två dagar långt besök i
Skåne passade hon till att börja med på att uppleva Kristianstads Vattenrike och lära sig mer om
biosfärområdet.
Kultur, natur och företag synas av Kronprinsessan Victoria
I början av nästa vecka blir det kunglig representation i Skåne. Det är Kronprinsessan Victoria som inleder
ett officiellt tvådagarsbesök här.
ERIKSGATA. – Det är en stor glädje och ära att få visa Kronprinsessan något av det bästa vi har i länet.
Hon ska få uppleva en mix av konst och kultur, mångfalden i vår natur bland strandängar, sumpskog och
vasshav samt möta unga lovande skånska entreprenörer, säger landshövding Göran Tunhammar som blir
värd för besöket.
Datum: 29.09.08 | EventNews.se
Kronprinsessan Victoria besöker nordöstra Skåne
Datum: 24.09.08 | Kristianstadsbladet
Kronprinsessan Victoria kommer i slutet av september till Skåne och besöker bland annat Kristianstad,
Östra Göinge och Hässleholm.
Experter besökte Vattenriket
Datum: 13.09.08 | Kristianstadsbladet
Kristianstads Vattenrike är ett bevis på hur det ekologiska systemet kan fungera som kugghjul ihop med
samhällssystemet. I går tog ett gäng intresserade våtmarksexperter en tur på bland annat Ekenabben.
Internationell konferens i Kristianstads Vattenrike
Datum: 11.09.08 | Kristianstadsbladet
Biosfärsområdet Kristianstads Vattenrike hamnar i fokus, när ett 80-tal konferensdeltagare under två dagar
samlas i stan för att diskutera värdefulla våtmarker.
Fiskgjusen är på framfart
Datum: 30.08.08 | Kristianstadsbladet
Fiskgjusen är en av våra mest fascinerade rovfåglar. Trots miljögifter och störningar håller arten
ställningarna i Skåne och fiskgjusen är sedan några år tillbaka fast etablerad i Kristianstads Vattenrike.
Mystisk träddöd i Vattenriket
Datum: 29.08.08 | SR Kristianstad
Under året har en al- och björkdöd drabbat områdena kring Vattenriket i Kristianstad.
Och nu vill man ha allmänhetens hjälp med att upptäcka fler döda alar och björkar så att en
ordentlig kartläggning kan göras över omfattningen.
Träddöden kan enligt ekolog Hans Cronert bero på förra årets översvämningar då rötterna hade det
svårt att få syre.

Träddöd i nordost (webbTV)
Datum: 29.08.08 | SVT Sydnytt
Ovanligt många döda alar å björkar har upptäckts i nordöstra Skåne den senaste tiden.
Myndigheterna är förbryllade över utvecklingen.
Nu dör träden i Vattenriket
Datum: 30.08.08 | Kristianstadsbladet
Alarna dör i Vattenriket. Björkarna också. Snart är de döda fler än de levande.
Bovetet blommar åter i Åhus
Datum: 27.08.08 | Kristianstad
Bovetet får en renässans i Åhus. De vita blommorna lyser upp fältet vid infarten från Åsum.
Kultur- och natursafari
Datum: 19.07.08 | Kristianstad
En del lokalhistoria och en del natur. Regionmuseet anordnar tillsammans med Järnvägsmuseet en
ekoturismresa med buss, båt och tåg.
Med känsla för naturen
Datum: 27.06.08 | Familj
En dag i mellanstadiet började det. Patrik Olofsson och hans kompis skaffade kikare, fågelbok och en karta
över Äspet. De cyklade iväg, smög omkring och spanade. Spänningen steg när de fick se hägrarna lyfta.
Naturrum hellre än arena
Datum: 13.06.08 | Tyckt & Tänkt
Politiker tänk om! Genom att banta kostnaderna på den storslagna arenan och satsa de pengarna på ett fullt
utbyggt Naturrum i biosfärområdet.
Rädda flodbåten i Kristianstad
Datum: 12.06.08 | Tyckt & Tänkt
Kommunstyrelsens ordförande Bengt Gustafson (m) anser inte att det är en kommunal angelägenhet att
driva en flodbåt.
Åsumfältet mår bra av att nötas
Datum: 07.06.08 | Kristianstad
Den stora ardennerhästen drar sig fram genom den sandiga jorden. På vagnen efter sitter tio personer och lär
sig mer om biosfärområdet.
Inkörsporten är invigd
Datum: 29.05.08 | Kristianstad
Färgglada ballonger, brunnsmusik och tre tal av lika många män invigde den nya femarmade rondellen
under fredagseftermiddagen. Nya inkörsporten till Kristianstad och Vattenriket.
Ekenabben för alla
Datum: 20.05.08 | Kristianstad
pade bra, kaffet smakade bra och göken gol. Ett tiotal personer med rullstolar eller rullatorer fick känna att
skogen och sjön var tillgängliga även för dem vid en utflykt till Ekenabben i går.
Naturvårdare vill skydda sandmarker
Datum: 30.05.08 | Kristianstad
Sandmarkerna runt Åhus är hem för en rad sällsynta växter och djur. I tre dagar är ett 80-tal naturvårdare
och forskare samlade till ett seminarium om hur markerna bäst kan skyddas.
Strandängarnas betydelse prissätts
Datum: 16.05.08 | Kristianstad
Strandängarna i Kristianstads Vattenrike har stor betydelse både för den biologiska mångfalden och för
människors rekreation.
Flodbåten kan försvinna
Datum: 15.05.08 | Kristianstad
Det har blivit 14 säsonger. Den här kan mycket väl vara den sista för flodbåten i Kristianstads vattenrike.
"Jag vill lägga av på grund av åldersstrecket", säger flodbåtsskepparen Lennart Björk, som blir 65 i år.

Svarttärnan exklusiv gäst Fågelskådningens dag
Datum: 12.05.08 | Kristianstadsbladet
Fåglar är som vin. Det finns lika många arter som druvor och de är lika svårt att bestämma.
200 startande njöt av varm Linnérunda
Datum: 12.05.08 | KristianstadsbladetUte vid Lillö borgruin har tre generationer Oredsson-Wirestrand slagit
sig ner med kaffe och mackor. Startnummer 566, 567 och 17 är alla deltagare i Linnérundan som i är bjöd
på strålande sol.
Kommunfågeln flyttar ut
Datum: 10.05.08 | Kristianstadsbladet
Antalet häckande vadarfåglar har minskat drastiskt i Kristianstads Vattenrike.
Kristianstadsregissör Gör film med Loa Falkman
Datum: 08.05.08 | Nöje
SVT finansierar filmteamet som i helgen riggar upp utrustning och skådespelare på järnvägsstationen i
Kristianstad.
Ja till Naturum vid Helge å 2009
Datum: 21.02.08 | Kristianstad
Det blir ett nedbantat Naturum vid Helge å. Igår fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet om att
anläggningen ska byggas.
Majestätiska vintergäster i kikaren
Datum: 28.01.08 | Kristianstad
Ett 70-tal personer trotsade snålblåst och snöblandat regn för att se havsörnar i Tosteberga hamn. De
majestätiska fåglarna kunde skådas med kikarens hjälp.
Kallt när örnarna skulle räknas
I benhård kyla och avgrundskall blåst håller sig till och med havsörnen i lä. Den stora örnräkningen i
lördags blev därför ingen succé.
Datum: 07.01.08 | Kristianstadsbladet
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Sex miljoner går till utsättning av ål
Datum: 12.12.09 | Kristianstad
Länsstyrelsen lägger sex miljoner kronor på utsättning av ål nästa år. En miljon yngel ska få en ny chans.
Naturum får 1,8 miljoner
kronor från Region Skåne
Datum: 08.12.09 | Kristianstad
Region Skåne stöder Naturum med 1,8 miljoner kronor.
Reda i vassen
Datum: 04.12.09 | Opinion
Majoriteten i Region Skåne vill bidra med 1,8 miljoner kronor till naturum Vattenriket. Det är naturligtvis
välkomna pengar för Kristianstads kommun, även om det är en droppe i ån.
Nya miljoner till Vattenriket
Datum: 03.12.09 | Radio Kristianstad
Region Skåne går in med ett rejält ekonomiskt bidrag till Kristianstads Vattenrike.
Skåningar och danskar ska se mer av regionen
Datum: 28.11.09 | Kristianstad
Både Högskolan Kristianstad, Vattenriket, Kristianstads och Östra Göinge kommuner vill vara med i ett nytt
projekt för att öka vardagsintegrationen mellan Sverige och Danmark.
Många pålar blir det
Datum: 28.11.09 | Kristianstad
Byggjobbarna slipper ta bilen genom stan. Arbetsbryggan förbinder nu Tivoliparken med Naturum.
Regeringen ger MP hård kritik(angående krav på fiskestopp för ålen)
Datum: 17.11.09 | Kristianstad
Regeringen tillbakavisar Miljöpartiets krav på fiskestopp. Ansvariga på jordbruksdepartementet framhåller att
det som redan görs är tillräckligt.
Klartecken för stadsnära naturreservat
Datum: 13.11.09 | Kristianstad
Lagom till naturum Vattenriket invigs kan Kristianstads kommun få ett nytt naturreservat.
Fiskeriverket tillbakavisar krav
Datum: 13.11.09 | Kristianstad
Håkan Wickström på Fiskeriverket tillbakavisar krav på att tvinga kraftbolagen till åtgärder. Det ena
alternativet är att komma överens på frivillig basis och komma till skott med åtgärder inom några år.
Fiskare skyller på vattenkraftverken
Datum: 13.11.09 | Kristianstad
Ola Johnsson från Kivik är ålfiskare i fjärde generationen. Han lägger ansvaret på staten och kraftindustrin.
Fisket har fungerat fram till 1960.
Hotad art dör i kraftverken
Datum: 13.11.09 | Kristianstad
På 1970-talet varnade forskare för miljögifter och överfiske och för att vattenkraftverken mal sönder beståndet
av ål till fiskfärs. Sedan dess har situationen för arten bara blivit värre.
Turistnäringen kring ålen ökar
Datum: 12.11.09 | Kristianstad

Från fet delikatess på julbordet till exklusiv upplevelseindustri, så kallas ål-inclusive. Ålen får nya
användningsområden – och ökar i värde.
Mystisk ål lockar gäster till humoristiskt gille
Datum: 10.11.09 | Kristianstad
Ålagillen lockar långväga gäster till Skåne. Många har på sin höjd smakat en bit rökt ål vid julbordet. Och för
en del är fisken en lika exotisk maträtt som Afrikas friterade mask och Sydamerikas marsvin.
Ålen ska räddas med minskad fiskevolym
Datum: 06.11.09 | Kristianstad
2007 förbjöds fritidsfisket av ål, vilket minskade fisket med uppemot 35 procent (ett fåtal fritidsfiskare stod för
en stor andel av fångsterna, och fiskade bland annat med nät).
Ålen är utrotningshotad
Datum: 06.11.09 | Kristianstad
Den ska räddas från utrotning. Men får ändå fångas. När Sverige antog en "förvaltningsplan för ål" vägde
yrkesfiskarnas intresse högre än ålens.
Skånska ålfiskare fångar över 100 ton varje år
Datum: 06.11.09 | Kristianstad
De senaste tio åren har yrkesfiskarna i hela Skåne landat omkring 105 till 144 ton ål årligen. Nivåerna har varit
stort sett desamma hela 90-talet.
Nydöpt: naturum Vattenriket
Datum: 29.10.09 | Kristianstad
Det var ingen högoddsare precis. Å andra sidan hade det varit något korkat att döpa naturum till något annat.
Strandängar kommer tillbaka
Datum: 07.10.09 | Kristianstad
Strandängarna på Näsby fält naturreservat är på väg tillbaka. Träd och buskar ska ut och vatten ska in. "Det är
bara hackspetten som kanske blir ledsen", säger Hans Cronert.
Pålarna kommer på plats
Datum: 28.10.09 | Kristianstad
Arbetet med Vattenrikets hus går sakta framåt. Under veckan kommer pålarna till gångbron från Tivoliparken
att vara på plats.
Barbro Soller utsedd till hedersdoktor
Datum: 06.10.09 | Familj
Det hela började hemma i Kristianstad bland fåglar, fjärlilar och bin, fiolspel och flitiga studier.
Uttern på väg tillbaka
Datum: 03.10.09 | Kristianstad
Den sista fiskaren puttrar hemåt längs Helge å. Kvällen är stilla och när svallet mot åstranden lagt sig hörs
plötsligt ett kraftigt plask från andra sidan stranden. En yster gädda eller kanske en öring
En husflytt från ön i sjön
Datum: 02.10.09 | Familj
Hösten 1942 letade målaren Karl Hansson efter ett hus i Hammar-trakten. Uppenbarligen var det inte lätt att
hitta ett sådant, men ute på ön Kvinneholme i Hammarsjön stod ett hus alldeles obebott
Broar mellan stad och natur
Datum: 02.10.09 | Kristianstad
Mitt i naturen men ändå bara minuter från stan, börjar Kristianstads naturum bre ut sig. Sjön är redan anlagd,
nu arbetas det med huset och bron som ska gå över Helge å.
Båtarna hade inte plats till alla
Datum: 20.09.09 | Kristianstad
Det blev ett hejdundrande 20-årskalas för Vattenriket vid Ekenabben. Så många ville åka ut till Kvinneholme
att båtplatserna inte räckte.
Vattenriket firas med fest vid Ekenabben

Datum: 19.09.09 | Kristianstad
Under september månad firar Kristianstads Vattenrike och Naturskolan 20 år. Det ska firas på söndag med
folkfest vid sjökanten vid Ekenabben.
Belastning blev resurs
Datum: 19.09.09 | Kristianstad
För drygt 20 år sedan hade ingen sett möjligheterna i det som senare skulle bli Kristianstads Vattenrike.
Våtmarker i stan sågs som ett problem, något som man måste rensa. Men ett fåtal naturkännare och entusiaster
såg potentialen i den unika miljön.
Med vingar över vackra Vattenriket
Datum: 21.08.09 | Kristianstadsbladet
Vid den öppna dörren på 50 meters höjd hänger Patrik Olofsson ut ur helikoptern och filmar. Den lågsniffande
farkosten och den meriterade filmaren bidrar till en ny film om Vattenriket – som ska visas i Naturum.
Svårframkomligt vattenrike
Datum: 19.08.09 | Kristianstad
Kristianstads motorbåtsklubb har fått nog av nedfallna träd, dålig skyltning och trånga passager. Nu kräver man
bättre framkomlighet i Vattenriket.
Vattenriket och framtiden
Datum: 07.08.09 | Kultur
För hundra år sedan, 1909, stiftade riksdagen våra första naturskyddslagar. En lag om naturminnesmärken och
en om inrättande av nationalparker.
Stor artrikedom på Åsumfältet
Datum: 11.08.09 | Kristianstadsbladet
Skogsduvans ödesmättade rop hörs från skogsbrynet. Tallarna ute på det tidigare övningsfältet vid Åsum reser
sig höga och flera av dem har gamla spillkråkehål.
Vattenriket lockar besökare
Datum: 01.08.09 | Kristianstadsbladet
Beräkningar visar att Vattenriket varje år har 150 000 besökare. Området ligger högst på tio i topp i
Kristianstads kommun bland de mest besökta turistmålen.
Turister allt viktigare för ekonomin
Datum: 01.08.09 | Kristianstadsbladet
Turismens betydelse för ekonomin ökar. I Kristianstad har näringens årsomsättning stigit till 819 miljoner
kronor, sysselsätter 735 personer och genererar 74,9 miljoner kronor i skatteintäkter. Det visar en ny rapport.
Skörden äts upp av gäss
Datum: 16.07.09 | Kristianstadsbladet
Lantbrukare i Kristianstadstrakten förlorar stora delar av sin skörd när grågäss invaderar fälten. Det gäller att
skrämma iväg dem i tid. När väl skadan är skedd är skadeersättningen från staten starkt begränsad.
Klippt och klart för Naturum
Datum: 14.07.09 | Kristianstadsbladet
Naturrum börjar ta form. Den provisoriska arbetsbryggan är på plats och våtmarkssjön är utdikad och rensad på
vide.
Mager fångst i myggfällan
Datum: 13.06.09 | Kristianstadsbladet
Safari, vem vill inte åka på safari. Till djungelns nästan oigenomträngliga grönska och myller av liv, eller till de
öppna savannerna med elefanter. Säg myggsafari och intresset dalar till noll. Eller?
Kristianstad GK satsar på miljön
Datum: 12.06.09 | Kristianstadsbladet
Kristianstads GK tar ännu ett steg för en förbättrad miljö på sina anläggningar. Nu har KGK, som en av tolv
klubbar i hela världen, fått sin anläggning miljöcertifierad av GEO (Golf Environment Organisation).
Katrinaforskare fick lära sig av Kristianstad
Datum: 11.06.09 | Kristianstadsbladet

New Orleansprofessorn Douglas Meffert som har forskat om orkanen Katrina som drabbade megastaden tog
lärdom av Kristianstads arbete med Vattenriket.
Vattenriket intresserar hela världen
Datum: 10.06.09 | Kristianstadsbladet
På onsdagen inleddes en konferens om ekosystemtjänster. Mitt i ett levandeexempel. I vattenrikets våtmarker
renas vattnet innan det når Östersjön. En rening som skulle bli dyrköpt på industriell väg.
Byggstart för Vattenrikets hus
Datum: 04.06.09 | Kristianstadsbladet
Mitt under den officiella byggstarten för Vattenrikets hus kom storken inflygande i området, som för att ge
klartecken till ett nytt naturum i Vattenriket.
Konferens i Vattenriket värderar naturens tjänster
Tidningen Kristianstad nr 6 2009
Datum: 03.06.09 | Tidningen Kristianstad
Vattenrikets hus har nu påbörjats
Tidningen Kristianstad nr 6 2009
Datum: 03.06.09 | Tidningen Kristianstad
Naturnära nationaldag
Tidningen Kristianstad nr 6 2009
Datum: 03.06.09 | Tidningen Kristianstad
Rätt pris på naturen sätts på unik konferens
Naturen bjuder människan på en hel del varor och tjänster utan att vi alla gånger tänker på vad de är värda. Om
det handlar en unik konferens om ekosystemtjänster i Kristianstad den 10-11 juni.
Datum: 07.05.09 Norra Skåne
NCC får bygga Vattenrikets Hus
Det blir NCC Construction som får bygga Kristianstads naturum i Vattenriket. Företaget, som också bygger
Kristianstad Arena, vann upphandlingen med sitt anbud på 59,9 miljoner kronor.
– Det blev två miljoner mindre än vad vi hade budgeterat. Nu hoppas vi att arbetet kan komma igång redan i
början av juni, säger projektledaren Jörgen Holm på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik.
Datum: 08.05.09 | www.kristianstad.se
Nybyggt fågeltorn som alla kan besöka
Tidningen Kristianstad nr 5 2009
Datum: 06.05.09 | Tidningen Kristianstad
Ny golfbana tar hänsyn till naturen
Golfentusiaster och miljöintressen hamnar ju ofta på kollisionskurs, men i Åhus provar man nu ett unikt
samarbete.
Biolog: ”Vi har unika förutsättningar här”
Datum: 06.05.09 | Radio Kristianstad
Golfbana värnar sandmark
ÅHUS 12:50 Golf och naturvård behöver inte vara motpoler. I Åhus går de tvärtom hand i hand när
sandmarkerna på och bredvid banan värnas i ett unikt projekt.
Datum: 06.05.09 | Kristianstadsbladet
Tillgängligt torn invigdes
Det gamla fågeltornet brann ner. Det är Gunilla och Jarl Åkesson glada för i dag. Nu kan de komma ut till det
nya fågeltornet på Norra Lingenäset, eftersom det är handikappanpassat. Datum: 22.04.09 | Kristianstadsbladet
Klartecken för Naturum
De aviserade besparingarna återremitterades men Naturum fick klartecken under tisdagens
kommunfullmäktige.
Datum: 14.04.09 | Kristianstadsbladet
Ja till att Naturum byggs i Vattenriket

Med beröm godkänt. Miljödomstolen ger tillstånd till Naturum och anser att projektet kommer att bli lyckat.
Datum: 08.04.09 | Kristianstadsbladet
Flodbåten trafikerar Vattenriket även 2009
Flodbåten ångar på i Lennart Björks regi. Säsongen 2008 var tänkt bli hans sista med båten i Kristianstads
Vattenrike, men de planerna har nu ändrats. 1 maj 2009 blir han flodbåtsskeppare på nytt.
Datum: 08.04.09 | Kristianstadsbladet
På spång genom sumpskogen
Tidningen Kristianstad nr 4 2009
Datum: 07.04.09 | Tidningen Kristianstad
Biskopen vill ha fler vattenriken
Vad vore lämpligare för biskopen än ett besök i vattenriket i nordöstra Skåne? Under veckan som gick såg hon
sig om under sin visitation i Villands och Gärds kontrakt, som omfattar kommunerna Kristianstad och
Bromölla.
Datum: 06.04.09 Norra Skåne
Folkfest vid Pulken
Det är folkfest i fågeltornet vid Pulken, strax utanför Yngsjö. Besökarna skådar tranor som aldrig förr och
tranforskaren Simone Röper ger platsen bättre betyg än självaste Hornborgarsjön.
Datum: 31.03.09 | Kristianstadsbladet
Rekordmånga tranor vid Pulken
Datum: 28.03.09 | Kristianstadsbladet
Det slogs nytt tranrekord vid Pulken, utanför Yngsjö och i Kristianstads Vattenrike, i torsdags kväll. Då
samlades cirka 3 600 tranor för övernattning.
Miljödomstolen på plats för att syna Naturum
Miljödomstolen kom på torsdagen till Kristianstad för att få en uppfattning om planerna kring Naturum. I april
ges besked om projektet godkänns för en vattendom, men redan nu uppfattade kommunen signalerna som
positiva.
Datum: 19.02.09 | Kristianstadsbladet
Frågan om Naturum avgörs på torsdag
På torsdag avgörs det. Om en våtmarkssjö får anläggas i biosfärområdet, om bron över Helge å kan byggas
som planerat. Och om Naturum får bli av.
Datum: 17.02.09 | Kristianstadsbladet
Skaffa örnkoll på safari i Skåne
Safari. Ordet för tankarna till Afrika.
Men du kan spana på djur i deras hemmiljö på närmare håll.
Häng med på en spännande örnsafari i Skåne.
Datum 15.02.09 | Aftonbladet
Kraftig ökning av havsörnar
På senare tid har antalet havsörnar ökat kraftigt i Sydsverige. Från att nästan helt ha varit utrotad i Skåne finns
nu ett 80-tal örnar bara i Kristianstadbygden.
- Det har varit en kraftig utveckling. Framför allt när det gäller de övervintrande fåglarna. Men det finns också
par som häckar här, säger Hans Cronert, ekolog vid Vattenriket i Kristianstad.
Datum: 14.01.09 | Sydnytt
Rike för turister och fågelskådare
Säldöden och övergödningen vid badstränderna gjorde att miljömedvetenheten ökade under 1980-talet. SvenErik Magnusson arbetade då med naturhistoria på Regionmuseet och såg potentialen i våtmarkerna och de
många fågellokalerna runt om Kristianstad.
Datum: 03.01.09 | Kristianstadsbladet
Året som tillägnas naturen
2009 tillägnas naturen i Sverige. Det är 100 år sedan de första svenska nationalparkerna invigdes och dessutom
fyller Kristianstads Vattenrike 20 år. I USA svär Barack Obama presidenteden, Tyskland håller val och Asterix

fyller 50 år.
Datum: 03.01.09 | Kristianstadsbladet
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Om sumpmarker som blev vattenrike
Datum: 28 december |Kristianstadsbladet
Gamla Christianstads årsbok bjuder i vanlig ordning på en brokig blandning personporträtt och stadshistoria.
Bland de förra märks lasarettsläkaren J A Hedlund samt dekorationsmålaren Carl August Stenberg och dennes
båda söner.
Gladan – en elegant skånsk flyttfågel
Datum: 21 december |Kristianstadsbladet
Fossila fynd tyder på att gladan har funnit hos oss i årtusenden. Den var en välkänd fågel under Linnés tid och
ännu för hundra år sedan fanns den över stora delar av landet, upp till Dalälven.
Kritik mot bron som går till naturum
Datum: 21 december |Kristianstadsbladet
Den nya gång- och cykelbron över Helge å till naturum upplevs av många som en säkerhetsrisk. Nu ska den nätas
in.
Obotligt intresse för naturen
Datum: 14 december |Kristianstadsbladet
Hon drömde om att få jobba på Vattenriket redan under studietiden. Nu är Josefin Svensson en av de
naturvägledare som besökarna möter på nyinvigda naturum.

Food and farm waste powers Swedish city
Datum: 11 december |Startribune.com Minneapolis
Potato peels, manure, used cooking oil, stale cookies and pig intestines are being converted into heat and
electricity for homes and fuel for cars.

Using Waste, Swedish City Cuts Its Fossil Fuel Use
Datum: 10 december |New York Times
KRISTIANSTAD, Sweden — When this city vowed a decade ago to wean itself from fossil fuels, it was a lofty
aspiration, like zero deaths from traffic accidents or the elimination of childhood obesity.

Härifrån till äventyret
Datum: 10 december |Paddling
En kajakdagbok från södra småland till österlen.

Kristianstad lanserar miljöbarometern
Datum: 8 december |Miljö & Utveckling
En ny webbsida som visar miljötillståndet i kommunen är ett av Kristianstads lokala miljömål. Igår lanserades
verktyget som ska låta fler få reda på luftkvalitet och hotade arter i vattenriket.

En del av helheten
Datum: 7 december |Kristianstadsbladet
Som forskare tyckte han att det var för lätt att snöa in på "pseudosaker". Som Vattenrikets sötvattenexpert är han
del av en större helhet. Jonas Dahl är limnologen som jagar konkreta resultat.

Elever fick en lektion mitt i naturen
Datum: 3 december |Kristianstadsbladet
På fredagen var det upp till bevis för Naturum i mötet med de första skoleleverna. Att inspirera till ökad
naturkunskap med hjälp av den lokala miljön är syftet

Nybygge bäddar för samarbete
Datum: 2 december |Högskolan Kristianstads webbnyheter
Under tisdagen arrangerade Högskolan Kristianstad, HKR, och Vattenriket en konferens ihop. ”Succé”, säger
Johan Elmberg, professor i zooekologi vid HKR.

Malarna i Helge å ska räknas
Datum: 1 december |Sveriges Radio P4 Kristianstad
Jonas Dahl kommer att hålla i provfisket av den mytomspunna fisken, som är allätare och lever nära botten. Den
är utrotningshotad i Sverige, men klimatförändringarna kan ge malbeståndet ett uppsving eftersom den gillar
varma temperaturer.

Malarna i Helge å räknas
Datum: 1 december |Lokaltidningen Västboandan
Hur många malar finns i Helge å? Det ska två biologer på Kristianstads Vattenrike ta reda på och Region Skånes
miljövårdsfond skjuter till pengar.

Vattenriket är intressant för forskning
Datum: 30 november |Sveriges Radio P4 Kristianstad
Kristianstads vattenrike kan komma att spela en viktig roll i världen när det gäller forskningen om
naturresurshushållning och främst då vatten. Det menar Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning vid
Stockholms Universitet.

Kristianstads unika Naturum
Datum: 30 november |Kristianstadsbladet
Vi har i Kristianstads kommun begåvats med en unik skapelse, Naturum Vattenriket, som kommer att bli en av
regionens stora attraktioner.

Naturen viktig för oss
Datum: 29 november |Kristianstadsbladet
Biologisk mångfald är inte bara viktig för djur och natur. Nils Uddenberg föreläste om vad en rik och vacker
natur betyder för oss människor.

Whites Vattenriket invigt
Datum: 29 november |Tidningen Fastighetsaktien
I helgen invigdes naturum Vattenriket i Kristianstad utformat av White. Ett naturum är en informationsanläggning
för besökare till ett naturområde, som uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer.

White Arkitekter bak nyt naturcenter
Datum: 29 november |Buildning supply
Lørdag den 27. november blev det nye naturcenter ”Vattenriket” indviet i Kristianstad i Sverige. Dermed er
dørene nu åbnet til en naturoplevelse lidt ud over det sædvanlige.

Naturum är invigt
Datum: 27 november |Kristianstadsbladet

Besökarna stod länge och väl och stampade ute i kylan. Men nu är Naturum Vattenriket äntligen invigt.

Hala ålar i monter
Datum: 27 november |Kristianstadsbladet
Två hala ålar har tagit plats i en av montrarna på besökscentret. Kommunalråden Bengt Gustafson (M) och
Helene Fritzon (S) ska spegla den moderna politikerns syn på naturen.

Våra rika våtmarker
Datum: 27 november |Kristianstadsbladet
Invigningen av Naturum i dag bekräftar att det som inte för så länge sedan sågs som vattensjuka områden i dag är
en tillgång för Kristianstad, skriver Sven-Erik Magnusson, koordinator Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike.

Spirit of Vattenriket - helt naturligt
Datum: 27 november |Kristianstadsbladet
Signerat Duveborn. Det är ett bra namn, Vattenriket. Rikt på vatten. Mäktigt. Naturligt.

Naturum - ett jättebygge så in i vassen
Datum: 27 november |Sydöstran
Eiffeltornet är Paris. Turning Torso har blivit Malmö. Spektakulära byggnader har länge varit effektiva symboler
för större städer.

Nu öppnas redet i vassen
Datum: 26 november |Sveriges Radio P4 Kristianstad
På lördag invigs Kristianstads nya naturrum, som är det senaste tillskottet till Vattenriket. Förhoppningen är att
Naturrummet ska dra turister, både från trakten och från andra håll.

Redet i vassen nu öppet för alla
Datum: 26 november |Lokaltidningen
Naturum har nu öppnat upp för allmänheten och Karin Magntorn, naturumföreståndare tycker det är skönt att
bygget äntligen är färdigt. Imorgon är det premiär.

Upplevelserna i centrum
Datum: 26 november |Kristianstadsbladet
Naturum slår upp sina portar på lördag. Kristianstadsbladet har varit på en förhandsvisning av utställningen.

Naturum Vattenriket öppnar - mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket
Datum: 26 november |Bygglo
I morgon den 27 november slår naturum Vattenriket upp portarna - mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket.

Huset på vattnet
Datum: 26 november |Kristianstadsbladet
På lördag öppnar naturum.

Brett program fram till jul
Datum: 25 november |Kristianstadsbladet
På måndag börjar allvaret. Då ska Naturums 96 miljoner börja verka för folket. Och bokningarna har faktiskt
börjat trilla in.

Vapenvägrare födde idén
Datum: 25 november |Kristianstadsbladet
En vapenvägrande fältbiolog på Skånes Hembygdsförbund födde idén till Kristianstads Vattenrike.

Äntligen är det dags för Naturum att invigas
Datum: 25 november |Lokaltidningen
På lördag slår Naturum i Vattenriket upp dörrarna för allmänheten. Naturvårdsverkets Generaldirektör Maria
Ågren kommer att vara på plats för att inviga bygget och resten av dagen kommer visningar att hållas.

Serveringen får tillfällig lösning
Datum: 24 november |Kristianstadsbladet
Det blev inte som planerat. Men det blir. Det blir servering på Naturum Vattenriket, även om man inte lever upp
till kraven på närproducerat och ekologiskt odlade livsmedel.
Malen ska lockas fram
Datum: 24 november |Kristianstadsbladet
Den mytomspunna malen ska försöka lockas fram ur Helge ås mörker. Kristianstads Vattenrike ska provfiska till
sommaren.
Ett vattenrike rikare
Datum: 23 november |Tidningen Arkitekten
Trots statens nya 20-miljonersgräns för vad ett naturum får kosta har Kristianstad rott i land en byggnad för 90
miljoner.
Nyfiken på Karin Magntorn
Datum: 20 november |Kristianstadsbladet
Som nybakad student kom Karin Magntorn med sin man Ola till Kristianstad 1989 för att starta naturskola på
försök.
Ny turistbåt i Vattenriket
Datum: November |Tidningen Kristianstad
Till våren kommer en ny turistbåt att glida fram på Helge å. Det är Jan Olsson som utvecklar sin ekoturistiska
verksamhet Landskapet JO.
Första akvariefisken blev en björkna
Datum: November |Tidningen Kristianstad
Nu är första fisken fångad till akvariet på naturum Vattenriket. En liten björkna lockades av mörtstugans söta gröt.
På husesyn med naturums skapare sid 1, sid 2
Datum: November |Tidningen Kristianstad
Följ med arkitekt Fredrik Pettersson på rundvandring i naturum.
Hallå där Sven-Erik Magnusson
Datum: 21.10.10 |Kristianstadsbladet
chef för Biosfärkontoret i Kristianstad som på måndagen fick hederspriset Guldträdet under en ceremoni på
Skånes miljöprisdag i Simrishamn.
Ny turistbåt ska sjösättas
Datum: 21.10.10 |Kristianstadsbladet
Till våren ska en splitterny turistbåt för cirka 50 personer sjösättas. Under sommarhalvåret kommer den att göra
dagliga turer i Vattenriket och utgångspunkten blir främst Naturum.
Skånes godaste vatten i Kristianstad
Datum: 19.10.10 |Lokaltidningen
Kristianstad har sydligaste Sveriges godaste kranvatten och Höganäs näst bäst.
Kristianstads vatten bäst i Skåne
Datum: 19.10.10 |Webfinanser

Kristianstad har Skånes bästa kranvatten. Vid torsdagens regionfinal i Malmö fick Kristianstads vatten det högsta
betyget bland de skånska och halländska tävlingsbidragen.
Stora brister i kunskapen om vatten
Datum: 16.10.10 |Kristianstadsbladet
Forskningen om dricksvattnets kvalitet och betydelse för folkhälsan är eftersatt. I går avslutades en tre dagar lång
konferens om angelägna vattenfrågor.
Mineraler i vannet behövs
Datum: 13.10.10 | SVT Play
Kristianstad har ett av landets bästa dricksvatten. På onsdagen startade en dricksvattenkonferens där med
deltagare från bland annat olika EU-länder, USA och Indien
På jakt efter tasmansk bläckfisk
Datum: 01.10.10 | Kristianstadsbladet
En frisk vind blåser över Balsberget strax norr om Kristianstad. Några gulbruna löv faller till marken och
påminner om att hösten är i antågande.
Ambassadör Barzun bloggar om sitt besök i Vattenriket
Datum: 30.09.10 | Blog om Sverige
Prisad fotograf
Datum: 27.09.10 | Lokaltidningen
Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare från Yngsjö var inbjuden till Skånes djurpark för att hålla ett föredrag
med bildvisning. Samtidigt fick han ta emot Den biologiska mångfaldens pris.
Vattenriket i Kristianstad prisades
Datum: 25.09.10 | Svensk Jakt
Årets våtmarksstipendium på 25 000 kronor gick till två riktiga eldsjälar – radarparet Sven-Erik Magnusson och
Hans Cronert vid Kristianstad Vattenrike i Skåne.
Nationell Biosfärinvigning i Stora Stenbrottet, Kinnekulle
Datum: 24.09.10 | Hällekis-Kuriren
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle invigs 24-26/9 under festliga omständigheter i samarbete med
Skördefesten "Ljus & Eld" i Skaraborg. Den officiella invigningsceremonin hålls lördagen 25/9 kl 18.30 i Stora
Stenbrottet, Kinnekulle.
Mot fjärran vatten - kör sista turen på söndag
Datum: 24.09.10 | Radio Kristianstad
Flodbåtens historia kan snart vara till ända. På söndag kör Lennart Björk, som byggt båten och startade rörelsen i
Vattenriket i Kristianstad för femton år sedan, sista turen. Han ska nämligen gå i pension och åka jorden runt.
Så lär sig skolbarnen läsa naturen
Datum: 24.09.10 | Norra Skåne
Skolelever har fått upp ögonen för naturens värde och biologisk mångfald i en studie om de sandiga markerna i
Åhus.
Ingen krögare klar på naturum
Datum: 17.09.10 | Kristianstadsbladet
Ännu har kommunen inte fått napp. Ingen har lämnat anbud på att få driva restaurangen på naturum. Frågan är
om man hinner få en krögare på plats före invigningen i november.
De hjälper Ivösjöns fiskgjusar
Datum: 14.09.10 | Kristianstadsbladet
För att trygga fiskgjusebeståndet i Ivösjön har Nordöstra Skånes fågelklubb och Bromölla kommun fått bidrag av
länsstyrelsen till ett nytt projekt. Pengarna gör det möjligt att hjälpa fåglarna med bland annat konstgjorda bon
och att se till så att de inte blir störda under häckning.
Ambassadör på snabbvisit i Vattenriket
Datum: 14.09.10 | Kristianstadsbladet
Vattenriket har mycket att lära USA. Istället för att bygga murar och isolera några faktorer i laboratoriet handlar
det om att inkludera så många som möjligt.

Naturen kommer inpå knuten
Datum: 09.09.10 | Kristianstadsbladet
Snart är Kristianstads nya utsiktsrum klart. Från Naturum mitt i Helge å kommer du att uppleva naturen på ett
nytt sätt. Och få en utsikt över ett Kristianstad du inte visste fanns.
Kungen tackar nej till att inviga
Datum: 07.09.10 | Kristianstadsbladet
Kungafamiljen kommer inte att skänka Naturum Vattenriket sin glans under invigningen senare i höst.
Lättillgängligt naturreservat på gång
Datum: 01.09.10 | Nyheter P4 Kristianstad
I Kristianstad vill kommunen skapa ett naturreservat bara ett stenkast från stadskärnan. Reservatet är en del av
utvidgningen av Kristianstads Vattenrike, ett projekt som ska skydda växt- och djurliv i området och samtidigt
vara tillgängligt för Kristianstadsborna.
Nya naturreservat nära stan
Datum: 30.08.10 | Kristianstadsbladet
Snart kan kristianstadsborna bo i reservat. Kommunen vill skapa ett centrumnära naturreservat. Omkring den
gamla soptippen.
Fjärilarna återvänder
Datum: 22.08.10 | Norra Skåne
Delar av betesmarken utanför Everöds flygfält har schaktats bort för att studera hur sandmarker kan gynnas. Då
återvände fjärilarna. Flera av dem riktiga rariteter.
Naturum dyrare än väntat
Datum: 18.08.10 | Norra Skåne
Naturum blir sex miljoner kronor dyrare än beräknat.
Naturum blir flera miljoner dyrare
Datum: 17.08.10 | Kristianstadsbladet
Naturum blir sex miljoner dyrare. Grunden behövde förstärkas och det var dyrare än planerat att miljöbehandla
det impregnerade virket.
Provfiske - film av Kristianstadsbladet
Datum: 13.08.10 | Kristianstadsbladet
Sven-Erik Magnusson och Jonas Dahl från Biosfärkontoret berättar om provfisket i Vattenriket 2010.
Sprattlande god fiskelycka
Datum: 13.08.10 | Kristianstadsbladet
Nu pågår febrilt nätfiske i sjösystemen runt Kristianstad. Sjöarna ska provfiskas, och resultaten föras in i
artdatabanken.
Stipendium för arbetet med Vattenriket
Datum: 11.08.10 | Kristianstadsbladet
Hans Cronert och Sven-Erik Magnusson får årets Våtmarksstipendium på 25 000 kronor. De är initiativtagare till
och utvecklare av Kristianstads Vattenrike.
Ålens räddare kröntes
Datum: 09.08.10 | Kristianstadsbladet
Mer än 70 procent av ålen dör i vattenkraftverkens turbiner. Men ny teknik kan rädda fiskarna. Bakom upptäckten
står Olle Calles – som i lördags utsågs till årets Ålakung.
Olle Calles korad till årets ålakung
Datum: 08.08.10 | Norra Skåne
Kampen om ålens fortbestånd går vidare.Den blev accentuerad alldeles speciellt när det var dags att i lördags kora
årets ålakung. Det blev en forskare som har som mål att hjälpa ålen förbi de fördärvelsebringande kraftverkens
turbiner.
Storväxta insekter blir kontrollerade
Datum: 27.07.10 | Kristianstadsbladet
Det är en av Sveriges största insekter och fanns redan långt före dinosaurierna. Ändå vet man väldigt lite om

trollsländorna. Nu pågår den första inventeringen någonsin i Skåne och vid Herculesdammarna utanför Viby kan
man se flera ovanliga arter.
Naturum växer in i vassen
Datum: 27.07.10 | Norra Skåne
Naturum mitt i vattenriket, mitt i stan börjar ta form. Om några månader är det slutbesiktning och bygget går
enligt planerna.
En mycket sällsynt växt längs Helgeå
Datum: 22.07.10 | Norra Skåne
– Så här lätt är det att bli inspirerad av Carl von Linné, säger Karin Magntorn, föreståndare för Naturum,
entusiastiskt. Det var han som upptäckte gullstånds på sin skånska resa 1749.
Ta ett dopp med naturens hårsvall
Datum: 22.07.10 | Kristianstadsbladet
Trött på att trängas med andra på en packad badstrand i stekhet sol? Vid badplatsen i Köpinge kan man i stället ta
ett svalkande dopp i Vramsåns kristallklara vatten bland fridlysta musslor och jättemöja.
Raritet blommar i Tivoliparken
Datum: 21.07.10 | Kristianstadsbladet
Kristianstads invånare och besökare behöver bara bege sig till Tivoliparken för att se något närmast unikt för hela
Sverige. Där längs åkanten växer nämligen den sällsynta och resliga örten gullstånds.
Gasolkanon mot skadedjur
Datum: 20.07.10 | Kristianstadsbladet
Karl-Gustav Paulsson använder en gasolkanon för att skrämma bort gässen som förstör hans salladsodling.
Ett hem för hotade arter
Datum: 20.07.10 | Kristianstadsbladet
Den hårt brukade marken har gjort den gamla ädellövskogen allt mer sällsynt i Skåne. Söder om Västra Vram har
den fått stå kvar och är ett viktigt hem för hotade arter. Nu kommer den att bli naturreservat.
Fiskdöd i kanalen förbryllar
Datum: 14.07.10 | Kristianstadsbladet
Ett stor mängd död fisk flyter omkring i Kristianstads kanal. På kommunen är man förbryllad över upptäckten.
Byggboom hotar sällsynta växter
Datum: 13.07.10 | Kristianstadsbladet
Östra Skånes egen raritet, sandnejlikan, har minskat drastiskt på kort tid. I Åhus försvinner växtplatserna i takt
med ökad utbyggnad.
Grågäss stort gissel för lantbrukare
Datum: 09.07.10 | Kristianstadsbladet
Grågäss har blivit ett allvarligt problem för lantbrukare i nordöstra Skåne. Därför bildade länsstyrelsen igår en
projektgrupp, som ska samverka för att hitta de rätta lösningarna på gåsproblematiken.
Sällsynt flora på sandstäppen
Datum: 07.07.10 | Kristianstadsbladet
Man får bege sig till Pustan i Ungern och Rysslands stäpper för att hitta den. Eller östra Skåne. Sandstäppen är en
starkt hotad miljö och en av våra mest sällsynta.
Botanisk vandring runt golfbanan
Datum: 21.06.10 | Kristianstadsbladet
Golfklubborna las åt sidan, men fokus var fortfarande på marken. Bollarna fick vänta när växtexperten Kjell-Arne
Olsson visade växter och blommor i samband med att en ny stig i anslutning till golfbanan invigdes i går.
Pröva lyckan i fiskarnas värld
Datum: 03.06.10 | Kristianstadsbladet
Bara några minuters motorgång från Kristianstad befinner man sig i en annan värld. En värld som Vattenriket vill
att fler ska upptäcka.
Naturum lite grann från ovan

Datum: 02.06.10 | Vetenskapsradion SR P1
En härlig flygbild på naturum prydde idag Kristianstadsbladets baksida.
Vänern vårt nyaste biosfärområde
Datum: 01.06.10 | Vetenskapsradion SR P1
Vänern och Kinnekulle invigs som nytt biosfärområde invigs. Sven-Erik Magnusson och Karin Magntorn
intervjuas om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Vänern vårt nyaste biosfärområde
Datum: 01.06.10 | Vetenskapsradion SR P1
Vänern och Kinnekulle invigs som nytt biosfärområde invigs. Sven-Erik Magnusson och Karin Magntorn
intervjuas om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Ministern i Vattenriket
Datum: 26.05.10 | Kristianstad
Miljöminister Andreas Carlgren besökte under gårdagen Vattenriket och blev så pass imponerad att han vill göra
arbetssättet till en nationell modell.
Andreas Carlgren besöker Malmö, Vellinge, Helsingborg, Kristianstad och Växjö
Datum: 24.05.10 | Webbfinanser
Länsstyrelsernas miljö- och klimatarbete, plastsopor i havet, den nya förenklade och tydligare plan- och
bygglagen, vattenriket i Kristianstad samt möte med studenter i Växjö.
Vattenriket har blivit hans andra hem
Datum: 24.05.10 | Norra Skåne
Att kalla Evert Valfridsson, 60, en man av naturen är definitivt inte fel. Han har prisats åtskilliga gånger för sitt
natur- och miljöarbete, samtidigt har det räddat hans liv.
Familjelycka högst upp i vattentornet
Datum: 22.05.10 | Kristianstad
Efter att den i flera år haft bekymmer att hitta sig en fast partner har äntligen lyckan vänt. För några dagar sedan
upptäcktes tre nykläckta ungar i boet.
Tillökning i falkboet
Datum: 21.05.10 | Norra Skåne
Familjen Pilgrimsfalk har fått tillökning. För några dagar sedan kläcktes äggen i boet högst uppe i Vattentornet
och tre små duniga falkungar tittade ut.
Familjelycka högst upp i vattentornet
Datum: 21.05.10 | Radio Kristianstad
Tre nykläckta pilgrimsfalksungar bor nu högt uppe på vattentornet i Kristianstad. Pilgrimsfalken hade nästan
försvunnit helt från Sverige på 1970-talet och att den nu häckar mitt inne i Kristianstad är unikt.
Buckfastbina är snälla, men de kan snedtända
Datum: 21.05.10 | Näsby
"Vi vill ha bin som vi kan hantera utan att bära rymddräkter" säger Hugo Nordh, en av 30 medlemmar i
Kristianstad drottningodlingsklubb som har sina samhällen på Näsbyfältet.
På spaning efter upplevelser
Datum: 19.05.10 | Kristianstad
Mannen som har förmågan att asa ut folk i naturen har fått pris igen. Den här gången Studiefrämjandets
folkbildningspris på 7500 kronor därför att han kan förklara hur saker och ting hänger ihop i naturen.
Mer ål i Helge å
Datum: 19.05.10 | Kristianstad
45 000 ålyngel sattes i går ut i Helge å. Detta för att stödja och förstärka ålpopulationen i vattnet.
Naturum är ute ur sin puppa
Datum: 07.05.10 | Kristianstad
Byggnaden med Naturrum Vattenriket ser ut att ha stigit en smula från ån och buskage. Åtminstone har den blivit
av med sin puppa till plast och är på väg att bli flygfärdig.

Naturum bjuder besökaren på upplevelser och kunskap
Datum: 28.04.10 | Tidningen Kristianstad
Naturum visar vägen ut i Vattenriket. Utställningen ska bli en aptitretare som väcker lusten att utforska områdets
20-tal besöksplatser.
Grupp ska arbeta för ålens bevarande
Datum: 21.04.10 | Kristianstad
En arbetsgrupp som jobbar för att bevara och utveckla ålen. Det blev ett konkret resultat efter två dagars
ålseminarium i Åhus.
Ålkompensation till ålfiskare
Datum: 21.04.10 | Kristianstad
Ge ålfiskarna en ersättning för ål de inte fångar. Det är ett av förslagen från fiskeridirektören Johan Wagnström.
Klockan klämtar för ålen
Datum: 21.04.10 |Radio Kristianstad
Det är dags att handla nu, annars kan det vara för sent för ålen. Det är ett av budskapen från det ålseminarium
som pågår i Åhus.
Ålexperterna samlade i Åhus
Datum: 20.04.10 | Kristianstad
Vi har tappat 40 år! Det var ålexperten Willem Dekkers budskap vid ålseminariet i
Åhus. Ett seminarium där motstående intressen samlades i enighet.
Vill rädda ålen med stängda vattenkraftverk
Datum: 20.04.10 |Tv4 Lokalnyheter
Stäng vattenkraftverken på nätterna och rädda ålarna. Det är ett av förslagen som nu
läggs fram när experter träffas i Åhus för att diskutera det hotade ålbeståndet.
Friluftsälskaren fick drömjobbet
Datum: 12.04.10 |Högskolan Kristianstad
Josefine Svensson fick drömjobbet att jobba att jobba som naturvägledare på naturum Vattenriket.
Paddor faller inte från skyn
Datum: 10.04.10 | Kristianstad
Den är ett av våra vanligaste groddjur, den har tjock hud och trivs i många människopåverkade miljöer. Förr sa
man att den lydde direkt under Fan själv. Patrik Olofsson har tagit en närmare titt på paddan.
Matglada tranor - lång version
Datum: 08.04.10 | Tv4 Lokalnyheter
Tranornas mellanlandning på Kristianstadslätten är ett säkert vårtecken. Det som började som ett
irritationsmoment för lantbrukarna har nu slutat i en turistattraktion.
kort version
Datum: 08.04.10 | Tv4 Lokalnyheter
Tranornas mellanlandning på Kristianstadslätten är ett säkert vårtecken. Det som började som ett
irritationsmoment för lantbrukarna har nu slutat i en turistattraktion.
Ålseminariet lockar expertisen
Datum: 30.03.10 | Kristianstad
Nu är det klart vilka föreläsarna blir under Ålseminariet i Åhus den 20–21 april. Förutom lokala ålexperter som
fiskare, krögare och ålagilleshållare medverkar även flera namnkunniga experter.
Tranorna är på väg norrut
Datum: 27.03.10 | Kristianstad
Tranorna kom och landade i tusental i går, men höll sig i diset på kilometerlångt avstånd från fågelskådarna vid
Pulken.
Naturum tredje häftigaste
Datum: 25.03.10 | Kristianstad
När Stefan Nordberg på tidningen Byggvärlden listade Sveriges tio häftigaste byggprojekt i branschtidningen
Byggvärlden hamnade Naturum på tredje plats.

Kristianstad hyllas som friluftskommun
Datum: 03.03.10 | Tidningen Kristianstad
Tillsammans med norrlandskommunerna Sundsvall och Örnsköldsvik valdes Kristianstad ut bland 200 kandidater
till Årets friluftskommun 2010.
Naturum växer för fullt
Datum: 17.03.10 | Kristianstad
Solen skiner över den ljusa skyddsduken som innesluter Kristianstads nya praktbygge. Naturum befinner sig i ett
förpuppat tillstånd.
Aldöden i Vattenriket beror på översvämningar
Datum: 16.03.10 | Kristianstad
Den fruktade algsvampen har inte fått fäste i Vattenriket. Aldöden längs Helge å beror i stället på översvämningar.
Pilgrimen flyttar till stan
Datum: 13.03.10 | Kristianstad
Pilgrimsfalkarna drar sig inte för att röra sig i stadsmiljö. De har häckat i World Trade Center och i Kristianstad
har de slagit sig ner i vattentornet.
Ett steg närmare biosfärområde
Datum: 09.03.10 | Sveriges Radio
Av 21 nomineringar som kommit in till FN-organet Unesco har tio gått vidare och rekommenderas till utnämning.
En av dem rör området i Skaraborg.
Här växer naturum fram
Datum: 08.03.10 | Norra Skåne
I takt med att våren kommer växer också Vattenrikets naturum fram.
Här byggs Sveriges häftigaste byggprojekt
Datum: 25.02.10 | Aftonbladet
Naturum Vattenriket hamnar på tredje plats när Branschtidningen Byggvärlden listade de tio häftigaste
byggprojekten i Sverige just nu.
Kristianstad kommun vann inte – men segrade ändå
Datum: 12.02.10 | Kristianstad
Kristianstad är en av de tre främsta friluftskommunerna i landet. Allra bäst är Sundsvall, men
Kristianstads topplacering tolkas av lokala representanter som en seger.
Hallå där...Åsa Pearce
Datum: 02.02.10 | Kristianstad
Som tillträder som informationsansvarig vid Kristianstads Vattenrike den 1 april.
Från Naturum blickar man ut över djurlivet
Datum: 28.01.10 | Kristianstad
Huset i Naturum Vattenriket börjar ta form. Stommen står på plats och med en gnutta fantasi kan man föreställa
sig skolklasser vid åkanten, och fåglar i buskagen.
Experter tveksamma till utsättning av ål
Datum: 16.01.10 | Kristianstad
Utsättning av ål är en tveksam metod och bör inte användas som metod i ålförvaltningsplanen. Det skriver
Fiskeriverkets egna experter.
Ålfonden kommer att sätta ut mer ål
Datum: 16.01.10 | Kristianstad
Ålfonden som startades av fiskare och ålrökare 2007 kommer att fortsätta.
Journalister vill ansvara för Vattenrikets information
Datum: 12.01.10 | Kristianstad
45 personer har sökt tjänsten som informationsansvarig för Kristianstads Vattenrike.

Pressarkiv År 2009 (61 artiklar)
Pressarkiv År 2008 (50 artiklar)
Pressarkiv År 2007 (60 artiklar)
Pressarkiv År 2006 (50 artiklar)
Pressarkiv År 2005 (40 artiklar)
Pressarkiv År 2004 (67 artiklar)
Pressarkiv År 2003 (59 artiklar)
Pressarkiv År 2002
Pressarkiv År 2001
Pressarkiv År 2000
Tillbaka

© Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Kristianstads kommun. Ansvarig utgivare: Carina Wettemark, Webbansvarig:
Ebba Trolle, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad. Telefon Kristianstads
kommuns växel: 044-13 50 00

Pressarkiv år 2011

2017 | 2016 | 2015 |2014 | 2013 | 2012 |2011 |2010 | 2009 | 2008
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

2011 i backspegeln
Datum: 31.12.11 | Kristianstadsbladet
Året inleddes med det första stora testet för Arenan, handbolls-VM. Kyla och snö gjorde dock att rondellbollarna
ensamma fick påminna om folkfesten i stället för glädjedansande supportrar på stadens gator.
Skåda har blivit en annandagstradition
Datum: 27.12.11 | Kristianstadsbladet
Linnévandringen är en annandagstradition som håller i sig. 2011 års version började bra för de cirka 40 deltagarna
– redan vid samlingsplatsen syntes både sidensvansar och havsörnar.
Naturum stängt - risk att få saker i huvudet
Datum: 22.12.11 | Sveriges Radio P4
På grund av akut underhållsarbete håller Naturum stängt idag och imorgon. Det handlar ribbor i undertaket som
inte är säkert förankrade.
Naturligt pyssel för stora och små
Datum: 19.12.11 |Kristianstadsbladet
Pyssel med kottar och spindeljakt i granen. När Naturum bjöd unga och gamla på julkul på lördagen tog man
naturligtvis naturen till hjälp.
Nio röster om natuturum
Datum: Nr 8: 2011 |Tidningen Kristianstad.
Vad är det bästa med naturum Vattenriket?
Helge ånline följer fiskarnas miljö
Datum: Nr 8: 2011 |Tidningen Kristianstad.
Sedan 1998 har Vattenriket följt vädrets växlingar i statistik på sin hemsida. Nu dyker man ner under ytan och
mäter vattnets kvalitet med Helge.
Naturum Vattenriket firar ett fantastiskt år
Datum: Nr 8: 2011 |Tidningen Kristianstad.
Siffrorna talar sitt tydliga språk: naturum är en publikmagnet. När ettårsdagen firades den 27 november hade
160 000 besökare från 108 länder passerat genom dörrarna.
Grannar upprörs av kommundes ekoinsats
Datum: 03.12.11 |Kristianstadsbladet
Känslorna svallar i Nyehusen. Kommunens ekologiska insats att ta bort tallar för att gynna den biologiska
mångfalden har fått de närboende att reagera. "Ren skövling", anser Jan-Erik Andersson.
Naturum utsågs till "Årets byggnad"
Datum: 03.12.11 |Kristianstadsbladet
I år får Naturum titeln ”Årets byggnad” av Magasinet Skåne, som varje år utser ”Årets bästa” i olika kategorier.
Hammarsjön saknar sin säv
Datum: 30.11.11 | Lokaltidningen
Hammarsjöns säv är så gott som borta samtidigt som vattnet blir allt brunare. En av anledningarna kan vara
antalet gäss.
Det har slutat att susa i säven
Datum: 30.11.11 | Kristianstadsbladet
Det susar inte längre i säven i vattenriket. Faktum är att säven stort sett är borta. Det halvgräs som förr befarades
ta över hela Hammarsjön har nu minskat rejält och gässen pekas ut som de skyldiga.

Det susar inte längre i säven
Datum: 29.11.11 | Sveriges Radio P4
Känner du igen att sjön som du badar i har blivit brunare och brunare på senare år? I så fall är du inte ensam om
att ha lagt märke till det här. Det finns nu forskning som slår fast att sjöarna och åarna i Skåne genomgår stora
förändringar.
Mest besökt i landet
Datum: 26.11.11 | Sveriges Radio
160 000 besök är resultatet för naturum i Kristianstad efter ett år. Det är fler besök än något annat naturum i
Sverige.
Naturum är inte visionen - bara redskapet
Datum: 26.11.11 | Kristianstadsbladet
2011 var året när alla kom till Naturum. Första året med informationsanläggningen i Vattenriket lockade 160 000
besökare. Nu siktar Naturum på att 2012 ska bli året när alla går därifrån.
Naturum Vattenrikets första år är en succé
Datum: 25.11.11 | Lokaltidningen
Kristianstad och naturum slår alla rekord. Efter att naturum i Vattenriket nu haft öppet ett år har 160 000 personer
från 108 länder hunnit besöka naturum sedan dörrarna slogs upp den 27 november 2010.
Dags att summera ett rekordår
Datum: 24.11.11 | Norra Skåne
Den 27 november firar naturum Vattenriket i Kristianstad ett år. Anläggningens föreståndare Karin Magntorn ser
tillbaka på ett år som har varit långt över alla förväntningar.
Kommunen lånar inte ut Vattenriket
Datum: 18.11.11 | Kristianstadsbladet
Namnet Vattenriket är intimt förknippat med Kristianstad och bygden omkring. Därför lånas namnet inte ut till
Sveaskogs satsning på vattenlandskap.
Dag med karriär i fokus
Datum: 10.11.11 | Kristianstadsbladet
Högskolan i Kristianstad prövar ett nytt grepp med riktade karriärdagar till olika studentgrupper.
Upplev Linnérundan med öronen
Datum: Tidningen Kristianstad nr 7
Den stadsnära vandringsleden Linnérundan har utrustats med ljudguider. Per-Erik Tell, välkänd radioprofil, har
gjort en serie reportage om Tivoliparkens badhus, naturreservat Årummet, Isternäsets fågelliv, Lillös historia och
staden i Vattenriket.
Skrämda gäss blir till rökta delikatesser
Datum: 10.11.11 | Kristianstadsbladet
Betande gäss har blivit en plåga för lantbrukarna. Göran Frisk vet hur man gör en delikatess av en ovälkommen
skadefågel.
Med årstiderna längs Linnérundan
Datum: 05.11.11 | Kristianstadsbladet
De olika årstiderna har helt olika upplevelser att erbjuda den som besöker Vattenriket. November kan bjuda på
ljusglimtar som havsörn, blå kärrhök. En kvart från centrum.
Ljuspunkter i vintermörkret
Datum: 02.11.11 | Kristianstadsbladet
Det finns ljuspunkter i höstmörkret. Som stjärnhimlen till exempel. ”Man blir ödmjuk av att betrakta stjärnorna
och inse hur små vi människor och jordklotet egentligen är”, säger Urban Eriksson, astronomilärare på högskolan
i Kristianstad.
Kanalhuset fyller 20 år
Datum: 02.11.11 | Lokaltidningen
En utkiksplats eller vägen ut i Vattenriket. Kanalhuset har för många symboliserat natur och nu har huset hunnit
fylla 20 år.

En större upplevelse av Linnérundan
Datum: 21.10.11 | Kristianstadsbladet
Nu kan du lyssna till Linnérundan. Radioprofilen Per-Erik Tell har gjort en serie ljudreportage om olika platser
längs vandringsleden.
Naturum Blekinge har korats till årets naturum
Datum: 19.10.11 | Cisiob wire- Pressmeddelande Naturvårdsverket
Besökscentret i Ronneby Brunnspark är Årets naturum, ett pris som delas ut för första gången. Pristagaren
inspirerar besökarna till naturkontakt och nyfikenhet i naturen, enligt Naturvårdsverket och Centrum för
Naturvägledning vid SLU.
Hallå där Patrik Olofsson
Datum: 19.10.11 | Kristianstadsbladet
Patrik Olofsson, (som nyligen flyttat till Falkenberg), naturfotograf, författare och filmare, aktuell med boken
”Kroknäbbarnas tid”. Han är en av tio kandidater till Kristianstadsbladets Kultur- och Nöjespris 2011.
Använd öronen på Linnérundan
Datum: 19.10.11 | Lokaltidningen
Den senaste tiden har Linnerundan fått en rejäl uppfräschning och en av nyheterna är att det numera går att lyssna
på ljudfiler längs med promenaden. En blåvit symbol markerar de tio lyssnarstationerna längs rundan och sedan
är det bara att starta sin smartphone eller ha laddat ner ljudet innan man ger sig iväg.
Stort våtmarksprojekt utanför Kristianstad
Datum: 11.10.11 | Cirkulation VA-tidskriften
Cirka 50 hektar våtmarker ska anläggas intill Vinneå i Skåne. I ettgemensamt Lova-projekt arbetar tre intressenter
för att uppnå god ekologisk status i Vinneå.
Provfisket gav gott resultat
Datum: Nr 6 2011 | Tidningen Krisitianstad
Den hotade malen trivs åter i Vattenriket.
Miljoner till projekt att rena Vinne å
Datum: 07.10.11 | Lokaltidningen
Vattenkvaliteten i Vinneå måste förbättras och nu satsar man stort för att minska näringsutsläppet.
Tråkig sevärdhet kan bara bli bättre
Datum: 05.10.11 | Kristianstadsbladet
Den var inspirationskälla till boken ”Trista sevärdheter” och är elakt omtalad i folkmun. Sveriges lägsta punkt
borde spela i samma klass som ”sydligaste udden” och ”högsta punkten”. Men något fattas. Frågan är vad som
kan göras.
Kultur istället för prylar ska rädda världen
Datum: 04.10.11 | Kristianstadsbladet
Biologen Stefan Edman har 41 böcker och framtagande av Socialdemokraternas miljöprofil på 90-talet på sitt cv.
På tisdagen kom han till Naturum för att tala om miljön och människornas planet. Han förmedlar att vi nu besitter
"världens chans".
Gräv, plöj, kör!
Datum: 2011 | Sveriges Natur nr 4/2011
Sanden sprutar i kurvorna på motocrossbanan. Pansarfordonen gör mos av grästäcket på Rinkaby skjutfält.
Grustagen gapar som öppna sår och golfbanan har fått 18 nya hål. Kort sagt: det ser riktigt lovande ut för de
artrika sandmarkerna utanför Åhus.
Hallå där Karin Magntorn
Datum: 04.10.11 | Kristianstadsbladet
Karin Magntorn är Naturumföreståndare. Naturum är en av tio kandidater till Kristianstadsbladets Kultur- och
Nöjespris 2011.
Trista sevärdheter roade publiken
Datum: 03.10.11 | Kristianstadsbladet
Kommunerna blir mer och mer desperata i sin jakt på att hitta sevärdheter för turister. Lägsta punkten i
Kristianstad och "världens största osthyvel" i Västerbotten är två sådana exempel.

Stan är full av vatten
Datum: 01.10.11 | Norra Skåne webbtv
Följ med till Kristianstads Vattenrike - våtmarkerna mitt i stan.
Jag tänkte "Oj"
Datum: 01.10.11 | Norra Skåne
Det var precis vad jag tänkte när jag en dag under senvåren eller snarare försommaren för första gången kom till
naturum Vattenriket ute i Helge å vid Kristianstad.
Här hämtas nya krafter
Datum: 01.10.11 | Norra Skåne
Läraren Ulrika Tollgren spanar för fullt efter en ovanlig stäpphök som varit synlig över Helge å ute vid Lillö inte
alls långt från kanten av Kristianstads tätort. Hon är från Kristianstad, bor i Arkelstorp, jobbar i Blekinge men
åker ut i Vattenriket varje vecka för att koppla av efter jobbet och hämta nya krafter.
Naturum nominerat till tre priser
Datum: 30.09.11 | Lokaltidningen
Naturum Vattenriket är nämligen trefaldigt nominerat och har chans att bli kultur- och nöjespristagare, Skånes
bästa utflyktsmål och guldmedaljör i den världsomspännande arkitekttävling World Architecture festival...
De nominerade är...
Datum: 30.09.11 | Kristianstadsbladet
I år delar Kristianstadsbladet ut sitt Kultur- och Nöjespris för sjätte gången. Följande tio är nominerade.
Projekt för fler våtmarker väcker intresse hos markägare
Datum: 30.09.11 | Kristianstadsbladet
Om fler våtmarker anläggs längs med Vinneå, kan vattenkvaliteten förbättras, djurlivet bli bättre och
föroreningarna ut i Hanöbukten bli mindre. Många markägare i området är också intresserade av att anlägga
våtmark.
Stor satsning på våtmarker
Datum: 29.09.11 | Norra Skåne
Kristianstads kommun och Vattenriket har fått drygt fem miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.
Pengarna är öronmärkta till att minska näringsutsläppet i Hanöbukten.
Dags för klimatsmarta veckor
Datum: 26.09.11 | Norra Skåne
Naturum Vattenriket kom med idén. Resten av Kristianstads kommun hakade på i det som till slut mynnade ut i
några speciella klimatveckor.
Caroline 21 blev attackerad av kor
Datum: 25.09.11 | Aftonbladet
Caroline, 21, rastade hunden när kossorna plötsligt gick till attack. – Jag låg där med en ko över mig och tänkte:
händer detta på riktigt? säger hon.
Arga kor attackerade kvinna
Datum: 24.09.11 | Folkbladet
Kor må ha vänliga ögon och fredligt gungande gång. Men de har en annan sida också. En 21-årig kvinna i
Kristianstadstrakten vet det bättre än andra. Hon blev stångad, sparkad och trampad av ett 20-tal kor.
Korna gick till anfall
Datum: 24.09.11 | Kristianstadsbladet
När 21-åriga Caroline skulle gå över Näsby fält attackerade korna. Plötsligt var hon omringad av ett tjugotal kor
som stångades, sparkades och trampade på henne. Enligt vårdcentralen ska hon vara glad att hon kom undan med
livet i behåll.
Blåhök blues
Datum: 23.09.11 | Kristianstadsbladet
En ljus skepnad glider lågt över fälten. Kroppens ovansida är matt askgrå och undersidan ljusare gråvit. Den blå
kärrhöken räknas till de norrländska häckfåglarna men har vid flera tillfällen häckat i nordöstra Skåne.
Kvinnorna lyste med sin frånvaro på energikvällen

Datum: 22.09.11 | Kristianstadsbladet
Vindsnurror på taken, smarta hus, solfångare och 57 olika bilmodeller. Det är några olika sätt att bli mer
energieffektiv, hävdades i energidebatten på Naturum under onsdagskvällen.
Naturum anmäls för otillgänglighet
Datum: 20.09.11 | Kristianstadsbladet
Avsaknaden av lift för handikappade på Naturum har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen av en
privatperson. En lösning är inte klar, men på gång, enligt kommunens ansvariga.
Naturum DO anmäls för diskriminering
Datum: 20.09.11 | Norra Skåne
Naturum i Kristianstad har blivit anmälda för diskriminering.
Den populära anläggningen saknar nämligen hiss upp till utsiktsplatsen på byggnadens topp.
Femklövern uteblir från energidebatt
Datum: 17.09.11 | Kristianstadsbladet
Onsdagens energidebatt på Naturum kommer, trots att kommunen är medarrangör, att ske utan företrädare för den
politiska majoriteten
Regeringen stödjer ansökan om nytt biosfärområde
Datum: 16.09.11 | www.regeringen.se
Regeringen beslutade igår att stödja ansökan från Länsstyrelsen i Jönköpings län som tillsammans med
Jönköpings kommun, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund, Södra Skogsägarna, Gränna Skogsgrupp samt
Världsnaturfonden WWF som har utarbetat en ansökan om att Östra Vätterbranterna ska få status som
biosfärområde.
Fullspäckat schema på naturum i oktober
Datum: 14.09.11 | Lokaltidningen
Hallå där... Åsa Pearce informationsanvarig Vattenriket. Ni har fullspäckat schema i oktober, berätta!
En resa 80 miljoner år bakåt i tiden
Datum: 12.09.11 | Kristianstadsbladet
Det blev en resa 80 miljoner år tillbaka i tiden för några besökare på Naturum i lördags. Paleontologen Elisabeth
Einarsson berättade om dinosaurier och om hur och varför vi vet att de fanns till.
Jättefiskarna är tillbaka i Helge å
Datum: 07.09.11 | Kvällsposten
Malen - Sveriges största och mest mytomspunna sötvattensfisk - är på väg att göra en storstilad comeback i Helge
å. Malarna förökar sig nu så mycket att det kanske redan nästa år kan bli malsafari för turister i Kristianstads
Vattenrike.
Tillgängligheten gör Ekenabben till favorit
Datum: 05.09.11 | Kristianstadsbladet
Visst finns det fortfarande platser där funktionshindrade har svårt att ta sig fram. "Men Kristianstad har jättebra
tillgänglighet jämfört med många andra städer", säger Karin Selander, en av ledarna i Konsensus.
Skärskådade fåglar
Datum: 06.09.11 | Kristianstadsbladet
En färggrann varelse på ynka 15,7 gram ligger i handen på Ola Svensson. Steglitsen får stå ut med att 50 personer
ser och hör omdömet, att hon är ganska mager och har ruggig fjäderdräkt.
Kontrastrik bokfredag
Datum: 03.09.11 | Kristianstadsbladet
Magnus Dahlström gör ett unikt framträdande, Mazetti pratar 5-böcker, Lars Gustafsson färdas ut i vårt
solsystem, Donner prisar Sverige och tidige Pink Floyd-medlemmen Syd Barretts märkliga öde svävar förbi. Den
trettonde bokfestivalen har kommit igång på allvar.
UNESCO-utnämnt naturområde invigt
Datum: 02.09.11 | UNT.se
På fredagen invigdes ”Älvlandskapet Nedre Dalälven”, det tredje av FN-organet Unescos utnämnda
biosfärområdet i landet.

De vill rädda ålbestånden med lastbil
Datum: 31.08.11 | SR Radio P4 Kristianstad
Låt ålen lifta med lastbil till sina lekvatten och rädda bestånden för framtiden. Det är ett av flera förslag som
Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR, nu skickar till den nya Hav- och vattenmyndigheten.
Poesi och fåglar lockar
Datum: 31.08.11 | Kristianstadsbladet
...Finge jag kora två personliga favoriter blir det dock inslagen som drar igång fredagens festivaldag och som
kongenialt förlagts till Naturum.
Vattenriket provfiskas på mal
Datum: 31.08.11 | Lokaltidningen
Äntligen leker malen igen. Malen har kommit och gått i Vattenrikets vatten och under 60-talet försvann fisken
helt från vattnet runt Kristianstad. Men nu ser den ut att trivas igen och i somras fyllde man på med nya fiskar.
Malarna trivs i Helge å
Datum: 31.08.11 | Kristianstadsbladet
Här var det mal! Jonas Dahl, limnolog på Vattenriket, håller upp en mal och bekräftar att provfisket är lyckat.
Under tre veckor i augusti och september pågår provfiske av mal i Helge å. Projektet genomförs i samarbete
mellan Kristianstads Vattenrike och länsstyrelsen i syfte att kontrollera hur de malar som satts ut i Helge å
fortplantar sig.
Provfiske efter mal
Datum: 30.08.11 | SR Radio P4 Kristianstad
Sex malar drogs upp under dagen i Helge å i centrala Kristianstad. Det är en del av ett omfattande provfiske som
görs för att se hur den fridlysta malen har etablerat sig i Vattenriket.
Malen trivs i Helge å
Datum: 30.08.11 | Norra Skåne
Malbeståndet i Helge å förefaller vara tämligen gott. Det visar det provfiske som just nu genomförs i det anrika
vattendraget.
Malen trivs som fisken i vattnet
Datum: 30.08.11 | SVT
Den utplanterade malen i Helge å har lekt och fått yngel. Det visar provfisket idag i Vattenriket.
Praktverk som lyfter
Datum: 24.08.11 | Kristianstadsbladet
”Kroknäbbarnas tid – möten med Sveriges rovfåglar” (Sveriges Ornitologiska Förening)”Kroknäbbarnas tid” är
ett på alla sätt enastående arbete, konstaterar kulturskribent Peter Viktorsson efter att ha läst naturfotograf Patrik
Olofssons nya bok. Vackert, kunnigt, viktigt och positivt.
Inget storkrekort i Kristianstad
Datum: 24.08.11 | Kristianstadsbladet
Inte sedan mitten av 1800-talet har det funnits så många storkar i Sverige. Men det märks inte så mycket i
Kristianstadstrakten. – Tyvärr har vi inte fått igång något större samarbete med Vattenriket, vi hade kunnat placera
ut många fler här, berättar Emma Ådahl, som är ledare för Skånes storkprojekt.
Fortfarande ingen lift för rullstolsburna
Datum: 23.08.11 | Kristianstadsbladet
Det lär dröja innan även rullstolsburna besökare kan ta del av hela Naturum. Men en lösning kan vara på väg.
En krokig revanch
Datum: 23.08.11 | Sydsvenska Dagbladet
Fotografen och skribenten Patrik Olofssons ”Kroknäbbarnas tid” är ett praktverk som i format och utförande
verkligen matchar sitt ståtliga ämne: Sveriges sjutton häckande dagrovfågelarter.
Nya möjligheter för fisketurism
Datum: 22.08.11 | Lokaltidningen Kristianstad
Fisketurismen i Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge Kommun håller just nu på att utvecklas för att
underlätta för fisketuristerna.

Insekter är äckliga, det tycker mamma också
Datum: 22.08.11 | Kristianstadsbladet
En tapper liten skara hängde med Gunnar Isacsson från Skogsstyrelsen på upptäcktsfärd i insekternas värld på
söndagen.
Malens vandring förbryllar
Datum: 20.08.11 | Kristianstadsbladet
Ålfiskaren Bo Hellström har fått en ovanlig fångst. En mal fastnade i näten och han tolkar sötvattenfiskens
vandring till havet som att det finns störningar i miljön. Experter är oeniga om den förklaringen men håller med
om att Helgeåns och Hanöbuktens ekologi är ur balans.
Miljöförstöring tömmer havet på fisk
Datum: 20.08.11 | Kristianstadsbladet
Övergödning, försurning och giftutsläpp drabbar Helge å och Östersjön. Fisken försvinner från Hanöbukten men
vilken typ av miljöförstöring som orsakar flykten är en gåta för experter.
Fotograf med sikte mot bokfestival
Datum: 17.08.11 | Norra Skåne
Fotografen och filmaren Patrik Olofsson har fullt upp i dessa dagar. Två filmer och en bok har gjort att den
personliga agendan är tämligen välfylld.
Konst fri från kreativ ångest
Datum: 11.08.11 | Kristianstadsbladet
Den kreativa ångesten har spökat hos konstnärer sedan urminnes tider. Men i går släpptes demonen fri på
Naturum i Kristianstad. Speedart fick konstnärer i alla åldrar att måla utan pretentioner, för glädjens skull.
Bra bredd nyckel till framgång
Datum: 10.08.11 | Norra Skåne
Naturum Vattenriket i Kristianstad hoppades på 40 000 besökare under premiäråret. Den siffran är redan uppnådd
eftersom gammal som ung har vallfärdat till den spektakulära byggnaden.
Bokfestivalen tappar ett huvudnamn
Datum: 10.08.11 | Kristianstadsbladet
Förra året drabbades Kristianstad Bokfestival av ett par sena och betydelsefulla avhopp. Nu har årets första
negativa besked kommit.
Alla har rätt att vara konstnärer
Datum: 10.08.11 | Kristianstadsbladet
Den kreativa ångesten har spökat hos konstnärer sedan urminnes tider. Men på onsdagen släpptes demonen fri på
Naturum i Kristianstad. Speedart fick konstnärer i alla åldrar att måla utan pretentioner, för glädjens skull.
Irländarna intog Skånegården
Datum: 10.08.11 | Kristianstadsbladet
När jamboreen tog slut ville de irländska scouterna se mer av Sverige. Därför är Näsby Gård nu ockuperad av 780
campande scouter. I går firade de en irländsk – svensk afton med bland annat Kristianstads ledande politiker.
Sune Jonasson har avlidit hastigt
Datum: 09.08.11 | Kristianstadsbladet
Läraren, moderaten och lokalpolitikern Sune Jonasson avled hastigt i helgen.
Linnés blomma lever ännu
Datum: 01.08.11 | Kristianstadsbladet
Det var i Kristianstads våtmarker som den upptäcktes av Carl von Linné och ännu växer den vid Naturum
vattenriket. Här visar botanikern Kjell-Arne Olsson upp några fina exemplar på Gullståndsets dag.
Småkryp och spindlar
Datum: 30.07.11 | Kristianstadsbladet
Vattenriket drog nytta av jamboreen och bjöd till Naturmingel på Ekenabben. – Syftet är att väcka intresse för den
fantastiska och varierande naturen vi har här i Kristianstad, säger initiativtagaren Andreas Nilsson.
Mingel och scoutliv bortom lägerområdet
Datum: 29.07.11 | Norra Skåne

I samband med World Scout Jamboree bjuds både allmänheten och scouterna på naturmingel utanför lägret vid
Ekenabben.
Se upp för kor - om du har hund
Datum: 23.07.11 | Kristianstadsbladet
I torsdags skadades en kvinna av en koflock, när hon vandrade Linnérundan. Nu vidtar kommunen åtgärder. – Vi
kommer sätta upp skyltar med information, säger kommunens natur-förvaltare Hans Cronert.
Aktuell men ny bok och film om rovfåglar
Datum: 22.07.11 | Kristianstadsbladet
Rovfåglar har blivit en stor del av naturfotografen och filmaren Patrik Olofssons liv. Nu är han aktuell med både
en bok och två filmer för SVT som skildrar "kroknäbbarnas" väg tillbaka efter förföljelse och utrotning.
Utgångspunkten är Kristianstad, Sveriges artrikaste rovfågelområde.
Kvinna skadad i koattack - lokförare till undsättning
Datum: 21.07.11 | Kristianstadsbladet
En kvinna i 25-årsåldern skadades under kvällen när en flock kor gick till anfall strax utanför Kristianstad.
"Vattenrikets krokodil" får ny chans
Datum: 18.07.11 | Lokaltidningen
Häromveckan samlades ett massivt pressuppbåd på Naturum Vattenriket i Kristianstad. Generaldirektören för
Havs- och vattenmyndigheten håvade högtidligt upp tio svartglänsande malar ur en tank och släppte ut dem i
Helge å.
40 000 har blivit 100 000 på bara ett år
Datum: 15.07.11 | Kristianstadsbladet
Förhoppningarna var att 40 000 skulle besöka Naturum Vattenriket under första året. Nu har redan 100 000
besökare registrerats – och fler strömmar ständigt till.
Naturum Vattenriket slår publikrekord - 100 000 besökare
Datum: 15.07.11 | Travel report
Det betyder att naturum Vattenriket kan bli årets mest välbesökta naturum.
Naturum Vattenriket slår publikrekord - 100 000 besökare
Datum: 14.07.11 | Webfinanser
Målet för första året var 40 000 besökare. Så många kom redan under första kvartalet. Ett drygt halvår efter
invigningen har hela 100 000 personer besökt redet vid Helge å. Det betyder att naturum Vattenriket kan bli årets
mest välbesökta naturum.
Nytt besöksrekord på naturum Vattenriket
Datum: 14.07.11 | Lokaltidningen
Nyligen besöktes Naturum Vattenriket i Kristianstad av den hundra tusende personen sedan invigningen. Målet
för första året var 40 000 besökare. Så många kom redan under första kvartalet.
Malar släpptes ut i Helge å
Datum: 14.07.11 | Sydsvenskan
Tio malar sattes under eftermiddagen igår ut i Helge å. Fisken, som är starkt hotad, finns endast i tre vattensystem
varav Helge å är ett. Förhoppningen är att fisken ska trivas och föröka sig.
Malar släpps i ån vid Naturum
Datum: 13.07.11 | Kristianstadsbladet
Tio malar sattes under eftermiddagen i vattnet vid Helge å. Fisken som är starkt hotad finns endast i tre
vattensystem och Helge å är ett av dem. Förhoppningarna är att fisken skall trivas och föröka sig.
22 unga malar släpps ut
Datum: 13.07.11 | TV4 Play
Under onsdagen släpptes 22 unga malar ut i Helge å utanför Kristianstad. Det var en hel del nyfikna besökare
som trotsade regnet för att se fiskarna simma ut i sitt….
Malen - den svenska alligatorn
Datum: 13.07.11 | SR Radio P4

I dag släpptes 22 stycken uppfödda malar ut i vattnet vid Naturum Vattenriket i Kristianstad. Reporter Richard
Martinsson var på plats och pratade med projektledare Christer Larsson från Nordens Ark.
Sötvattensjätte räddas i Helgeå
Datum: 13.07.11 | SR Radio P4
På Naturum i Kristianstad har några av landets mest utrotningshotade fiskar fått ett nytt vatten att leva i. Det
handlar om malen, Sveriges i särklass största sötvattenfisk. På onsdagen släpptes 22 tvååriga malar ned i Helge
å. Malarna är uppfödda på Nordens ark i Hunnebostrand i Bohuslän i ett projekt för att rädda utrotningshotade
arter.
Hotad mal får hjälp
Datum: 13.07.11 | SR Radio P4
I ett försök att starka den svaga malbeståndet släpps 22 malar ut i Helge Å. En av de få åar där mal finns är Emån.
Nordens ark-malar sätts ut
Datum: 13.07.11 | SR Radio P4
Sveriges i särklass största sötvattensfisk, malen, är starkt utrotningshotad och finns i dag bara i ett fåtal
vattendrag. Utsättning och restaurerade våtmarker kan bli räddningen.
22 unga malar sattes ut
Datum: 13.07.11 | Norra Skåne
180 kilo tung och 3,6 meter lång. Låter det som en fiskehistoria som är för bra för att vara sann? Nej, en mal kan
faktiskt bli så stor.
Malens framtid ljusnar
Datum: 13.07.11 | SVT Rapport
Sveriges i särklass största sötvattensfisk, malen, är starkt utrotningshotad och finns i dag bara i ett fåtal
vattendrag. Utsättning och restaurerade våtmarker kan bli räddningen.
22 unga malar släpps ut i Helge å
Datum: 13.07.11 | Skånskan
Sötvattensfisken mal är starkt hotad och finns bara i några få svenska vattendrag. I ett försök att stärka beståndet i
Helge å släpps i dag 22 unga malar ut i ån i Kristianstad.
22 Arkmalar flyttar till Helge å
Datum: 12.07.11 | Göteborgsposten
22 malar, uppfödda på Nordens Ark, reser med tankbil till Kristianstad för att släppas ut i Helge å på onsdag.
Nu lägger man locket på stadens största miljöbomb
Datum: 07.07.11 | Kristianstadsbladet
Tätningen av Härlövstippen är inne i sitt slutskede och kommunen hoppas snart kunna skåda ett nytt Brösarps
backar växa fram över soporna.
Från soptipp till grönområde på fyra år
Datum: 06.07.11 | Kristianstadsbladet
Tippen på Härlöv beskrivs som den största miljöboven i Kristianstad. Nu investeras 30 miljoner för att
oskadliggöra den gamla soptippen.
Vattenriket får 400 000 kr till upprustning
Datum: 05.07.11 | Lokaltidningen
Vattenriket ska nu rustas upp och bland annat ska pengarna användas till att ta fram underlag för ett eventuellt
reservat i Åhus men också öppna upp nya område i Yngsjö och Åsum.
Sommar på naturum
Datum: 05.07.11 | Lokaltidningen
Trots semestertider, så är det ingen semester på naturum. Det händer massor, hela sommaren.
Vattenriket räddar sandmarker
Datum: 30.06.11 | SR Radio P4
Vattenriket i Kristianstad har fått 400 000 kronor i bidrag för att rädda sandmarkerna. Pengarna ska användas för
att röja sandmark som håller på att växa igen. Detta ska gynna bland andra den hotade fågeln fältpiplärkan som
lever på insekter som finns i sandmarkerna.

Insamling för fiskestopp
Datum: 30.06.11 | Kristianstadsbladet
Naturskyddsföreningen tar till ett desperat grepp och samlar in pengar till ålafiskare. För att få dem att sluta fiska
den hotade ålen.
Gifter hotar i Vinnö å
Datum: 29.06.11 | Norra Skåne
Vattnet i Vinnö å innehåller för höga halter av olika bekämpningsämnen för att situationen ska kännas bra.
Det anser Länsstyrelsen i Skåne i en färsk rapport.
Kemikaler hotar växt- och djurlivet
Datum: 29.06.11 | Kristianstadsbladet
Vramsån ligger bra till, sämre är det för Vinnö å. Farhågorna om att det finns mycket bekämpningsmedel i de
skånska vattendragen har besannats. I vart tredje prov som togs i fjor påträffades halter i sådan grad att växt och
djurlivet bedöms ta skada.
Sandmark ska räddas med bidrag
Datum: 28.06.11 | Norra Skåne
Runt om i Vattenriket finns det sandmarker som hyser olika arter av djur. Men en ökad exploatering gör att djuren
håller på att trängas undan. Nu får Vattenriket nästan en halv miljon kronor för att rädda dem.
Våtmarker kan förbättra Hanöbuktens havsmiljö
Datum: 19.06.11 | SR Radio P4
Nu har provtagningen av biflöden till Vinnö å satt igång. I april fick Kristianstad kommun fem miljoner kronor av
Länsstyrelsen till projektet, som syftar till att förbättra havsmiljön i Hanöbukten genom lokala åtgärder.
Biosfärlägret - något för alla småkryp
Datum: 16.06.11 | Kristianstadsbladet
Ett C4-läger helt utan idrott. Men med naturen och havet i sikte. Biosfärlägret invigdes i onsdags, och lockade
många barn som hellre håvade småkryp än krubbade tårta.
Unga spanare på plats i Vattenriket
Datum: 15.06.11 | Norra Skåne
Skolbarnen i Kristianstads kommun har fått ännu ett sommarläger att roa sig på.
Den här veckan är det nämligen dags för ett 30-tal ungdomar att bli vattenspanare på Biosfärlägret 2011.
Golfen blir miljövänligare
Datum: 14.06.11 | Kristianstadsbladet
Nu blir det miljövänligare att spela golf. Som tredje bana i landet har Kristianstads Golfklubb blivit
miljöcertifierad av internationella nätverket Golf Environment Organisation.
Årets solcellsanläggning
Datum: 14.06.11 | Solar Region Skåne
Priset för årets solcellsanläggning har tilldelats Fredrik Pettersson och Per Berg, White Arkitekter AB, för
solcellsanläggningen på Naturum Vattenriket i Kristianstad.
Vägen till naturen
Datum: 08.06.11 | Kristianstadsbladet
Som flyttfåglar efter vintern kommer pensionärer från Y’s mens club i Lund från parkeringen och skolbarn från
Lund över bron och fyller redet utanför naturum med tjatter, kommentarer och matsäckar. Andra dagar, när solen
gassar, pausar folk gärna här med en glass, där det är lä och vindstilla.
Det går bra för Kristianstads pilgrimsfalkar
Datum: 04.06.11 | Kristianstadsbladet

Det går bra för Kristianstads pilgrimsfalkar. När holken uppe på vattentornet kontrollerades härom dagen fanns
det liksom i fjol tre välnära ungar, sannolikt cirka tre veckor gamla. I veckan kommer ungarna att ringmärkas så
att vi förhoppningsvis kommer att kunna följa deras liv och öden i framtiden.
Yngel sattes ut i Helge ån
Datum: 03.06.11 | Kristianstadsbladet
Ynglen sprattlar och ungarna jublar. Från kajen vid Naturum rinner de små glasålarna ner i vattnet, samtidigt som
förskolebarnen storögt ser på. En del hjälper till att få ner ynglen till vattnet.
Friska vindar hotade klassisk konsert
Datum: 03.06.11 | Kristianstadsbladet
Den friska vinden hotade att ta med sig både noter och notställ, men musikerna hade häftat och tejpat fast
notställen samt använt sig av extra notklämmor, så den klassiska konserten på Naturum blev av.
Barnen räddar ålen åt framtida fiskare
Datum: 02.06.11 | Norra Skåne
Ett antal förskoleelever var mer än lyckliga när de vara med om att sätta ut några tusen ålyngel vid Naturum
Vattenriket i Kristianstad. Här fanns ett antal ålexperter på plats, varför barnen snabbt kunde få svar på sina
frågor.
Vattenmusik i naturum
Datum: 01.06.11 | Kristianstadsbladet
När Kristianstad vill marknadsföra sitt Vattenrike sitter det bra med ackompanjerande musik. Vad kan då passa
bättre än en symfonikonsert med Händels Water music.
1,8 miljoner ålyngel sätts ut i Skåne
Datum: 01.06.11 | Fiskenyheter.se
Länsstyrelsen i Skåne länsätter ut 1,8 miljoner ålyngel. Det är kvarts miljon fler än förra året.
Vattenmusik på naturum
Datum: 27.05.11 | Kristianstadsbladet
Det var väl bara en tidsfråga. Kristianstads senaste publikmagnet blir nu också en konsertscen. Den 2 juni intar
Christianstad Symfoniker Naturum för ett utomhusgig.
Omöjligt att säkra Forsakar
Datum: 25.05.11 | Kristianstadsbladet
I går startade avverkningen av träd i ett område precis intill Forsakarsbadet och i Forsakarsravinen. Avverkningen
sker av säkerhetsskäl enligt C4 Teknik, men boende upprörs över att träd fälls oavsett om de är friska eller inte.
Risk för ras i Forsakar
Datum: 24.05.11 | Kristianstadsbladet
Risken för fallande träd kommer alltid att finnas i Forskarsravinen. Det finns inget man kan göra åt det.
Trandans, trantrance
Datum: 23.05.11 | Kristianstadsbladet
För den danske illustratören Carl Christian Tofte har åren i Pulken gjort honom mer medveten om naturens rytm.
Nu har han samlat sina upplevelser och kunskaper om tranan i en ny bok. Trandans.
Glada pristagare på födelsedagen
Datum: 22.05.11 | Norra Skåne
Drygt 200 personer samlades i konserthuset på söndagen för att fira Kristianstads 397:e födelsedag men också för
att ta del av prisutdelningen till flera av kommunens framstående personer.
Vattenriket med båt
Datum: 20.05.11 | Lokaltidningen
Visst går det att promenera, köra och cykla för att komma till Kristianstad Vattenrike. Men bäst ser du det nog
ändå med båt. En tur på två timmar hinner ta dig till Araslöv och tillbaka igen.
Miljövänlig golfklubb i Åhus
Datum: 20.05.11 | Lokaltidningen
Kristianstads Golfklubb i Åhus får klart godkänt för sitt miljöarbete. Och kan nu stolt visa upp sin internationella
miljöcertifiering som tredje klubben i landet.

Naturum - Årets solcellsanläggning
Datum: 19.05.11 | Kristianstadsbladet
Naturum i Vattenriket har blivit nominerad till ”Årets Solcellsanläggning” i Skåne Solar Award, som är en
utmärkelse som delas ut varje år för att belöna olika verk i regionen för att ha bidragit till ett ökat intresse och
tillverkning av solenergi.
Blommor räddningen för hotade tapetserarbin
Datum: 17.05.11 | Kristianstadsbladet
Tapetserarbin behöver inte fundera på vilken färg barnkammaren ska ha. Honorna skär ut blad och tapetserar
yngelkammaren med. Därav namnet. Men den största varianten är på väg att utrotas. Väddklint ska bli dess
räddning.
Barn fick pyssla vid medeltidsborg
Datum: 16.05.11 | Kristianstadsbladet
Mitt i Vattenriket ligger medeltidsborgen Lillö. I helgen slogs portarna upp och besökarna fick en inblick i hur
folk levde för många hundra år sedan.
En halv miljon ska rädda bi
Datum: 15.05.11 | Norra Skåne
När såg du senast ett stortapetserarbi? Det sällsynta biet ska nu räddas med en halv miljon kronor från Region
Skåne.
Tvist om utebliven trapplift på ntaurum
Datum: 14.05.11 | Kristianstadsbladet
Trots att det snart gått ett halvår sedan invigningen av Naturum, saknas fortfarande trappliften till tredje våningen.
Nu ställer kommunen arkitektfirman White till svars.
Fiskare kräver utredning
Datum: 12.05.11 | Kristianstadsbladet
Inte en fisk på flera veckor. Det kustnära fisket i inre Hanöbukten går på lågvarv. ”Den fisk som finns kvar är så
virusangripen att det inte är någon idé att gå ut”, konstaterar fiskaren Ola Johnsson i Kivik, som redan i höstas
slog larm om fiskflykten från bukten.
Fåglar och fiskar flyt från trakten
Datum: 11.05.11 | Kristianstadsbladet
Håslövs ängar ligger tysta och tomma. Hanöbuktens fiskare kommer ofta tomhänta hem. Vad är det som håller på
att hända med djurlivet kring Kristianstad?
En invigning med smak av ros
Datum: 09.05.11 | Kristianstadsbladet
Invigning av pergolaträdgården längs paradgatan mot naturum.
Lockade av fåglar i tyst Finnkamp
Datum: 09.05.11 | Kristianstadsbladet
Långt från de stora friidrottsarenorna pågick i helgen en Finnkamp i det tysta. I alla fall tystare. Fågelläten
räknades när svenska ornitologer utmanade finska i flest räknade fåglar per fågeltorn.
Christian IV på jungfrufärd
Datum: 09.05.11 | Kristianstadsbladet
Christian IV döptes den nya safaribåten till när den invigdes i kanalen bakom Friskvårdshuset i lördags. Efter att
Janne ”Loffe” Carlsson hade klippt bandet blev det en ”jungfrutur” med inbjudna gäster.
Kristianstad är drömplatsen för luddig blomma
Datum: 07.05.11 | Kristianstadsbladet
Allt är inte luddfingerört som glimmar. Men ser du något litet och gult i en beteshage i Kristianstadstrakten är det
stor chans att det är just den lilla blomman. 90 procent av de utrotningshotade blommorna finns just i Kristianstad
och Bromölla kommuner.
Vattenriket är bäst i världen
Datum: 05.05.11 | Kristianstadsbladet
Forskaren Lisen Schultz har undersökt 148 biosfärområden i världen. Bäst av alla är Vattenriket. – Ingen annan är
så bra på att kombinera naturvård och tillgänglighet för allmänheten, säger hon.

Årets kulturpris gick till Sven-Erik Magnusson
Datum: 02.05.11 | Lokaltidningen Kristianstad
Sven-Erik Magnusson har gjort mycket för Naturum och när Kristianstads kommun delade ut årets kulturpris var
det till honom som priset gick.
Kristianstads Vattenrike har fått sitt rede
Datum: 30.04.11 | Byggnyheter.se
I slutet av förra året invigdes Naturum Vattenriket. Stigande kostnader och besvärliga grundförhållanden till trots
står nu en arkitektonisk pärla redo att lotsa besökare vidare ut i naturen.
Äventyr i Vattenriket
Datum: 29.04.11 | SVT Play
Man behöver inte åka till Afrika för att komma ut på safari. Snart får Kristianstad en egen variant - ett äventyr i
vattenriket.
Eldsjäl får kulturpris
Datum: 21.04.11 | Kristianstadsbladet
Sven-Erik Magnusson, koordinator för biosfärkontoret, får Kristianstads kommuns kulturpris 2011 på 50 000
kronor.
Ålakusten- den blå linjen
Datum: 20.04.11 |Lokaltidiningen Kristianstadsbladet
Kustremsan mellan Åhus och Maglehem har mycket att erbjuda, från upplevelser till ålafisket som är unikt för
just det här området.
Allt om Ålakusten i ett paket
Datum: 19.04.11 | Kristianstadsbladet
Ålakusten är mycket mer än ål. Så tänkte projektgruppen av konstnärer, ålafiskare, krögare och andra. Igår
presenterade de resultatet.
Experter studerade vadarfåglar
Datum: 15.04.11 | Kristianstadsbladet
Rävar, kråkor och korpar som vittjar bon och gäss som betar på strandängarna kan vara en del i det komplexa
svaret på varför vadarfåglarna minskar i antal i Vattenriket. Det framkom vid den avslutande brainstormingen på
ett skandinaviskt seminarium.
Jakten på ängarnas försvunna fåglar
Datum: 15.04.11 | Norra Skåne
Inget vet med säkerhet varför en rad fågelarter på ett par år nästan försvunnit från svenska strandängar.
I två dagar har experter samlats på Naturum för att diskutera fågelkrisen.
Skogsägare vill skapa fler Vattenriket
Datum: 15.04.11 | Kristianstadsbladet
Sveaskog ska satsa på vattenlandskap på samma sätt som arbetet med ekoparker. Nu vill man köpslå med
Kristianstad om det skyddade namnet Vattenriket.
Hallå där ... Nils-Otto Nilsson
Datum: 15.04.11 | Kristianstadsbladet
På lördag har du trädexkursion bland Torsebros trädbjässar och trädvrak. Vad blir det då?
Håslövs ängar håller på att tystna
Datum: 12.04.11 | Kristianstadsbladet
Vadarfåglar som räddades genom Vattenrikets åtgärder är på väg att försvinna. På torsdag träffas Skandinaviens
främsta vadarexperter på Naturum för att ta reda på varför.
Ett lyft för Vattenriket
Datum: 10.04.11 | Kristianstadsbladet
Med ett lyft tog kranen och släppte ner den nya båten i hamnbassängen. Janne Olsson gick stolt omkring och såg
hur hans skapelse nu sjösattes och gjordes redo för utflykter.
Tranorna pausade på Pulken
Datum: 06.04.11 | Kristianstadsbladet

Under tisdagen var det betydligt färre tranor än en vecka tidigare, men ett par tusen räknades det till på kvällen.
Det sägs att all reklam är bra reklam
Datum: 05.04.11 | Lokaltidningen
Även på turistbyrån har man nåtts av informationen om att en av Sveriges tråkigaste turistattraktioner ligger i
Kristianstad.
Skånsk strandäng ny turistmagnet
Datum: 05.04.11 | Norra Skåne
Allt fler tranor mellanlandar i naturreservatet Pulken i det nordostskånska vattenriket nära Yngsjö. Klassiska
Hornborgasjön med trandansen har fått en konkurrent.
Jätten Finn bland Sveriges tristaste
Datum: 05.04.11 | Skånskan
Författaren och fotografen Johan Tell har satt söklampan på riktigt trista turistattraktion i sin nya bok "Trista
sevärdheter". Här finns både Finn och Tage Erlanders hem.
Undvik Sveriges lägsta punkt
Datum: 05.04.11 | Kristianstadsbladet
Författaren och fotografen Johan Tell har satt söklampan på riktigt trista turistattraktion i sin nya bok "Trista
sevärdheter". Han nämner bland annat Sveriges lägsta punkt, i Kristianstad, som ett av turistmålen som bör
undvikas.
Tranor i Skåne ny turistmagnet
Datum: 05.04.11 | Lokaltidningen
Hornborgsjön med sin trandans har fått en konkurrent i Skåne. Allt fler tranor mellanlandar i naturreservatet
Pulken i det nordöstskånska vattenriket nära Yngsjö.
Tranor i Skåne ny turistmagnet
Datum: 05.04.11 | Helsingborgs Dagblad
Hornborgsjön med sin trandans har fått en konkurrent i Skåne. Allt fler tranor mellanlandar i naturreservatet
Pulken i det nordöstskånska vattenriket nära Yngsjö.
Se upp för tranorna
Datum: 04.04.11 | Sydsvenskan
Trandans. Koustrup & Co.Eskil Quiding kommer nära inpå tranorna i Carl Christian Toftes rikt illustrerade bok.
Räkna tranorna
Datum: 03.04.11 | Norra Skåne
Aldrig någonsin förut har så många tranor som nu rastat vid Pulken en bit från Kristianstad.
Under måndagen och tisdagen ges allmänheten tillfälle att på egen hand räkna fåglar där.
Våren är här - tranorna landar
Datum: 02.04.11 | ATL Lantbrukets Affärstidning
Rekordmånga, upp till 7 000 tranor, samlades i dagarna vid naturreservatet Pulken utanför Kristianstad, vilket
oroar lantbrukarna.
Dansande tranor i östra Skåne
Datum: 02.04.11 | Naturmorgon SR P1
De senaste decennierna har landets tranor ökat i mängd och hittar allt fler samlingsplatser. Naturmorgon sänder
direkt från våtmarken Pulken söder om Yngsjö i östra Skåne och har vi tur så når transträcket sin topp nu på
lördag.
Våtmarker vid Vinneå ska hejda övergödningen
Datum: 01.04.11 | Lokaltidningen
Totalt delas drygt 14 miljoner ut till skånska vattenvårdsprojekt mot övergödningen och Kristianstads kommun
får fem miljoner.
Tidernas trandans
Datum: 01.04.11 | Kvällsposten

Just nu pågår en gigantisk tranfest i Hernestad, vid Yngsjö. Tusentals tranor mellanlandar varje dag på
strandängarna där de matas för att skona de omkringliggande åkrarna.
Skåne invarderas av tranor
Datum: 01.04.11 | Webb-tv Skåne Sydsvenskan
Sydsvenskans Ola Nilsson tog sig till naturreservatet Pulken utanför Kristianstad. Senaste räkningen var på 7200.
7000 tranor räknades in
Datum: 01.04.11 | Sydnytt SVT
Så är våren äntligen här, ja i alla fall om man ska tro dom drygt 7 000 tranor som igår kväll samlades vid
naturreservatet Pulken utanför...

Miljonbidrag ska rädda Vinnån
Datum: 31.03.11 | Kristianstadsbladet
Kristianstad och Hässleholm får fem miljoner kronor för att förbättra Vinneå. I dag är ån på många ställen hårt
påverkad av jordbruk.

Tranerne er over oss
Datum: 31.03.11 | DMI.dk
De store dyrearter vender tilbage! Det er et af de mest markante fænomener i den danske og europæiske natur
...Pulken og det enestående naturområde Vattenriket ved Kristianstad...
En miljörunda på banan
Datum: 31.03.11 | Kristianstadsbladet
Naturvård och golf. Det går att kombinera visar Kristianstads golfklubb som igår tog ett steg närmare en
miljöcertifierad golfbana.
Yngsjös våtmarker är tranornas rastplats
Datum: 29.03.11 | Kristianstadsbladet
Våren har kommit med skorrande trumpetstötar och långsamma vingslag. Tranorna på Pulken har sällskap av
lantbrukaren Ulf Börjesson som stödutfodrar med korn.
Dansk natur lige nu: Tranerne er over os
Datum: 29.03.11 | Dansknatur´s blog
Naturreportern Michael Stoltze beskriver tranor efter sitt besök i Pulken.
Tranernes dans fanget i bog
Datum: 28.03.11 | Själlands Nyheter
Forfatteren, der nu er bosiddende ved Pulken midt i Skånes største traneområde, har fulgt tranerne året rundt fra
de flyver over København till de i lander på rastepladserne i Pulken og ved Hornborgasjön i Sverige...
Här skapas en unik safaribåt
Datum: 22.03.11 | Lokaltidningen
Entreprenören och landskapsvetaren Janne Olssons specialbeställda pontonbåt är snart klar. Uppgiften gick till
MMG Marine i Nogersund.
Vilket flyt!
Datum: 19.03.11 | Expressen
Kristianstad är på väg att få en turistattraktion i toppklass - en safaribåt i form av Sveriges största pontonbåt
sjösätts snart för turisttrafik i Vattenriket. Båten, ännu odöpt, byggs just nu på ett varv i Nogersund i Blekinge och
där har KvP tjuvtittat.
Farligt att vandra i ravin

Datum: 18.03.11 | SVT Sydnytt
Länsstyrelsen avråder från att vandra nere i botten av ravinen i Forsakar i Degeberga.
Risk för trädras vid Forsakar
Datum: 18.03.11 | Kristianstadsbladet
Det kan vara farligt att gå i Forsakarsravinen då det finns stor risk för rasande träd. Därför avråder Länsstyrelsen
från att vandra i ravinen.
Fallande träd risk i Forskarsravinen
Datum: 18.03.11 | Norra Skåne
Allmänheten bör inte ge sig ner och vandra i botten på ravinen i naturreservatet Forsakar utanför Degeberga.
Träd faller över vandringsstig
Datum: 18.03.11 | Nyheterna P4 Radio Kristianstad
Länsstyrelsen avråder nu från att vandra på botten av ravinen i naturreservatet Forsakar efter att många stora
grenar och till och med hela träd fallit över stigen.
Tranernes europabevaegelse
Datum: 14.03.11 | Kristeligt Dagblad
Kunstneren, tegneren, rockmusikeren og ornitologen Carl Christian Tofte (f. 1969) har iagttaget, talt og tegnet
tranerne gennem året fra sin bopæl ved Pulken i Skåne. Pulken er et af de steder, hvor tranerne raster,...
En målad trana är en översättning
Datum: 13.03.11 | Kristianstadsbladet
Tranor är temat på Naturum en månad framöver och bland annat kan man där se bilder av fågelkonstnären Carl
Christian Tofte.
Porträtt av grus grus
Datum: 11.03.11 | Kristianstadsbladet
Den latinkunnige säger grus grus. Majoriteten säger trana. Ett säkert vårtecken kan de flesta nog hålla med om. På
Naturum, nu på lördag, ställer konstnären Carl Christian Tofte ut sina akvareller och visar upp sin bok om just
tranan.
Naturum lockar med familjeaktiviteter
Datum: 07.03.11 | P4 Radio Kristianstad
En gång i månaden arrangerar Naturum Vattenriket i Kristianstad familjeaktiviteter. Barn och föräldrar och moroch farföräldrar får undersöka och experimentera kring djur och natur.
Rekordstart för naturum Vattenriket
Datum: 04.03.11 | webbfinanser.com
Naturum Vattenriket har blivit en större publikmagnet än någon vågat hoppas. Kalkylen utgick från 40 000
besökare på ett år. Redan efter tre månader har 37 684 personer besökt redet vid Helge å.
Rekordstart för naturum Vattenriket
Datum: 04.03.11 | Presskontakt.se
Naturum Vattenriket har blivit en större publikmagnet än någon vågat hoppas. Kalkylen utgick från 40 000
besökare på ett år. Redan efter tre månader har 37 684 personer besökt redet vid Helge å.
Rekordstart för naturum Vattenriket
Datum: ??.03.11 | Bulletinturism.se
Naturum Vattenriket har blivit en större publikmagnet än någon vågat hoppas. Kalkylen utgick från 40 000
besökare på ett år. Redan efter tre månader har 37 684 personer besökt redet vid Helge å.
Neideman får miljöpris
Datum: 04.03.11 | Kristianstadsbladet
Christer Neideman blir 2010 års miljöpristagare i Kristianstads kommun. Han får priset för sitt ideella
engagemang i nautrvårdsfrågor.
Örnvän får årets miljöpris
Datum: 04.03.11 | Skånska Dagbladet & Norra Skåne
En stor vän av natur, naturskydd och miljö får kommunens miljöpris för år 2010 på 10 000 kronor.

Fåglar fångade barnens intresse på sportlovet
Datum: 25.02.11 | P4 Radio Kristianstad
Sportlovet är späckat med aktiviteter för barn i olika åldrar. Och det måste ju inte alltid handla om bara
sportaktiviteter. På naturum i Kristianstad får banen under sportlovet möjlighet att lära sig mer fåglar.
Barn på upptäcktsfärd under sportlov
Datum: 23.02.11 | Norra Skåne
Bland sten och mull finns också mat. Sportlovslediga barn spenderade tisdagsförmiddagen med att undersöka vad
kungsfågeln kan hitta för smaskigheter i skogen.
Barn fick lära sig att betrakta naturen ur nya vinklar
Datum: 22.02.11 | Kristianstadsbladet
Jesper Pålsson var ett av barnen som fick se träden ur en annan vinkel. Han fick hjälp av mamma Anne så han
inte råkade trampa fel.
Vellykket skånsk vartegn tager kamuflagedragt på
Datum: 20.02.11 | Politiken
Et særligt hus er blevet opført som en meget stor rede midt i et vådområde ved Kristianstad.
Klintabäcken - ett nytt reservat
Datum: 15.02.11 | Kristianstadsbladet
Ytterligare ett naturreservat i bygden blev klart i höstas. Området heter Klintabäcken och ligger på Linderödsåsens sluttning strax söder om Tollarp.
Tranor siktade vid Pulken igår
Datum: 12.02.11 | Kristianstadsbladet
Innan snövädret slog till i går hade en flock med tranor siktats vid Pulken.
Skogspromenaden är mer värd än själva skogen
Datum: 03.02.11 | Sveriges Radio P4
Johan Norman intervjuas om skogens värde för friluftslivet.
Skogens värde som friluftsliv
Datum: 02.02.11 | Kristianstadsbladet
Skogen i Skåne kan vara mer värd för friluftsliv än som virkesproduktion. Det menar skogsforskaren Johan
Norman som fick inleda Naturums skogsmånad.
Rekordmånga örnar sågs av rekordmycket folk
Datum: 25.01.11 | Kristianstadsbladet
Söndagens örndag i Tosteberga slog rekord. Det var den åttonde i ordningen och den mest välbesökta.
Havsörnarnas middag är på väg med pulka
Datum: 22.01.11 | Kristianstadsbladet
I 35 år har Lars Jarnemo och hans familj vinterutfodrat havsörnar i Tosteberga. Två gånger i veckan tar de sig ut
mot havet med örnmat. De är en del av ett landsomfattande projekt som resulterat i att havsörnen är på väg
tillbaka.
Magert facit för spanare
Datum: 22.01.11 | Kristianstadsbladet
Två havsörnar och två pilgrimsfalkar blev facit av lördagsförmiddagens örnspaning på Isternäset, dit ett 30-tal
personer sökt sig. Denna årstid finns de flesta örnar ute i havsbandet, där tillgången på mat är större.
Naturreservatet Årummet klubbat
Datum: 19.01.11 | Kristianstadsbladet
Årummet heter det, naturreservatet som kommunfullmäktige i Kristianstad på tisdagen beslöt att bilda.
Kristianstad får nytt naturreservat
Datum: 19.01.11 | Lokaltidningen Kristianstad
Kommunfullmäktige tog vid årets första möte beslutet att upprätta naturreservat Årummet inom biosfärområde
Kristianstads Vattenrike.

Arkitekten nöjd med naturum
Datum: 18.01.11 | P4 Radio Kristianstad
Naturum i Vattenriket i Kristianstad har nu varit öppet snart två månader och många har besökt det.
Mätutrustningen som räknar alla som går ut från byggnaden visar redan på över 21 000 besökare.
Rekordfå gäss räknades
Datum: 18.01.11 | Kristianstadsbladet
Gässen har sällan varit så få som vid räkningen i helgen. 536 gäss en månad då det har varit mellan 10 000 och 25
000 de senaste åren.
Skaparen tillbaka i redet
Datum: 15.01.11 | Kristianstadsbladet
Mycket om ljus, material och fasad, men när arkitekten bakom Naturum i Vattenriket var tillbaka i sin skapelse i
går fick han också svara på frågor om säkerhet och tillgänglighet.
Hallå där Fredrik Pettersson
Datum: 14.01.11 | Kristianstadsbladet
Upphovsmannen till "Rede i vassen" föreläser om sin skapelse på Naturum på fredagen.
Örngott till lunch
Datum: 13.01.11 | Kristianstadsbladet
På vintern övervintrar ett par hundra örnar i Vattenriket. Under onsdagen samlades ett 60-tal intresserade
besökare på Naturum Vattenrike för att kombinera lunch med att få veta mer om de imponerande rovdjuren.
Naturum fick två nya kikare
Datum: 12.01.11 | Lokaltidningen Kristianstad
Under årets första månadstema passade även Lions på att skänka en gåva.
Två kubkikare överlämnades av Leif Dahlqvist, Lions Club Åhus med adress Naturum i samarbete med Lions Vä
och Kristianstad.
Örntema på naturum
Datum: 12.01.11 | Lokaltidningen Kristianstad
Bara första månaden hade naturum över 15 000 besökare och det var långt över förväntan.
Nu drar också årets tema igång och först ut är örnarna.
Utforska Vattenriket på Kristianstads naturum
Datum: 12.01.11 | Sydsvenska Dagbladet
Kul om Vattenriket för alla åldrar mitt i Kristianstad.
På örnsafari i Vattenriket
Datum: 12.01.11 | Sydsvenska Dagbladet
Simon Olsson, tolv år, spejar i Vattenriket. En örn finns i synfältet och nu är de vattensjuka markerna vid
Kristianstad en tillgång – inte en belastning.
Uttern fångades på närbild
Datum: 03.01.11 | Kristianstad
Nyårsafton bjöd på en tidig berusning för naturfotograf Hans Cronert. Nämligen den av lycka efter att på
eftermiddagen ha blivit en av få förunnade att fånga en utter på bild.
På besök i örnriket
Datum: 02.01.11 | Kristianstad
En stor del av landets örnar övervintrar i Vattenriket. Jan Olsson leder örnsafari via båt för att komma
fågelvärldens giganter riktigt nära.
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Nya reservat på gång
Datum: 28.11.12 | Norrra Skåne
Horna Sandar och Sånnarna är så pass värdefulla att de ska skyddas som naturreservat. Men först ska allmänheten
få lov att säga sitt.
Vandring för ökad folkbildning
Datum: 27.12.12 |Kristianstadsbladet
För fyrtionde gången vandras annandagsrundan i Vattenriket. Lika många vandrare tog sig ut i den fuktiga luften
för att röra på sig, se fåglar och titta på blommor. Mitt i vintern.
Forskare är gäckade av vadarnas stora minskning
Datum: 29.11.12 |Kristianstadsbladet
80 procent. Så mycket har antalet rödspovar och tofsvipor minskat under de senaste 15 åren på strandängarna i
Kristianstads Vattenrike. Någon enskild orsak går enligt forskarna inte att peka ut, men på Naturum delade de
med sig av sina rön.
100:e gången gillt för Evert
Datum: 10.11.12 | Norrra Skåne
10 år har gått sen Evert Valfridsson ledde sin första guidade tur runt Linnérundan. I helgen var det dags för den
100:e rundan och det firades med presenter och tal.
Våtmarker kan förbättra tillståndet i Östersjön
Datum: 06.11.12 | Jordbruksaktuellt
Att anlägga våtmarker i anslutning till jordbruksmark kan ge positiva miljöeffekter på flera nivåer, inte bara att
det förhindrar läckage av fosfor och nitrat från gödsel. Men idag saknas samordning.
Flera brister i inredningen på naturum
Datum: 06.11.12 | Kristianstadsbladet
Fler brister har upptäckts i inredningen av Naturum och kommunen kräver White arkitekter på åtgärder.
Höstlovsbarn bjöds in i myggornas värld
Datum: 31.10.12 | SR Radio
Naturpedagogen Sam Peterson fångade barnens uppmärksamhet med sitt engagemang för myggan. Kring flera
bord samlades barnen för att titta på mygglarver genom lupp. De fick sedan rita av larverna. I burkarna böjde sig
larverna och ålade sig fram.
Bzzz...på naturum under höstlovet
Datum: 31.10.12 | Kristianstadsbladet
Höstlovsledig? Varför inte sticka till Naturum och lära sig om myggor? På onsdagen gick drygt dussinet barn på
(l)upptäcktsfärd bland spökmygglarver och fjädermyggor.
Hallå där...Åsa Pearce
Datum: 19.10.12 | Lokaltidningen
Åsa Pearce, Informationsansvarig Kristianstads Vattenrike. Det är snart dags för barnens höstlov och ni har ett
fullspäckat program hela veckan, Vad får man absolut inte missa?
Ny ägare för Bockeboda
Datum: 19.10.12 | Lokaltidningen
Nu är det klart. Alla papper är påskrivna och ny ägare för Bockeboda strövområde heter numera O D Krooks
donation i L-län.
50 000 kr för tips om falkförgiftning

Datum: 19.10.12 | Expressen
Sveriges ornitologiska förening (SOF) höjer belöningen för den som kan ge avgörande tips om förgiftningen av
pilgrimsfalkar i Kristianstad i somras, från 10 000 kronor till 50 000.
Noggrann jakt efter liv under Antarktis is
Datum: 15.10.12 | Kristianstadsbladet
Det finns över 300 sjöar under isen på Antarktis. I lördags berättade David Pearce, doktor i mikrobiolog, för
publiken på Naturum vad han och hans brittiska forskarlag hoppas hitta i en av dem.
Naturum Vattenriket blir årets naturum
Datum: 11.10.12 | Kristianstadsbladet
Naturum Vattenriket i Kristianstad har utsetts till årets Naturum av Naturvårdsverket.
Naturum är årets naturum 2012
Datum: 11.10.12 | SR Radio
Naturum Vattenriket i Kristianstad utsågs idag till årets naturum. – Naturum Vattenriket vågar leka och ta ut
svängarna i sin verksamhet och är duktiga på att möta besökaren, säger Berit Oscarsson, informationschef på
Naturvårdsverket.
Naturum fick pris för årets naturum 2012
Datum: 11.10.12 | Lokaltidningen
Naturum i Vattenriket fick i dagarna ta emot priset som årets naturum 2012 och det var en mycket glad Karin
Magntorn, föreståndare naturum Kristianstad som fick ta emot utmärkelsen.
Formella signaturer avslutar affär
Datum: 06.10.12 | Norra Skåne
När den sista namnunderskriften var på plats hördes klirret av 52,5 miljon kronor som ramlade ner i kommunens
kassa. Nu är Bockebodaskogen såld.
Bockeboda har fått ny ägare
Datum: 05.10.12 | Kristianstadsbladet
På fredagen skrevs kontraktet på. Ny ägare till Bockeboda strövområde är O D Krooks donation.
Nu får Bockeboda ny ägare
Datum: 05.10.12 | SR Radio
Bockeboda strövområde utanför Kristianstad har fått en ny markägare. På fredagen så skrev kommunen och O D
Krooks donation i L-län, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap, under köpeavtalet.
Ingen har tipsat om döda falkar
Datum: 03.10.12 | SR Radio
Sveriges ornitologiska förening har ännu inte fått in några tips om vem som kan ligga bakom förgiftningen av de
fyra pilgrimsfalkar som i somras hittades döda i Kristianstad.
Forskare kritiserar nedlagd utredning om falkdöd
Datum: 30.09.12 | SVT
"Borde tagits till högsta nivå". Det var fel av polisen att lägga ner utredningen om de förgiftade pilgrimsfalkarna i
Kristianstad. Det tycker en forskare, som missktänker att det handlar om det mycket giftiga insektsmedlet
carbofuran.
Lekgrus och sten ska ge mer fisk
Datum: 28.09.12 | Lokaltidningen
Lass efter lass med grov grus och småsten stjälps i Vinneå strax nedanför Gatukontorets lokaler på Stormgatan i
Vinslöv.
Tror inte brevduveägare ligger bakom falkdöd
Datum: 25.09.12 | SR Radio
Sveriges ornitologiska förening har erbjudit 10 000 kronor för avgörande tips kring den förgiftade

pilgrimsfalksfamiljen i Kristianstad. Och det har dykt upp teorier om att det kan vara drabbade
brevduveuppfödare som ligger bakom det hela.
Ornitologer belönar tips om falkfamiljen
Datum: 24.09.12 | Kristianstadsbladet
Den som kan lämna tips som leder till att förövaren som förgiftade falkfamiljen i Kristianstad grips får 10 000
kronor i belöning av Sveriges ornitologiska förening (Sof). Det är första gången föreningen tar detta grepp.
10 000 för tips om falkförgiftning
Datum: 24.09.12 | Sydsvenskan
Sveriges ornitologiska förening (SOF) är missnöjd med att åklagaren lade ner förundersökningen om förgiftning
av pilgrimsfalkar i Kristianstad.
10 000 för tips om falkförgiftning
Datum: 24.09.12 | Hallandsposten
Sveriges ornitologiska förening (SOF) är missnöjd med att åklagaren lade ner förundersökningen om förgiftning
av pilgrimsfalkar i Kristianstad.
Belöning för tips om falkdöden
Datum: 24.09.12 | SVT.se
10 000 för avgörande tipsEfter att åklagaren lade ner förundersökningen om de förgiftade pilgrimsfalkarna vid
Kristianstads vattentorn så erbjuder nu Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) en belöning för tips som leder till
att förövaren kan gripas.
Utredning om falkdöd läggs ned
Datum: 21.09.12 | Norra Skåne
Undersökningen kring pilgrimsfalkarnas död har lagts ner.
Kammaråklagaren bedömer att utredningsmaterialet inte kommer att kunna ge några svar.
Utredning om falkarnas död läggs ned
Datum: 21.09.12 | Svensk Jakt
Kammaråklagare Lars Magnusson har lagt ner brottsutredningen kring pilgrimsfalkarnas död. Kammaråklagaren
slår fast att det är klart att pilgrimsfalkarna dött av förgiftning, men oklart hur de förgiftats .
Vårens pilgrimsfalkar blev förgiftade
Datum: 21.09.12 | Lokaltidningen
I våras flyttade pilgrimsfalksparet in i sin bolåda på Vattentornet i Kristianstad för tredje gången. Och fyra ungar
kom till världen. Men nu är det bekräftat att fyra av fåglarna blivit förgiftade.
Chansen är dessutom stor att de övriga familjemedlemmarna också gått samma öde till mötes .
Utredningen om falkarna läggs ned
Datum: 20.09.12 | Kristianstadsbladet
Brottsutredningen kring de fyra pilgrimsfalkarna som hittades döda i Kristianstad i somras läggs ned i brist på
bevis.
Lägger ner utredningen om förgiftade falkar
Datum: 20.09.12 | SR Radio
Kammaråklagare Lars Magnusson har lagt ned brottsutredningen kring de fyra pilgrimsfalkarna som i somras
hittades förgiftade och döda i Kristianstad. Han ser inte att det kommer att gå att bevisa vem som förgiftat
fåglarna.
Utredningen om falkarnas giftdöd nedlagd
Datum: 20.09.12 | Hallandsposten
Kammaråklagare Lars Magnusson har lagt ned brottsutredningen kring de fyra pilgrimsfalkarna som i somras
hittades förgiftade och döda i Kristianstad. Han ser inte att det kommer att gå att bevisa vem som förgiftat
fåglarna.
Falkdödaren går fri
Datum: 20.09.12 | SVT
Åklagaren lägger ner. Ingen kommer att dömmas för att ha dödat pilgrimsfalkarna i Kristianstad.
Ny metod för trädkoll

Datum: 18.09.12 | Lokaltidningen
Under 2000-talet har stora skador på alar uppstått längs flera vattendrag. Och i Vattenriket beror aldöden troligen
på de långvariga sommaröversvämningarna i Helge å 2007, vilket gjort att alarna stressats och dött. För att
komma till rätta med problemen görs just nu en studie för att få reda på hur alarna mår och vilka skador som
träden drabbats av.
Pilgrimsfalkar blev förgiftade
Datum: 15.09.12 | Svensk Jakt
I somras hittades fyra av Vattenrikets pilgrimsfalkar döda. Polisen startade en utredning. Obduktionen tydde på att
falkarna blivit förgiftade. Nya analysresultat från USA bekräftar att falkarna dog av ett giftigt ämne.
Barns fantasi har inga gränser
Datum: 08.09.12 | Kristianstadsbladet
När Rebecca Bäckström Bäckman promenerade längs Linnérundan i Kristianstad föddes idén om Otto och
Majken som tappar bort sig i Vattenriket och stöter på spännande djur.
Pilgrimsfalkarna blev förgiftade
Datum: 07.09.12 | SR Radio
Den familj med pilgrimsfalkar i Kristianstad som en efter en dog i somras blev förgiftade. Det visar en delrapport
från den undersökning som genomförs i USA.
Alarna vid Ekenabben kryar på sig
Datum: 07.09.12 | Kristianstadsbladet
Alarna vid Ekenabben verkar återhämta sig. Åtminstone är det vad färska fältstudier antyder som gjorts i
samband med att en ny metod för att analysera skador på lövträd testas.
Falkfamiljen blev förgiftad
Datum: 07.09.12 | Kristianstadsbladet
De första provsvaren från undersökningen i USA av den döda falkfamiljen kom under torsdagen. Enligt polisen
visar de att fåglarna blev förgiftade och brottsmisstanken har styrkts.
Nu skickas pilgrimsfalkarna till USA
Datum: 20.08.12 | SR Radio P4
Familjen bestående av pilgrimsfalkar som häckade på vattentornet i Kristianstad tidigare i somras, men som
mystiskt dog, skickas till USA i morgon, tisdag.
Nu skickas pilgrimsfalkarna till USA
Datum: 20.08.12 | SR Radio P4
Familjen bestående av pilgrimsfalkar som häckade på vattentornet i Kristianstad tidigare i somras, men som
mystiskt dog, skickas till USA i morgon, tisdag.
Falkarna skickas till USA
Datum: 20.08.12 | Kristianstadsbladet
Nu kan de döda pilgrimsfalkarna skickas till USA.
Flugbindare fångade besökarnas intresse
Datum: 20.08.12 | Kristianstadsbladet
Malen är giganten bland fiskarterna. På söndagen besöktes Vattenriket av en annan gigant, flugbindaren Ulf
Hagström från Nynäshamn när temat fiskar invigdes på Naturum.
Malar släpps ut
Datum: 18.08.12 | Kristianstadsbladet webbtv
Små monsterfiskar ska bli stora bjässar i Helge å.
Småfisk fick barn att flockas
Datum: 18.08.12 | Kristianstadsbladet
De kan bli över tre meter långa och väga hundratals kilo.
Fler malar släpptes i Helge å
Datum: 17.08.12 | Aftonbladet
Kristianstad. Vattenriket i Kristianstad släppte på fredagen ut 70 unga malar i Helge å för att stärka det lilla
bestånd av mal som redan finns i ån tack vare två tidigare utsättningar.

Malarna släpptes ut i det fria
Datum: 17.08.12 | Norra Skåne
Den rödlistade malen är på väg tillbaka till Helge å. På fredagen släpptes ett sjuttiotal malar fria för att hjälpa de
andra malarna på traven.
Malar släpps ut i Helge å
Datum: 16.08.12 | Länsstyrelsen i Skåne
Fredagen den 17 augusti kommer Länsstyrelsen i Skåne län i samarbete med Nordens Ark och Vattenriket
Kristianstad att släppa ut drygt 70 unga malar i Helge å. Fiskarna är uppfödda på Nordens Ark i Bohuslän.
70 miljoner kronor för att restaurera sandmarker
Datum: 14.08.12 | Länsstyrelsen i Skåne
Tre länsstyrelser i södra Sverige har beviljats EU-medel för att restaurera det forna myllrande växt- och djurlivet i
de sydsvenska sandmarkerna. Igenväxta sandiga områden i Skåne, Halland och på Öland ska öppnas för att bli
tillgängligare för såväl sällsynta arter som allmänheten.
Miljonsatsning på sandmarker
Datum: 13.08.12 | SVT Nyheter Regionalt
Öland får del av 80 miljoner Sydsvenska sandmarker har vuxit igen så mycket att många växt- och djurarter har
drabbats. Därför ska länsstyrelserna i södra Sverige satsa 80 miljoner på att restaurera sandmarker i Skåne,
Halland och på Öland.
Miljonsatsning på sandmarker i söder
Datum: 13.08.12 | Skånskan
Sydsvenska sandmarker har vuxit igen så mycket att många växt- och djurarter trängts undan till små och
isolerade platser i landskapet.
Miljonsatsning på sandmarker i söder
Datum: 13.08.12 | Hallandsposten
Sydsvenska sandmarker har vuxit igen så mycket att många växt- och djurarter trängts undan till små och
isolerade platser i landskapet. Därför ska länsstyrelserna i södra Sverige satsa 80 miljoner kronor för att restaurera
sandmarker i Skåne, Halland och på Öland. Områdena tillhör norra Europas artrikaste biotoper, enligt
länsstyrelsen i Skåne.
EU-miljoner till skånsk sand
Datum: 13.08.12 | Nytt från Öresund
För bonden må de vara magra jordar, för djur- och växtlivet är södra Sveriges sandmarker guld värda. EU och
Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar satsar nu 80 miljoner kronor på att återställa 23 känsliga områden.
Fullspäckad höst på naturum
Datum: 10.08.12 | Lokaltidningen
Knappt är sommaren förbi förrän det laddas för höst på naturum. Höstens temaprogram på naturum bjuder på en
massa spännande teman med allt från malsafari till flugfiskebindning.
Naturums höstprogram börjar dock under ytan och ett besök hos Vattenriktes största fisk, malen.
Statliga bidrag till Mosslunda
Datum: 07.08.12 | Lokaltidningen
70-talsplaner på soptipp förvandlades till naturreservat.
Karta med bästa cykelvägarna
Datum: 07.08.12 | Norra Skåne
Med en nyframtagen cykelkarta ska det bli lättare att ta sig fram till kommunens olika utflyktsmål.
Nya insikter om Åhusborgen
Datum: 06.08.12 | Lokaltidningen
Beräknas vara mer än hundra år äldre än arkeologerna tidigare beräknat.
Välkommen störning för ovanlig växtlighet
Datum: 01.08.12 | Kristianstadsbladet
Har du sett en grådådra någon gång? Eller kanske en sandglim? Det är två ganska ovanliga växter som har dragit
nytta av jamboreen i Rinkaby förra året.Har du sett en grådådra någon gång? Eller kanske en sandglim? Det är två
ganska ovanliga växter som har dragit nytta av jamboreen i Rinkaby förra året.

Ny karta över cykelturer i Vattenriket
Datum: 01.08.12 | Lokaltidningen Lund
Största upplevelsen utlovas vid Hammarsjön och längs havet.
Malsafari ska locka fler till naturum
Datum: 31.07.12 | Norra Skåne
Naturum har varit en framgångssaga sedan starten för knappt två år sedan.
Under husets första år hade man 160000 besökare och nu hoppas man på att fler ska hitta till huset ett stenkast
från centrum med ett nytt grepp – Malsafari.
Minst 50 hektar våtmark behövs
Datum: 31.07.12 | Norra Skåne
Fler markägare som vill anlägga våtmarker sökes för att förbättra miljön i Vinneå och i förlängningen även i
Östersjön. Intresset har dock redan varit stort för projektet som drivs av Hässleholms kommun tillsammans med
Kristianstads kommun och Kristianstads vattenrike.
Historia och Vattenriket lockar turister
Datum: 27.07.12 | Kristianstadsbladet
Med sommaren kommer också turisterna till Kristianstads kommun. De flesta är från Sverige, men det kommer
även en hel del turister från Danmark och Tyskland.
Karta ska visa okända vägar
Datum: 21.07.12 | Lokaltidningen
Kommunen och Naturum har tillsammans tagit fram en ny cykelkarta som ska lotsa cyklande turister rätt.
– Men även Kristianstadsbor kommer ha nytta av denna karta, säger Eva Berglund, turismstrateg på Kristianstad
kommun.
Karta med tips på cykelrundor
Datum: 21.07.12 | Kristianstadsbladet
Upptäck bygden på cykel. Och gärna med den nya cykelkartan som du har i korgen på styret.
Guide på naturum kräver mycket kunskap
Datum: 20.07.12 | Kristianstadsbladet
Bland maskar, naturmuppar, fågelvänner, barn, nyfikna besökare och entusiastiska anställda går jag runt och leker
guide.
Flygaska ska stoppa övergöding
Datum: 16.07.12 | Norra Skåne
Med flygaska hoppas Hässleholm och Kristianstad kunna stoppa övergödningen i Östersjön. Men metoden är
obeprövad och enligt sakkunniga finns stora risker med att sprida flygaska i vatten.
Ny metod - aska mot övergödning
Datum: 12.07.12 | Jordbruksaktuellt
En ny metod mot övergödning ska testas i Skåne. Metoden går ut på använda flygaska för att samla upp fosfor i
vattendrag. Fosforn kan sedan återföras till åkrarna.
Aska testas mot övergödning
Datum: 12.07.12 | Aftonbladet
En ny metod mot övergödning i Östersjön ska testas i tre skånska vattendrag. Renad aska från biogasanläggningar
ska blandas i åarna för att samla upp fosfor innan det rinner ut i havet.
Östra Vätterbranterna nytt biosfärområde
Datum: 12.07.12 | Naturvårdsverket

Östra Vätterbranterna är ett av 20 nya biosfärområden som Unesco tillkännagav den 11 juli 2012.
Testar flygaska mot övergödning
Datum: 11.07.12 | ATL
Renad flygaska från biobränsleanläggningar ska testas som ny metod mot övergödning i Östersjön. Askan från
biogasanläggningar ska blandas i tre skånska åar i försök för att samla upp fosfor innan det rinner ut i havet.
Förgiftade falkar fastnar i frysen
Datum: 10.07.12 | Kristianstadsbladet
Kristianstads förgiftade pilgrimsfalkar sitter fast i den veterinärmedicinska anstaltens frysar — och i byråkratin.
Det krävs flera särskilda tillstånd för att föra ut delar av pilgrimsfalkar utanför EU, trots att det i det här fallet rör
sig om tarmar och andra inre organ.
Kristianstad bygger vallar för 300 miljoner
Datum: 10.07.12 | SVT Nyheter Regionalt
Satsar på översvämningsskydd Kristianstad är en av de mest utsatta orterna.
Flygaska ska stoppa övergödning
Datum: 09.07.12 | SR Nyheter
Östersjön ska räddas – från ovan. Det är ett nytt projekt som drivs av Kristianstads och Hässleholms kommun och
av Halmstads och linköpings universitet tillsammans med länsstyrelsen i Skåne.
Förlorade falkarna berör tusentals
Datum: 06.07.12 | SR Nyheter
Tre av pilgrimsfalkarna i rovfågelfamiljen på Kristianstads vattentorn har förmodligen dött av förgiftning,
konstaterar Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
Förgiftade duvor kan ha dödat falkarna
Datum: 06.07.12 | Kristianstadsbladet
Någon kan ha smetat in levande duvor med gift för att döda pilgrimsfalkarna i Kristianstad.
Döda falkar analyseras i USA-laboratorium
Datum: 05.07.12 | SVT Nyheter Regionalt
De fyra pilgrimsfalkar som hittats döda i Kristianstad skickas nu till USA för laboratorieanalys. Där ska det
klargöras vad de har dött av.
Väldoftande skönhet på väg att dö ut
Datum: 04.07.12 | Norra Skåne
Ett av Åhus kännetecken, Sandnejlikan, är på väg att dö ut. Den sandiga platsen är nämligen attraktiv både för
människan och för blomman.
Färprakt sökes med håvhjälp
Datum: 04.07.12 | Kristianstadsbladet
Luktgräsfjäril. Slåttergräsfjäril. Grobladsnätfjäril. Tre arter som fladdrar runt Naturum. I måndags var det dags för
årets första fjärilsvandring. Och det var många som ville lära sig mer om fjärilar och kanske fånga ett litet flygfä.
Obduktion av falkar klar
Datum: 04.07.12 | Norra Skåne
Resultatet av obduktionen av de döda pilgrimsfalkarna talar sitt tydliga språk. De bar inte på någon smitta, utan
allt talar för att de har blivit förgiftade.
Förundersökning om jaktbrott inledd
Datum: 04.07.12 | Kristianstadsbladet
Fyra pilgrimsfalkar som häckat på vattentornet i Kristianstad tros ha förgiftats till döds. Polisen har inlett en
förundersökning om jaktbrott.

Falkar tros blivit förgiftade
Datum: 04.07.12 | Aftonbladet
Fyra pilgrimsfalkar som häckat på vattentornet i Kristianstad tros ha förgiftats till döds. Polisen har inlett en
förundersökning om jaktbrott.
Falkar tros ha blivit förgiftade
Datum: 04.07.12 | SR Nyheter
Fyra pilgrimsfalkar som häckat på vattentornet i Kristianstad tros ha förgiftats till döds. Polisen har inlett en
förundersökning om jaktbrott.
Falkungar mystiskt försvunna
Datum: 00.07.12 | SVT Nyheter Regionalt
Ingen vet vad som hänt Under sin tid som inneboende på toppen av vattentornet i Kristiantad blev en familj
pilgrimsfalkar något av ikoner i staden. Idyllen kunde följas i realtid via webbkamera. Men nu är alla antingen
döda eller försvunna. Och det verkar inte handla om naturliga bortfall.
Kristianstad får ny vision
Datum: 02.07.12 | Kristianststadsbladet
Efter snart nio år med Kristianstad växer! ska kommunen få en ny profil. Kommunstyrelsen har beslutat att
avsätta en miljon kronor för att ta fram en ”ny målbild” för Kristianstad.
Hela falkfamiljen tros vara död
Datum: 02.07.12 | Radio Kristianstad
Alla pilgrimsfalkarna i bolådan på Kristianstads vattentorn kan vara döda.
Ännu en död pilgrimsfalk
Datum: 30.06.12 | Kristianstadsbladet
Ännu en pilgrimsfalk har hittats död. Nu befaras att hela familjen har förgiftats.
Shopping, utställningar och natur i regnet
Datum: 29.06.12 | Kristianstadsbladet
Hittills har sommaren serverat oss ett ganska mulet juni. Vad står på menyn när vädret inte håller för strand och
bad?
Ålutsättning i Skåne och Blekinge
Datum: 28.06.12 | Trelleborgs Allehanda
På torsdagen var det dags för ålutsättning i Helge å i Kristianstads vattenrike. 56 000 ålyngel, fångade i floden
Severn i England, hälldes ut.
50000 nya ålyngel sätts ut i Vattenriket
Datum: 28.06.12 | Lokaltidningen
För femte året i rad släpptes nya ålyngel ut runt om i Skåne och Blekinge.
Dags för ålutsättning i Helge å
Datum: 28.06.12 | Kristianstadsbladet
Små, slingrande fiskar sökte sig snabb mot vattnet när locket på lådan åkte av. Det var dags för ålutsättning i
Helge å.
Analys av död falkar
Datum: 27.06.12 | Norra Skåne
Tre pilgrimsfalkar upptäcktes döda under loppet av ett dygn. Händelsen har polisanmälts och man väntar nu på de
provsvar som kan ge en ledtråd om vad som hänt fåglarna.
Osäker framtid för pilgrimsfalkarna
Datum: 27.06.12 | Radio Kristianstad
Först dog pappan – nu är två av barnen döda. Kristianstads vattenrike polisanmäler nu att ytterligare två av de
pilgrimsfalkar som häckat i vattentornet har hittats döda.
Falkdöd polisanmäls
Datum: 26.06.12 | Kristianstadsbladet
Tre av de sex pilgrimsfalkarna som huserat på vattentornet har nu hittats döda och nu polisanmäls händelserna.

Falkpappan har hittats död
Datum: 21.06.12 | Kristianstadsbladet
Pilgrimsfalkshanen som bott i Kristianstads vattentorn de senaste åren är död. Nu håller fågelvännerna tummarna
att hans ungar ska klara sig.
Falkpappan är död - oklart om ungarna klarar sig
Datum: 21.06.12 | Radio Kristianstad
Den pilgrimsfalkhanne som häckat i bolådan på vattentornet i Kristianstad har dött. I går kväll hittades fågeln död
intill Heliga Trefaldighetskyrkan, skriver Vattenriket på sin hemsida.
Hur fastnade du för harpa?
Datum: 16.06.12 | Kristianstadsbladet
Susan Enochsson, skivaktuell harpist och lärare vid Kristianstad musikskola som ger dubbelkonsert i ”Musik vid
redet” på Naturum och på Hovdala slott, nu på söndag 17 juni.
På spaning efter den fågel som lyft
Datum: 15.06.12 | Kristianstadsbladet
”Vi har följt dem sedan de var ägg och tittat till boet via vattenrikets hemsida varje dag”, säger Erland och Elsie
Dahlman.
Turistchefen räds inte konkurrensen
Datum: 11.05.12 | Skövde nyheter
Marie Wennerholm räds inte konkurrensen från Skåne. "Hornborga är väl etablerat även internationellt."
Skåningarna vill sno våra tranor
Datum: 11.05.12 | Skövde nyheter
Transafari, tranbussar och byalag som välkomnar. Vid Pulken i Kristianstad håller ett nytt trancentrum på att
byggas upp.
Familjelycka hos pilgrimsfalkarna
Datum: 08.05.12 | Lokaltidningen Lund
För tredje året i rad har pilgrimsfalkarna lyckats få ungar i sin bolåda på Vattentornet. Och just nu piper där fyra
små ungar.
Naturen finns på nära håll
Datum: 04.05.12 | Kristianstadsbladet
Naturen som ligger runt knuten, det är temat för lunchvandringarna i Vattenriket. Men även nostalgi låg nära till
hands under lunchvandringen längs med kanalen.
Insektsexpert och Tivolirundan nytt på naturum
Datum: 04.05.12 | Lokaltidningen
Aktiviteterna avlöser varandra på Naturum och varje månad väntar ett nytt tema. Och vill du inte ge dig ut i
naturen så finns det en hel del att se inne i naturum också.
Varför vill Vattenriket rädda sandnejlikan
Datum: 04.05.12 | Kristianstadsbladet
Det är en fridlyst art som endast finns på ett fåtal ställen i Skåne, bland annat Åhus. Den trivs på torra, sandiga
och kalkrika marker som till exempel Rinkaby skjutfält och Täppet...
Här är bilden på de tre små falkungarna
Datum: 03.05.12 | Kristianstadsbladet
Tre små pilgrimsfalkar har nu kläckts uppe i Kristianstads vattentorn. "Häftigt, tycker vi som har följt historien",
säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.
En pilgrimsfalks födelse
Datum: 02.05.12 | Svt Sydnytt
På onsdagen föddes den första ungen i en ny kull pilgrimsfalkar i vattentornet i Kristianstad. Och det skedde
långtifrån i lönndom, födelsen kunde bevittnas live på Vattenrikets webbkamera.
Sandnejlikan ska räddas
Datum: 02.05.12 | Svt Sydnytt

Den vita sandnejlikan är på väg att trängas ut även i Åhustrakten där den tidigare var väldigt vanlig. Nu ska
trädgårdsägarna vara med och rädda arten.
Hiss på naturum blir rättslig tvist
Datum: 26.04.12 | Kristianstadsbladet
C4 Teknik får en miljon kronor för att installera en hiss på Naturum. Men kommunen tänker driva saken vidare
med White arkitekter.
Naturum får en krögare
Datum: 24.04.12 | Kristianstadsbladet
Kommunens arbete med att hitta någon som kan driva restaurang på Naturum är över. Fredholms flyttar in i slutet
av månaden.
En miljon krävs till en trapplift
Datum: 24.04.12 | Kristianstadsbladet
Nu har C4 Teknik tröttnat på att vänta på White arkitekter. Man begär därför en miljon kronor för att själv ordna
den uteblivna trappliften på Naturum.
Framtiden kom mitt i invigningen
Datum: 20.04.12 | Kristianstadsbladet
Mitt i invigningen av naturreservatet Årummet kommer en hel dagisklass och ska passera under det blågula
bandet. Men Göran Tunhammar finner sig snabbt: ”Förhoppningsvis är det Kristianstads framtid vi ser här”, säger
landshövdingen.
Nya Årummet invigs i helgen
Datum: 19.04.12 | Lokaltidningen
Den 20 april invigs naturreservat Årummet. På plats och inviga kommer bland annat kommunstyrelsens
ordförande Pierre Månsson och landshövding Göran Tunhammar att vara.
Ålhajking - årets Leaderprojekt
Datum: 17.04.12 | Kristianstadsbladet
Projektet hade inte ens sjösatts förrän det blev nominerat till skånska landsbygdsgalan "Livet på landet" som gick
av stapeln i Höör på tisdagen.
Nytt projekt för sandnejlikan i Åhus
Datum: 17.04.12 | Lokaltidningen
Hallå där... Josefin Svensson, projektledare på Vattenriket. Vad innebär det här projektet? - Förr var
sandnejlikan vanlig runt Åhus...
Tivoliparken får ny trädgård och lekplats
Datum: 16.04.12 | Kristianstadsbladet
Den lilla trädgården i Tivoliparken har nästan fallit i glömska, men nu återuppstår den igen som hälsoträdgård.
Och mer är på gång i parken.
Vänförening till naturum går in och stöttar
Datum: 16.04.12 | Lokaltidningen
Sedan naturum öppnade 2010 så har det vuxit fram ett stort intresse för hela biosfärområdet. Naturum är ett
välbesökt utflyktsmål men för att kunna utöka det ytterligare så bildas nu en vänförening.
Vänförening ska utveckla Vattenriket och naturum
Datum: 13.04.12 | Kristianstadsbladet
På måndag får Vattenriket och Naturum sin egen vänförening. Genom sponsorpengar hoppas de kunna ge
Naturum en ny film i Opteryx till exempel.
Dansen är lite som tranans fredagsmys
Datum: 04.04.12 | Norra Skåne
Att spana på en trana är ett riktigt vårtecken. Det menar Josefin Svensson, vägledare på Naturum, som guidar
kvällens skådning vid naturreservatet Pulken.
Pilgrimsfalkarna har fått ungar

Datum: 03.04.12 | Lokaltidningen Commersen
Pilgrimsfalken trivs i Kristianstad och stannar gärna här för att lägga nya ägg
GPS-stork har hittat hem
Datum: 31.03.12 | Ystads Allehanda
En av de två storkar som 2010 utrustades med gps-utrustning har återvänt hem. Om än inte till Sjöbo så i alla fall
till Sverige.
Fortsatt samarbete för ekologisk turism
Datum: 30.03.12 | Kristianstadsbladet
Efter en förstudie av grön turism i nordöstra Skåne blir det ett fortsatt samarbete för att utveckla området, men
något Leaderprojekt blir det inte i dagsläget.
Här finns Sveriges bästa friluftsliv
Datum: 30.03.12 | Obiz 24 affärssajten för offentlig sektor
För tredje året i rad har Naturvårdsverket och ett antal andra organisationer utsett Sveriges bästa friluftskommun.
Följ pilgrimsfalkarnas häckningsbestyr
Datum: 29.03.12 | Webbfinanser
För tredje året i rad har Vattenrikets pilgrimsfalkar lagt ägg i bolådan på vattentornet i Kristianstad. I år kan
häckningsbestyren för första gången följas ”live” via webbkamera. Kameran sänder fåglarnas vardag och är en
del i "Birds online" ett projekt som ska underlätta häckningen för pilgrimsfalkar, fiskgjusar och kungsfiskar i
området.
Tredje året för pilgrimsfalkarna
Datum: 29.03.12 | Sveriges Radio P4
Pilgrimsparet som brukar häcka i vattentornet i Kristianstad har för tredje året i rad lagt ägg i bolådan. Och i år
kan nyfikna följa paret och äggen live via en webbkamera. Men varför vill man följa fåglar dygnet runt? Och hur
blir det med fåglarnas integritet?
Fågeldokusåpa på nätet
Datum: 29.03.12 | Norra Skåne
Storstäder som London, Tokyo och New York har redan inlett projekt med webbkameror i fågelbon.
Nu sällar sig Kristianstad till skaran som bedriver den typen av verksamhet.
Häckande pilgrimsfalkar live
Datum: 29.03.12 | Länsstyrelsen i Skåne
För tredje året i rad har pilgrimsfalkar lagt ägg i bolådan på toppen av vattentornet i Kristianstad. I år kan
häckningsbestyren för första gången följas live via webbkamera.
Följ häckningen live
Datum: 29.03.12 | Kristianstadsbladet
Nu kan alla följa pilgrimsfalkarnas häckning – live. En webbkamera monterad i deras bo högt uppe i vattentornet
gör att alla kan följa häckningsbestyren från Vattenrikets hemsida.
Tranorna har hittat hem igen
Datum: 27.03.12 | Norra Skåne
Tranorna börjar återvända till Kristianstads Vattenrike. Fågelentusiaster pratar om rekordsiffror.
Bjuder tranorna på ett skrovmål
Datum: 29.03.12 | ATL
Nästan 7 000 tranor bjuds på frukost och kvällsmat i naturreservatet Pulken utanför Kristianstad. Morgon och
kväll sprider Ulf Börjesson ut korn som hindrar tranorna från att ge sig på nysådda fält.
Tranfest vid Pulken
Datum: 25.03.12 | Svt Sydnytt
Matningen av tranor vid naturreservatet Pulken i nordöstra Skåne lockar till sig allt fler tranor och besökare för
varje år. Det har blivit en riktig folkfest att skåda trana vid Pulken.
Tranor - ett vårtecken med behov av skrämningskonsulent
Datum: 23.03.12 | Länsstyrelsen i Skåne

Tranornas ankomst är ett efterlängtat vårtecken. Men för lantbrukarna är det viktigt att hålla tranorna borta från
den begärliga vårsådden på åkrarna. Göran Frisk har Länsstyrelsen i Skåne läns uppdrag att skrämma bort
ovälkomna tranor.
Tranorna samlas vid Pulken - ett klart och tydligt vårtecken
Datum: 23.03.12 | Lokaltidningen
Den senaste veckan har allt fler fåglar landat vid Pulken. Så matningen är i gång och den utökade parkeringen är
öppen för den som är nyfiken att se tranorna på närmare håll
Tranorna nobbar Hornborgarsjön
Datum: 25.03.12 | Expressen
Det klassiska tranparadiset vid Hornborgasjön i Västergötland utmanas av Pulken i Kristianstads vattenrike.
Tranorna tar en paus vid Pulken
Datum: 22.03.12 | Kristianstadsbladet
Skränet når öronen direkt från p-platsen. Ute på våtmarken finns nära tusentalet tranor som vadar runt, flyger upp
eller går ner för landning på en ledig plats i flocken. Tranorna, ett av Vatten-rikets säkraste vårtecken, har anlänt.
Lågor som ökar mångfalden
Datum: 17.03.12 | Kristianstadsbladet
En gammal metod tas till heders igen. Den ska gynna mångfald och ny vegetation i Vattenriket. På fredagen hölls
en kurs i naturvårdsbränning i Horna grushåla.
Kristianstad är bra på friluftsliv
Datum: 15.03.12 | Kristianstadsbladet
Kristianstad är Skånes bästa friluftskommun och näst bäst i landet.
Kristianstad njöt av solen
Datum: 11.03.12 | Kristianstadsbladet
Bilder på Kristianstadsbor i vårsol.
Tranorna har kommit till Kristianstad
Datum: 11.03.12 | Kristianstadsbladet
Erfarna fågelskådaren Evert Valfridsson har sett ett verkligt vårtecken, de årets första tranor har anlänt till
Kristianstad.
Naturum skapar 75 heltidsjobb enligt ny rapport
Datum: 10.03.12 | Kristianstadsbladet
Naturum hävdar att de är en kassako för kommunen och skapar 85 miljoner kronor för ekonomi. Men dessa
siffror är antaganden, inte baserade på fakta.
Rovfåglar erbjuds nytt hem (pdf)
Datum: 28.02.12 | Eon
I slutet av sommaren berättade vi om ett fiskgjusepar som hade slagit sig till ro i en av våra kraftledningsstolpar i
nordöstra Skåne, närmare bestämt
i Kristianstads Vattenrike.
Naturlig lärorik lovlek vid naturum
Datum: 22.02.12 | Norra Skåne
Varför ska man mata fåglarna på vintern? Är talgoxen eller entitan bäst på att samla frön?
Det var några frågor som barnen på Lupptäcksfärden fick svar på.
Sankmark på Härlöv blir kullig våtmark
Datum: 21.02.12 | Kristianstadsbladet
En våtmark med promenadslingor runt planeras i anslutning till strövområdet som växer fram på gamla
Härlövstippen. En våtmark till fördel för såväl växter, människor som djur.
EU-pengar ska få fart på grön turism
Datum: 21.02.12 | Kristianstadsbladet
Skåne har en stor och än så länge outnyttjad potential att bedriva ekoturism. Kristianstads kommun och
Vattenriket har fått 80 000 kronor i EU-bidrag till en förstudie om att skapa en grön turistdestination.

Malmö drar flest turister
Datum: 20.02.12 | Kristianstadsbladet
Malmötrakten utvecklas bäst för turism i Skåne. Det är också just den delen Region Skåne marknadsför, vilket
kan förklara en del av ökningen.
Fåglarna ger ny energi
Datum: 18.02.12 | Kristianstadsbladet
Naturen hjälpte Anette Strand att hitta livsglädjen igen. Då var hon ofta ensam tjej bland fågelskådarna, men nu
upptäcker allt fler kvinnor att det är kul att spana efter fåglar.
Kristianstad satsar på ekoturism
Datum: 17.02.12 | Norra Skåne
Hur ska Kristianstad kommun kunna locka med ekoturism? Det diskuterade 50-talet turismföretagare på
torsdagseftermiddagen.
Kommunen vill skapa grön tursim
Datum: 16.02.12 | Kristianstadsbladet
Ekologisk, naturnära och full av upplevelser. I den riktningen ska turismen i Kristianstadstrakten utvecklas. Det är
i alla fall kommunens förhoppning.
Utterspår vid naturum
Datum: 14.02.12 | Kristianstadsbladet
Ända in i centrala Kristianstad har två uttrar begett sig.
Utterspår upptäcktes nära centrum
Datum: 04.02.12 | Radio Kristianstad SR P4
Spår från två uttrar noterades i Kristianstad förra veckan, ganska centralt i stan, vid Naturum. Utterspår har även
upptäckts i Torsebro utanför Kristianstad.
Vad är det för en film?
Datum: 04.02.12 | Webfinanser.com
Nu på torsdag (den 16/2) kl. 14-16 är det dags för en första workshop inom förstudien Ekoturismdestination
Nordöstra Skåne på naturrum Vattenriket.
Vad är det för en film?
Datum: 04.02.12 | Kristianstadsbladet
Det har ju gått en film på tv som heter ”Vingar över Vattenriket”, som Patrik Olofsson gjorde för några år sedan...
Bio(sfär)premiären blev succé
Datum: 04.02.12 | Kristianstadsbladet
Över 50 personer och Naturums hörsal var fylld när den nya filmen om Vattenriket premiärvisades under
lördagen.
Klassisk start på kulturluncherna
Datum: 03.02.12 | Kristianstadsbladet
Mozart till en början, Dylan mot slutet. På måndag startar en ny säsong med kulturluncher.
Osäkert hur reservatet ska säkras för besökare
Datum: 01.02.12 | Radio Kristianstad SR P4
För att Forsakars naturreservat ska kunna vara öppet för allmänheten måste området säkras. Länsstyrelsen och
Kristianstad kommun är överens om att något måste göras. Men hur, och med vilka pengar, är oklart.
Hitta mark ett viktigt mål för modellskog
Datum: 30.02.12 | Kristianstadsbladet
Ett viktigt mål för modellskog Helgeå är att hitta nio demonstrationsmarker med alternativa sätt att bedriva
skogsproduktion med hållbar inriktning.
Johan Svensson ska på styr på modellskogsprojekt
Datum: 30.02.12 | Kristianstadsbladet
Johan Svensson, Europeisk representant i "International Model Forest Network". Kanada lanserade konceptet
"Model Forest" på Riokonferensen 1992, om hur biologisk mångfald kan bevaras i skogen.

Helgeå del i 30-miljonersprojekt
Datum: 30.02.12 | Kristianstadsbladet
Helgeå ska bli modellskog för hållbar utveckling. Nu kickstartas projektet i Kristianstad.
Dygnet då staden hängde på en skör vall
Datum: 30.01.12 | Kristianstadsbladet
I fem dygn 2002 hängde det på en skör vall om Kristianstad skulle klara sig från katastrofen eller inte. ”Vi
jobbade nästan dygnet om. Vi var bara hemma för att sova”, minns brandingenjören Anders Pålsson.
Isternäset bjuder på blankis och solstrålar
Datum: 30.01.12 | Kristianstadsbladet
När det har frusit på de översvämmade ängarna runt Helge å går det bra att ge sig ut på en skridskotur. Men det
finns några saker man inte får glömma. Varma kläder, glatt humör och varm chokladmjölk.
Fullsatt på örnbussen till Tosteberga
Datum: 28.01.12 | Kristianstadsbladet
Någon av deltagarna ser det som ett sätt att komma ut i naturen. En annan som en chans att lära sig mer om örnar
och fåglar. Oavsett skäl så blev den första örnbussen till Tosteberga succé: Utsålt till sista plats.
Fullt program för stora och små på naturum
Datum: 24.01.12 | Lokaltidningen
Vårens program på Naturum startar redan nu. Och det är fullspäckat med aktiviteter för både stora och små.
Skånes första ekoturismdestination kan bli verklighet
Datum: 23.01.12 | Lokaltidningen
Vill du vara med och starta Skånes första ekoturismdestination? Målet är att göra nordöstra Skåne till ett resmål
där besökare kan bo, äta och uppleva saker med gröna förtecken.
Örnsafari kan få turismpris
Datum: 23.01.12 | Kristianstadsbladet
Snön faller på tvärs. En grad i vattnet, en grad i luften. Jan Olsson kan dock mota kylan med tankar på att hans
företag Landskapet JO är nominerat till årets ekoturismföretag.
Ta en busstur till Vattenrikets örnar
Datum: 21.01.12 | Kristianstadsbladet
Örnbussar och musik i Redet står på schemat när Naturum drar igång årets program.
Byalag vill ha säkrare Forsakar
Datum: 19.01.12 | Kristianstadsbladet
Det varnas för säkerheten i Forsakar, men inget görs för att göra området tillgängligt igen. Ett stort problem för
turismen, menar byalaget.
Flytön får ligga kvar
Datum: 12.01.12 | Kristianstadsbladet
Den flytö av vass och lera som strandat vid Ekenabben får bli kvar. C4 Teknik väljer att avvakta istället för att dra
igång ett kostsamt projekt med att forsla bort massan.
Barn bär kulturen
Datum: 12.01.12 | Kristianstadsbladet
Medan Centern diskuterar kulturpolitik är det verklighet som gäller för barnen på Smultronställets förskola. De
hade vernissage samma dag som centerpartisten Per Lodenius talade om tillgänglighet.
En vass ö har dykt upp i Hammarsjön
Datum: 11.01.12 | Kristianstadsbladet
En ny ö, bestående av lera och vass, har plötsligt uppstått i Hammarsjön. Och kommunen har fått huvudbry:
Sjoket av lera och vass måste bort för att inte riskera att utloppet till Pyntens pumpstation pluggas igen. Problemet
är att det kan bli kostsamt.
Eu-pengar ska ge grön turism
Datum: 08.01.12 | Norra Skåne
80 000 kronor i EU-bidrag ska göra nordöstra Skåne till hela Skånes ekoturistdestination.
Det är Kristianstads kommun och Vattenriket som har tilldelats pengarna.

Naturums restaurang hyrs ut
Datum: 07.01.12 | Kristianstadsbladet
I onsdags hölls det första mötet på Kristianstads kommun om vad som ska hända med restaurang och
caféverksamheten på Naturum. Man vill hitta intressenter som vill hyra in sig i lokalerna.
Vildsvin har fått fotfäste i Vattenriket
Datum: 04.01.12 | Kristianstadsbladet
Senhösten har lagt ett grått täcke över slätten. Vinden är frisk från sydväst. Jag tar en promenad i ett skogsparti,
där lövskogen går över i fuktig sjöstrand. En flock mesar bryter tystnaden och snart höras även korta grymtningar
från ett tätt alparti.
Vattenriket får EU-pengar till grön turism
Datum: 01.01.12 | Lokaltidningen
Kristianstads Vattenrike ska bli en grön turistdestionation. Och det nya projektet innebär också att Kristianstad
kommun och Vattenriket har fått ett EU-bidrag på 80 000 kronor till en förstudie för att skapa just en grön
turistdestination.
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Premiär för ny simulator
Datum: 18.12.13 | Kristianstadsbladet
En händelserik tur mellan himmel och havsbotten. Det erbjuder Opteryx 2.0, en simulator som tar oss med på en
resa längs Helgeå och ut till Åhus kust.

Häftig upplevelse med Opteryx 2.0
Datum: 18.12.13 | Norra Skåne
Ute småregnade det och vintermörkret bet sig fast över stan. Men filmturen Opteryx nummer två tog
premiäråkarna med på en hisnande solig färd till en helt annan värld, från Vattenriket ut mot havet och de sandiga
markerna runt Åhus.

Vad är det som kryper i granen
Datum: 16.12.13 | Kristianstadsbladet
Några ryck i granen och det föll barr och små kvistar över den vita duken under trädet. Tittade man närmare var
det också gott om spindlar och andra småkryp.

Teknik som ett verktyg för att hitta ut
Datum: 02.12.13 | Kristianstadsbladet
Vilken roll har teknik för människors interaktion med natur? Vad finns för trender och idéer just nu? Det var
några av frågorna som ställdes när ett 50-tal personer samlades i naturum Vattenriket, Kristianstad, den 21
november.

Bajsrullning med ljusets hjälp
Datum: 27.11.13 | Kristainstadsbladet
Hur kan dyngbaggar rulla bajs rakt fram? Mitt i natten? Den internationellt prisade dyngbaggeforskaren Emily
Baird var en av föreläsarna på Biosfärdagen på Naturum.

Vattenråd på väg att rinna ut i sanden
Datum: 18.11.13 | Kristianstadsbladet
Tanken är att Helgeåns Vattenråd ska vara ett forum där åns brun-ifiering, vandringsvägar för ål och andra frågor
ska stötas och blötas. Men intresset från berörda kommuner är svagt. Blir det inga pengar till en kanslist riskerar
rådet rinna ut i sanden.

Naturum fick pippi på gås
Datum: 10.11.13 | Kristianstadsbladet
Sädgås, bläsgås, grågås och flera till. Gåsarterna är många och på söndagen berättade naturvårdssamordnaren
Hans Cronert allt han visste om dem på Naturum.

Vattenrikets tjänare
Datum: 08.11.13 | Norra Skåne
Allt fler vill hjälpa till att sprida kunskap om Vattenriket.

På torsdagen samlades i Nyehusen några av den växande skaran biosfärambassadörer, lekmän som lärs upp av
experterna för att själva kunna berätta vidare om områdets lika rika som unika flora och fauna.

Vattenrikets eldsjäl går i pension
Datum: 04.10.13 | Lokaltidningen
Hallå där.. Sven-Erik Magnusson, pensionär och före detta kordinator i biosfärområdet, Vattenriket.

Hon är ny chef för Vattenriket
Datum: 03.10.13 | Kristainstadsbladet
Carina Wettemark, 40 år, tar över efter Sven-Erik Magnusson och blir chef för kommunens biosfärenhet samt
koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Flodbåten lämnar Vattenriket
Datum: 26.09.13 | Kristainstadsbladet
Efter nära 20 års tid har flodbåten nu fått nytt hem och lämnat Åhus.

Med naturen som den röda tråden
Datum: 26.09.13 | Kristainstadsbladet
Medan Sverige gick över till högertrafik cyklade den då 14 år unge Hans Cronert ut för sin första fågelskådning.
Sedan den dagen och den första tornfalken var han fast. Idag ansvarar han för naturområden och besöksplatser i
Vattenriket.

Forsakar ska göras attraktivt igen
Datum: 25.09.13 | Lokaltidningen
Organisationen Änglanejden jobbar aktivt för att stärka området runt just Degeberga och nu tar de krafttag för att
få turisterna att hitta tillbaka till Forsakar bland annat.

Biosfärkoordinatorn går - Vattenriket består
Datum: 22.09.13 | Kristianstadsbladet
De skyddsvärda alarna vid åkanten med hål efter hackspett var orangemarkerade för att gallras ut. Sven-Erik
Magnusson målade över hälften och räddade dem. Träden blev senare skyddade och står kvar än idag, mitt i
Örkelljunga. Samme man är många år senare förknippad med Kristianstad Vattenrike, en vision han såg till att bli
verklighet.

Sven-Erik Magnusson lämnar Vattenriket
Datum: 22.09.13 | Kristianstadsbladet TV

Se vad som dyker upp ur ån
Datum: 22.09.13 | Kristianstadsbladet
Dykaren Gustav Järsberg är på ett par meters djup och hittar cyklar, flaskor och annat skräp på botten. På land
samlas nyfikna för att se vad som kommit upp ur ån.

Biosfärkoordinator går- Vattenriket består
Datum: 21.09.13 | Kristianstadsbladet
De skyddsvärda alarna vid åkanten med hål efter hackspett var orangemarkerade för att gallras ut. Sven-Erik
Magnusson målade över hälften och räddade dem. Träden blev senare skyddade och står kvar än i dag, mitt i
Örkelljunga.

Adjö till flodbåten

Datum: 16.09.13 | Kristianstadsbladet
Lennart Björk har gjort sin sista tur på Helge å med flodbåten, som han sjösatte i Vattenriket 1994.
Sightseeingbåten är numera såld till Mälardalen.

Karin från naturum gör TV för 80 miljoner hushåll
Datum: 12.09.13 | Nyheter P4 Kristianstad
Den skånske kocken Tareq Taylor reser runt för att hitta unika lokala produkter i BBC serien "Nordic Cookery".
Ett matprogram som kan ses av cirka 80 miljoner hushåll i 114 länder i Europa, Asien och Afrika. Idag står
inspelningar i Vattenriket och Tivoliparkens Hälsoträdgård på schemat.

Mat från Kristianstad visas för mångmiljonpublik
Datum: 11.09.13 | Webbfinanser
Mat från Kristianstad får ett eget avsnitt i en den internationella TV-serien ”Tareq Taylor´s Nordic cookery”.
Matprogrammet når ut till cirka 80 miljoner hushåll i 114 länder i Europa, Asien och Afrika.

Tareq Taylor återvänder för tv-inspelning
Datum: 11.09.13 | Kristianstadsbladet
Förra veckan var Tareq Taylor i Kristianstad, något som måste ha gett mersmak. I dagarna återvänder han för att
spela in ett avsnitt av sin internationella tv-serie.

Vattenriket i böckernas rike
Datum: 05.09.13 | Kristianstadsbladet
Som ett inslag inom Bokfestivalen kommer författarna Per Erik Tell och Eva Ström på fredag att prata om
författare som har med Vattenriket i sina böcker. Vi ringde Per Erik Tell och ställde tre frågor.

Förvirring på naturums bro
Datum: 04.09.13 | Kristianstadsbladet
Gående och cyklister huller om buller. Bron vid Naturum utnyttjas flitigt, men är också en stor källa till irritation
för många, som tycker allt och alla är i vägen. Frågan är: vad är det för trafikregler som gäller egentligen?

Malsafari i Vattenriket
Datum: 30.08.13 | Lokaltidningen
Numera trivs malen i Helge ås vatten igen. Och Lokaltidningen gav sig ut på malsafari i Vattenriket med ett gäng
nyfikna passagerare.

Han är årets alumn
Datum: 27.07.13 | Kristianstadsbladet
Alumner är tidigare studenter vid högskolan. Nu har dessa börjat uppmärksammas mer – och i år blev Jan Olsson
årets alumn.

Final för naturcyklister
Datum: 14.07.13 | Norra Skåne
Sommarens sista naturcykling ut i Vattenriket fick ett blött avslut. Men trots regnet vad deltagarna vid gott mod.

Han är skeppare på Vattenriket
Datum: 29.07.13 | Norra Skåne
Kristoffer Svensson är skeppare i ett helt rike- Vattenriket. Blivande landskapsvetaren med sjömansutbildning har
fått sitt drömsommarjobb.

Rum för nyfikenhet i Vattenriket
Datum: 18.07.13 | Norra Skåne
Sedan Naturum Vattenriket stod klart för några år sedan har antalet besökare stadigt ökat

Varför saknas skyddsräcke?
Datum: 16.07.13 | Kristianstadsbladet
Kanten närmast vattnet i Redet på Naturum saknar skyddsräcke. Jag tycker att man kan fråga sig varför?

Kärlek går i lås på bron till naturum
Datum: 16.07.13 | Nyheter P4 Kristianstad
På bron över Helge å till naturum i Kristianstad har det börjat sättas upp hänglås. Det är så kallade kärlekslås - ett
tecken för evig kärlek.

Jazz vid vattnet
Datum: 07.07.13 | Krisitanstadsbladet
Naturum fylldes på söndagen av jazziga toner när Kristianstads Storband stod för musiken i Redet.

Barn bjöds på ål under läger
Datum: 06.07.13 | Krisitanstadsbladet
Samtidigt som ålen minskar anordnar Naturums Biosfärläger ett ålagille för de deltagande barnen. Något som
naturskyddsföreningen inte förstår.

Barn på naturläger gör konstutställning
Datum: 28.06.13 | SR Nyheter P4 Kristianstad
I dag öppnade en helt ny utställning på Naturum Vattenriket i Kristianstad. Det är barn som deltagit i
Biosfärlägret 2013 som visar upp fynd från exkursioner och konstverk som de tillverkat.

Storkungarna klara för flytt
Datum: 17.06.13 | Kristianstadsbladet
Ringmärkta och klara. Nu fattas det bara att storkungarna på Flyinge Kungsgård är redo att lämna boet senare i
sommar.

Fältpipans miljö försvinner hela tiden
Datum: 17.06.13 | Kristianstadsbladet
Trots att det är helg och solen värmer gott över sandstranden vid Gropahålet, söder om Yngsjö, är det nästan
folktomt. En sädesärla rotar bland tången nere i strandlinjen och några kentska tärnor drar knirrande förbi på jakt
efter fisk.

Ålafiske kämpar för att bli världsarv
Datum: 15.06.13 | Kristianstadsbladet
Ålfisket i Hanöbukten kan hamna på Unescos världsarvlista. Nu kämpar en förening i trakten för att det ska ske.

Utrotningshotad växt gavs som tack
Datum: 17.05.13 | Kristianstadsbladet
Trakten kring Åhus innebär perfekta förhållanden för den utrotningshotade sandnejlikan. Som ett led i projektet
att bevara den sällsynta växten fick i går ett par familjen i Åhus adoptera några bestånd av sandnejlikor.

Fågelboken blev en väg till naturen
Datum: 07.05.13 | Kristianstadsbladet

Att teckna tranor och andra fåglar är inte bara ett arbete för Carl Christian Tofte, det är en mission. Bara genom
att fler intresserar sig för fåglar, djur och växter kan naturen bevaras.

Vattenbrist hotar djurlivet
Datum: 23.04.13 | Svt Sydnytt
På grund av den låga vattennivån i åar och vattendrag riskerar djur- och växtarter att försvinna helt från
Kristianstads Vattenrike.

Fågellivet påverkas av den låga vattennivån
Datum: 23.04.13 | Kristianstadsbladet
Oron över att den låga vattennivån i Kristianstad har påverkat fågellivet är bekräftad. På ett spaningsuppdrag i
lördags konstaterades att rödspovarna sjunkit kraftigt i antal. Läget bedöms som väldigt allvarligt.

Låg vattennivå - kris för fåglarna
Datum: 20.04.13 | Kristianstadsbladet
Det råder extremt låga vattennivåer i Kristianstad vattenrike. Torkan påverkar fågellivet i våtmarkerna mycket
negativt. Om det inte snart kommer regn förväntas många fågelarter försvinna från Kristianstad.

Danskar trivs på naturum
Datum: 19.04.13 | Lokaltidningen
Prisat och välbesökt. Naturum vet hur man lockar turister och just nu är danskarna en stor besöksgrupp som gärna
tittar på tranor bland annat.

Nytt reservat i Mosslunda
Datum: 13.04.13 | Norra Skåne
Kommunen är på väg att få sitt femte kommunala naturreservat - i Mosslunda. Därutöver finns i kommunen 30talet statliga reservat, administrerade av Länsstyrelsen.

Tranorna dansar vid Pulken
Datum: 09.04.13 | Kristianstadsbladets webbtv

Jazz & Gäst lanserar Kulturrum på Naturum – Nina Majer är först ut
Datum: 09.04.13 | Kristianstadsbladet
Jazzinstitutionen på Aoseum i Åhus gör en utflykt till Naturum.

Pulken full av tranor
Datum: 09.04.13 | Lokaltidningen
Efter den kalla vintern har tranorna nu kommit till pulkan i Kristianstad vattenrike och naturreservatet vid Helge å
utanför Yngsjö.

Tusentals tranor landade utanför Yngsjö
Datum: 08.04.13 | Svt Sydnytt
Nu har våren kommit till Skåne på riktigt. För på söndagskvällen landade runt tvåtusen tranor i naturreservatet
Pulken utanför Yngsjö.

Över 2000 tranor har hittat till Vattenriket
Datum: 08.04.13 | Svt Sydnytt
Nordöstra Skånes Fågelklubb kunde i gårkväll räkna in 2 100 övernattande tranor i Kristianstads Vattenrike.

2100 tranor övernattade i Pulken
Datum: 08.04.13 | Kristianstadsbladet
Under söndagen kunde Nordöstra Skånes fågelklubb räkna in 2 100 övernattande tranor i Pulken.

Cykelleden ska skapa lönsamma företag
Datum: 04.04.13 | Kristianstadsbladet
Sydostleden kostar omkring 40 miljoner, men ska generera 50 miljoner i intäkter årligen till turismnäringen.

Cykelled planeras genom naturreservat
Datum: 04.04.13 | Kristianstadsbladet
En ny cykelväg planeras mellan Gualöv och Bäckaskog samt en förstärkt väg genom Friseboda naturreservat, det
är två förändringar för cyklisterna i Kristianstad kommun i och med projektet Sydostleden. Men i Brösarps backar
stöter man på problem.

Tranorna vittnar om vårens ankomst
Datum: 04.04.13 | Sydsvenskan
Om man ska tro på tranornas väderkorn har våren nu kommit på riktigt. Det ska man. För knappast en trana har
synts under iskalla mars. Men nu kommer de.

Bränner marken för mångfaldens skull
Datum: 03.04.13 | Norra Skåne
På onsdagen satte Kristianstad vattenrike och Kristianstads kommun eld på tre hektar mark söder om Yngsjö. Allt
för att främja mångfalden i växtfloran.

Tranorna i fokus på Pulken
Datum: 25.03.13 | Kristianstadsbladet
Tranorna står fortfarande och trampar i norra Tyskland i väntan på vårvärmen. Men den nya tranutställningen på
Pulken invigdes som planerat på måndagen. I fjol kulminerade tranflytten på Trandagen den 25 mars, då nära
7000 tranor rastade på matningsfältet.

Flygande vårtecken kvar i Tyskland
Datum: 25.03.13 | Svt Sydnytt
Skåne för kallt för tranornaPå självaste Trandagen finns det knappt några Tranor att beskåda. Men däremot
rekordmånga gäss som har stannat upp i Kristianstad och Bromölla-trakten.

Rekordmånga gäss i trakten
Datum: 21.03.13 | Kristianstadsbladet
Även om ljuset säger att våren är här säger kylan något annat. Därför flockas för närvarande 26 700 gäss av skilda
slag på markerna i Kristianstad och Bromölla kommuner. Det är 3 000 fler än förra rekordåret 1988.

Många inräknade gäss
Datum: 21.03.13 | Norra Skåne
Nordöstra Skånes fågelklubb genomför varje år en gåsräkning och vid den senaste som genomfördes den 16:e
mars var det rejäla rekordsiffror.

Tranorna dröjer i Tyskland
Datum: 21.03.13 | Kristianstadsbladet
I dagsläget och en vecka framåt är det lönlöst att spana efter de efterlängtade tranorna vid Pulken. Därför ställer
Nordöstra Skånes fågelklubb in sina planerade aktiviteter.

Frusna tranor stannar i Tyskland
Datum: 21.03.13 | SR P4 Radio Kristianstad
Vintern har ännu inte släppt taget om Skåne. Därför stannar tranorna kvar i Tyskland och Frankrike istället för att
flyga till Sverige på trandagen.

Flera rovfåglar i Danmark har giftdödats
Datum: 13.03.13 | Svt Sydnytt
Dödas med insektsgiftDet är inte bara i Kristianstad som rovfåglar fallit offer för förgiftning. I Danmark har
kungsörnar, falkar och glador dödats de senaste åren.

Skadad gås behövde sys
Datum: 13.03.13 | Kristianstadsbladet
Den skadade grågås som omhändertogs vid Naturum på tisdagen togs till veterinär och blev sydd.

Skadad gås vid naturum fick hjälp
Datum: 12.03.13 | Kristianstadsbladet
På tisdagen larmades räddningstjänsten till Naturum för att rädda en skadad grågås som låg på isen.

Bassängen läcker på naturum
Datum: 11.03.13 | Kristianstadsbladet
Vid slutbesiktningen efter att Naturum byggts klart konstaterades 24 fel. Nu har ytterligare ett fel uppdagats:
Bassängen vid det så kallade Forsakar läcker, vilket akut måste åtgärdas.

Rikskriminalen hoppas hitta falkmördaren
Datum: 11.03.13 | Svt Sydnytt
Tusentals människor över hela världen följde deras liv via webbkamera innan de blev brutalt förgiftade. Åtta
månader senare är den mystiska kriminalgåtan om pilgrimsfalkarna i Kristianstad fortfarande olöst.

Världstenor sjunger in våren - hos tranorna
Datum: 07.03.13 | SR Nyheter P4 Kristianstad
Äntligen vår i stora delar av Skåne. Johan Pettersson skickades till Pulken där säsongens första trana siktades
förra veckan. Uppdraget var enkelt: sjung in våren och locka tranorna till dans. För att inte utsätta Petterssons
stämband för stora påfrestningar så tog vi hjälp av världstenoren John Hudson.

Tranor på plats redan första mars
Datum: 06.03.13 | Norra Skåne
Ett säkert vårtecken brukar tranornas inträde på Hornborgasjön tolkas som. Under måndagen skrev flera tidningar
och flyttfåglarnas ankomst till den omskrivna "vattenpölen" mellan Skara och Skövde.
Åt denna vårdeklaration fnyser emellertid biologerna i vattenriket. Gamla nyheter....

Sydnytt på jakt efter våren
Datum: 06.03.13 | Svt Sydnytt
Finns på ett ställe i Skåne Var håller våren hus? Vanligtvis kommer våren till Malmö runt den 20 februari, men
inte i år.

C4-teknink trotsar konsultföretaget - sätter in ny hiss
Datum: 04.03.13 | Kristianstadsbladet
Tillgängligheten för rullstolsburna ska bli bättre på Naturum. C4 Teknik bygger en ny hiss trots den pågående
tvisten med konsultföretaget som har ritat Naturum.

Naturum fick pengar av sina vänner
Datum: 26.02.13 | Norra Skåne
Vattenriket tog i går emot en check på 30 000 kronor.

Opteryx får ny naturfilm
Datum: 25.02.13 | Kristianstadsbladet
Åkattraktionen Opteryx på Naturum ska laddas med en ny film om Vattenriket. Vattenrikets vänner skänker
30000 kronor till filmen som ska vara klar till nyår.

De försökte springa lika fort som en utter
Datum: 18.02.13 | Norra Skåne
Ebba och Ludwig står på startlinjen. Mamma Ida är redo med tidtagaruret. Nu ska syskonen få svar på frågan:
Kan de springa lika snabbt som en utter?

Lätt hoppa längre än en loppa på Djurolympiad
Datum: 17.02.13 | Kristianstadsbladet
Kvick som en vessla, eller snarare snabb som en utter. I dagarna fyra laddar vuxna och barn för Djurolympiaden
utanför Naturum. Vid fem stationer kan deltagarna mäta sig med några av de vanligaste svenska djuren.

Hallå där... Åsa Pearce
Datum: 13.02.13 | Lokaltidningen
Det är full aktivitet ute på naturum även nu på vintern. Hur ser djurlivet egentligen ut såhär års?

Talgoxen vanligaste vinterfågeln
Datum: 26.01.13 | Kristianstadsbladet
Vad är det egentligen för småfåglar som finns runt husknuten? Det ville många Kristianstadsbor få veta. När
naturfotografen Patrik Olofsson föreläste om fåglarna hemmavid på Naturum var det fullsatt i salen.

Hur ska ålens fortlevnad i svenska vatten räddas?
Datum: 25.01.13 | SR studio ett
Kan en ny avgift på elektriciteten som skulle möjliggöra transporten på lastbil av stora mängder ål (180.000 ålar/
år) mellan Östersjön och Västerhavet vara en av lösningarna? Sådana djärva förslag diskuterade man i går vid en
stor konferens på Skånes ostkust, den som kallas ålakusten.

Ålens framtid ett hett ämne
Datum: 24.01.13 | Norra Skåne
Människor med vitt skilda åsikter och tankar samlas just nu i Åhus för att söka svar på den gemensamma frågan:
Hur räddar vi ålen från utrotning?

Örnar på uppgång
Datum: 20.11.13 | SVT Nyheterna regionalt
Men hatet mot rovfåglar är utbrettI Tosteberga hamn samlades på söndagen fågelskådare på den årliga örndagen.
Publiken gladdes åt ett tiotal havsörnar - men det utbredda rovfågelshatet oroar.

På spaning efter räddad örn
Datum: 20.01.13 | Nyheter P4 Kristianstad
Det går allt bättre för havsörnen. Från att ha varit i princip utrotad i hela landet för 40 år sedan finns nu nästan
600 häckande havsörnspar i Sverige och ungefär 20 av dem finns i Kristianstadstrakten.

Landshövdingen besökte Kristianstad
Datum: 19.01.13 | Kristianstadsbladet
Hammarslundsvallen och att skydda staden mot översvämningar stod på dagordningen då landshövding
Margareta Pålsson igår besökte Kristianstad.
Pilgrimsfalkarnas bo tas ner
Datum: 08.01.13 | SR Ekot
Bolådan för pilgrimsfalkar på vattentornet i Kristianstad plockas nu ner. Och det finns flera anledningar till det
beslutet.
Därför skrotas falklådan i vattentornet
Datum: 08.01.13 | Jakt & Jägare
I skånska Kristianstad har det suttit en bolåda för falkar på vattentornet, men nu har det beslutats att den ska tas
ner.
Falklådan plockas ner
Datum: 08.01.13 | Norra Skåne
Lådan där de kända pilgrimsfalkarna bodde kommer att tas bort från sin plats i Vattentornet.
– Det var ett svårt beslut, men vi måste sätta ner foten, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket.
Falkarnas bo plockas bort
Datum: 08.01.13 | Kristianstadsbladet
Lådan där den nu utdöda falkfamiljen bodde plockas bort från vattentornet i Kristianstad.
Evert har hållit i över 100 vandringar
Datum: 08.01.13 | Lokaltidningen
Strax innan årsskiftet höll Evert Valfridsson sin 100:ade vandring längs med Linnerundan för att berätta om
naturen och fåglarna i området.
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Kylslagen annandagspromenad lockade många
Datum: 26.12.14 | Kristianstadsbladet
I krispig kyla välkomnade annandagen och vattenrikets fågelliv flanörerna som följde traditionen.

Kungsfiskare vid naturum
Datum: 19.12.14 | SR P4 Kristianstad
Fågeln Kungsfiskaren har slagit sig till ro tillfälligt utanför Naturum Vattenrike i Kristianstad. Något som
beskrivs som både ovanligt och uppseendeväckande av personalen.

Utemuseum invigs på nytt
Datum: 27.11.14 | Kristianstadsbladet
30 november invigs nyrenoverade Kanalhuset och spången med en ny utställning.

Vattenrikets värde har förändras
Datum: 27.11.14 | Kristianstadsbladet
I staden mitt i Vattenriket har synsättet ändrats från ett ständigt närvarande hot till en konstant flödande resurs.
Allt fler gäss i Vattenriket
Datum: 17.11.14 | Jaktjournalen
Allt fler gäss intar Kristianstad och Vattenriket. Till glädje för naturintresserade men till besvär för lantbrukare.
Antalet vildgäss har ökat stadigt de senaste decennierna.Tidigare sällsynta fåglar kan nu räknas i tiotusentals runt
Helge å.

Allt fler gäss flyttar hit
Datum: 17.11.14 | Kristianstadsbladet
Allt fler gäss intar Kristianstad och Vattenriket. Till glädje för naturintresserade men till besvär för lantbrukare.

Sinnena utmanas i Havsolympiaden
Datum: 27.10.14 | Norra Skåne
Springa som en krabba. Eller vara tyst som en mussla. Eller lukta lika bra som en ål kan.

En stigfinnare på upptäcktsfärd
Datum: 24.10.14 | Kristianstadsbladet
Att med hjälp av kartor kunna se förändringar i landskapet genom historien, att se hur tiden sätter sina spår. Det
har alltid fascinerat Henrik Svensson, så pass mycket att han har sitt stora intresse som yrke: universitetslektor i
geografi på Högskolan Kristianstad.

Havet sköljer genom Vattenriket
Datum: 18.09.14 | Norra Skåne
Har du badat i havet i sommar? Det är inte friskt. Men det syns inte. Nu vill Naturum väcka intresse och
engagemang för havet med hjälp av havsforskare och nybildade Åhus Maritima Sällskap.

Skeppsvrak kan locka turister till Kristianstad
Datum: 17.09.14 | SR P4 Kristianstad
Under en vecka i maj undersökte närmare 40 dykare vad som finns under ytan utanför Kristianstad kommuns
kust. Där hittade man som väntat vackra bottnar och en stor mängd ålgräs, men också en hel del kulturarv i form
av skeppsvrak.

Åns egen haj tillbaka
Datum: 27.08.14 | Norra Skåne
”Det ser ut som en haj”
säger en kille och låter den hala lilla malen glida mellan fingrarna ner i akvariet.

Öppet hus i Lillöborgen
Datum: 10.08.14 | Kristianstadsbladet
Den medeltida borgruinen öppnade portarna för allmänheten under söndagen.

Vattenriket modell för hållbar utveckling
Datum: 07.07.14 | Kristianstadsbladet
Det är inte många som idag skulle ifrågasätta den påverkan som människan har haft och fortsätter att ha på
världens ekosystem. Här har Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike en viktig roll att spela, skriver
debattskribenterna.

Inventering av musslor ger blandade resultat
Datum: 23.06.14 | Kristianstadsbladet
Sex av sju stormusselarter har hittats vid den första musselinventeringen i Helge å. Samtidigt framkommer det att
antalet unga musslor är väldigt få.

Havsresan hittade misstänkt granat
Datum: 07.06.14 | SVT Sydnytt
Dykare från Havsresan har hittat vad som kan vara en granat i havet utanför Haväng.

Granatföremål hittat vid dykningar
Datum: 07.06.14 | Kristianstadsbladet
Ett granatliknande föremål hittades vid Havsresans dykningar ute till havs utanför Haväng. Marinen är
informerad och kommer åka dit för att identifiera föremålet, och möjligtvis genomföra en röjningsinsats.

Vattenriket i oss
Datum: 04.06.14 | Kristianstadsbladet
Den fjärde delen i artikelserien "Kristianstad – Min stad" skrivs av Jenny Wrangborg. Det blev en dikt.

Utsläpp går rakt ut i havet
Datum: 03.06.14 | Kristianstadsbladet
Havsresan dök ner på djupet av Hanöbukten för att undersöka miljön. Dykningarna gav mängder av fynd. Till de
otrevliga hör industriavlopp som leds rakt ut i bukten.

Havsresan slut för denna gång
Datum: 03.06.14 | SR P4 Kristianstad
Under en veckas dykningar har man hittat vrak, tittat på hur industriutsläpp påverkar vattnet och funderat över
tomma ringar i ålgräset. Projektet Havsresan samlade förra veckan runt hundra frivilliga som hjälpte till att samla
in data om Hanöbukten.

Havsresans fältvecka var givande
Datum: 02.06.14 | Högskolan Kristianstad
Under Havsresans fältvecka undersökte mikrobiologer, biomedicinanalytiker, landskapsvetare, marinekologer och
andra från bland annat Högskolan Kristianstad vattenmiljön i Hanöbukten.

Kärlekslås i blygsam omfattning
Datum: 30.05.14 | Kristianstadsbladet
Den världsomspännande trenden med kärlekslås finns även i Kristianstad. På bron till Naturum hänger ett 30-tal
lås, några med kärleksförklaringar.

Havsresa för att höja havets status
Datum: 26.05.14 | Svenska Dagbladet
Skepp från medeltiden. Rester från stenåldersmänniskornas liv. Och prover av havsbotten som luktar sura ägg med adress till landets politiker.

Havsresa för att höja havets status
Datum: 26.05.14 | Norra Skåne
Skepp från medeltiden. Rester från stenåldersmänniskornas liv. Och prover av havsbotten som luktar sura ägg med adress till landets politiker.

Havsresa för att höja havets status
Datum: 26.05.14 | Kristianstadsbladet
Skepp från medeltiden. Rester från stenåldersmänniskornas liv. Och prover av havsbotten som luktar sura ägg med adress till landets politiker.

Blivande miniambassadörer besökte Vattenriket
Datum: 24.04.14 | SR P4 Kristianstad
Snart kommer kunskapen om Kristianstads Vattenrikes växt- och djurliv kunna föras vidare av närmare hundra
miniambassadörer. I dag besökte eleverna från Österslövs skola Norra Lingenäset för att studera områdets unika
natur närmare.

Utsiktsplats vid Forsakar väntar på beslut
Datum: 20.04.14 | SR P4 Kristianstad
Det är ännu oklart exakt när bygget av en utsiktsplats i Forsakars naturreservat i Degeberga kommer att starta.

Kristianstad är bästa friluftskommunen
Datum: 12.04.14 | Kristianstadsbladet
Kristianstad hamnar i topp bland Skåne läns kommuner i Naturvårdsverkets rankning om kommuners arbete med
lokalt friluftsliv. Av alla 252 kommuner i undersökningen hamnar Kristianstad på plats nio.

Samverkan behövs för att rädda miljön
Datum: 12.04.14 | Kristianstadsbladet
Samverkan är nyckelordet för att rädda vattenkvalitén i våra vattendrag. Ett steg i rätt riktning tas nu i Tågaröd,
där det byggs en visningssträcka.

Miljonsatsning på Hanöbukten
Datum: 08.04.14 | SR P4 Blekinge
Ett åtgärdsprojekt för Hanöbukten och Helge å har fått 15,7 miljoner kronor i ekonomiskt stöd från Havs- och
vattenmyndigheten.

23 miljoner till skånska vatten
Datum: 08.04.14 | Norra Skåne
Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har tilldelat länsstyrelsen i Skåne närmare 23 miljoner kronor till två projekt
med syftet att förbättra vattenmiljöerna i Hanöbukten, Helge å och länets sydvästra jordbrukslandskap.

23 miljoner till skånsk vattenvård
Datum: 08.04.14 | Aftonbladet
Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har tilldelat länsstyrelsen i Skåne närmare 23 miljoner kronor till två projekt
med syftet att förbättra vattenmiljöerna i Hanöbukten, Helge å och länets sydvästra jordbrukslandskap.

Tranor kalasar på Pulken
Datum: 23.03.14 | Kristianstadsbladet
6 500 tranor samsas på fältet utanför Pulken för att kalasa i korn på vägen norrut.

Udda fågel i trankolonin
Datum: 21.03.14 | SVT Sydnytt
Uppståndelsen blev stor vid Pulken vid Yngsjö under fredagen. En prärietrana, aldrig tidigare skådad på svensk
mark, stod och putsade sig bland massorna.

Sällsynt prärietrana eller vanlig trana?
Datum: 21.03.14 | Kristianstadsbladet
Under fredagen tyckte fågelmålaren Carl Christian Tofte sig ha skådat den sällsynta prärietranan vid Pulken
utanför Yngsjö. Fågeln är något mindre och ljusare än den europeiska och häckar normalt i Sibirien och
Nordamerika. Efter en vallfärd av fågelskådare rådet det, enligt Radio Kristianstad, emellertid delade meningar
om det verkligen var en prärietrana eller bara en lite mindre, vanlig trana.

Prärietranan bara en halv sanning
Datum: 21.03.14 | SVT Sydnytt
Ryktet om den unika prärietranans närvaro vid Pulken under fredagen visade sig vara bitvis överdrivet.
Åtminstone till hälften.

Vårens budbärare har kommit
Datum: 19.03.14 | Västervikstidningen webb
Tusentals tranor har nu samlats i naturreservatet Pulken utanför Kristianstad. Här matas fåglarna för att nysådda
korn- och vetefält ska få vara ifred.

Vårens budbärare har kommit
Datum: 19.03.14 | 24 NT Norrköpings Tidning
Tusentals tranor har nu samlats i naturreservatet Pulken utanför Kristianstad. Här matas fåglarna för att nysådda
korn- och vetefält ska få vara ifred.

Vårens budbärare har kommit
Datum: 19.03.14 | 24 Corren
Tusentals tranor har nu samlats i naturreservatet Pulken utanför Kristianstad. Här matas fåglarna för att nysådda
korn- och vetefält ska få vara ifred.

Vårens budbärare har kommit
Datum: 19.03.14 | Göteborgsposten

Tusentals tranor har nu samlats i naturreservatet Pulken utanför Kristianstad. Här matas fåglarna för att nysådda
korn- och vetefält ska få vara ifred.

Elegant fågel lockar turister
Datum: 11.03.14 | Sveriges radio
Ett stort gäng tranor kommer snart att landa vid Pulken i Vattenriket för att äta korn och beskådas av hundratals
besökare. Men hur många tranor som kommer i år är omöjligt att veta.

Pulken populärare än Hornborgasjön
Datum: 10.03.14 | Sveriges radio
Just nu är det fler tranor på Pulken vid Yngsjö än vid Hornborgarsjön, enligt fågelexperten Evert Valfridsson.

Tranorna samlades vid Yngsjö i helgen
Datum: 09.03.14 | Sveriges radio
Tidigare i helgen fanns närmare 200 tranor på plats vid Pulken utanför Yngsjö. Det är omkring en vecka tidigare
än normalt.

Tidiga tranor har skådats
Datum: 02.03.14 | Kristianstadsbladet
Enligt fågelskådaren Evert Valfridsson dröjer det dock ännu innan vi får se de stora flockarna återvända.

Tranor siktade i Skåne
Datum: 23.02.14 | SVT
Uppåt 20 tranor har siktats i Skåne under helgen. "Jag såg en flock på ett tiotal fåglar och det är lite udda" säger
Evert Valfridsson på Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Tranor har setts vid Pulken
Datum: 23.02.14 | Sveriges radio
Enligt Evert Valfridsson, fågelskådare i Nordöstra Skånes Fågelklubb, är det här en eller ett par veckor tidigare än
normalt för de första fåglarna.

Dansställe som drar nya skaror
Datum: 22.02.14 | Helsingborgs dagblad
Onsdagen den tolfte februari cirklade årets första trana över naturreservatet Pulken, en knapp kilometer norr om
Yngsjö i Kristianstad Vattenrike.

Årets första tranor har siktats
Datum: 15.02.14 | Kristianstadsbladet
Årets första tranor har siktats både vid Hammarsjön och vid Hornborgasjön under lördagen. Ovanligt tidigt, enligt
fågelkännarna, och kanske vittnar det om en tidig vår i år.

Naturum Vattenriket fortsätter locka besökare
Datum: 14.02.14 | Skärgårdsbryggan
Vattenriket är ett populärt besöksmål. Under 2013 hade naturum Vattenriket mer än 110 000 besökare. En ny
undersökning visar att besökarna bidrar positivt till ekonomin i Kristianstads kommun.

Alla ögon på fågelbordet i helgen
Datum: 27.01.14 | Kristianstadsbladet

Som mest har 20 bergfinkar samtidigt trängts runt matbordet. Vid ett annat tillfälle fanns 12 pilfinkar där. Jan
Linder i Hammarslund är en av alla dem som deltagit i den stora fågelräkningen i helgen.

Havsresan kommer till Vattenriket
Datum: 27.01.14 | Skärgårdsbryggan
I år gästar kunskapsprojektet Havresan 400-årsjubilerande Kristianstad. Föredrag, fältvecka och havets dag ska
öka och sprida kunskap om Hanöbukten och Helge å.

Spanade efter örnar
Datum: 26.01.14 | Kristianstadsbladet
Trots isande vind och snöbyar var intresset stort för att räkna och titta på örnar ute vid matningsstället vid
hamnplanen i Tosteberga på söndagen. 125 personer slöt upp, och under dagen såg man som mest 19 örnar
samtidigt.
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Tre tips på mellandagsutflykter
Datum: 28.12.2015 | SvD blogg
Är du trött på soffhäng, skinka och för mycket julgodis? Unna dig lite frisk luft och bege dig ut på en
mellandagsutflykt i Skåne, här är tre utflyktstips.

Utteryra på naturum
Datum: 19.12.2015 | Kristianstadsbladet
Under de senaste veckorna har det rått utteryra i Vattenriket i Kristianstad.

Kristianstad får utterbesök
Datum: 04.12.2015 | SVT Nyheter Skåne
I början av november hittade man spår under Naturum-huset i Kristianstad. Tre uttrar hade flyttat in.

Datum: 01.12.2015 | Norra Skåne
Den nya rampen vid bron mellan Lillö och Isternäset är klar, en ny, rullstolsanpassat fågeltorn och ramp som ska
göra borgruinen tillgänglig med både rullstol och permobil är på gång.

Utterfamilj i Vattenriket
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Naturum Vattenriket fick oväntade gäster, lagom till femårskalaset.

Utterfamilj vid naturum
Datum: 01.12.2015 | Norra Skåne
Det handlar om tre uttrar – en hona och två ungar som simmat omkring runt Naturum i flera dagar under förra
veckan.

Intervju om fågelmatning
Datum: 24.11.2015 | Radio P4 Kristianstad Sveriges Radio
Dajana Kovacevic från P4 Kristianstad Sveriges Radio intervjuar naturums naturväglderare.

Lyssna

Vattenriket får godkänt av FN
Datum: 01.10.2015 | Norra Skåne
I stort sett allt som utlovades i Vattenrikets åtgärder och projekt som utlovades i ansökan till Unesco har
genomförts.

Vattenriket får godkänt av FN
Datum: 01.10.2015 | Norra Skåne
I stort sett allt som utlovades i Vattenrikets åtgärder och projekt som utlovades i ansökan till Unesco har
genomförts.

Samarbete Vattenrikets signum
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
För sjätte gången arrangerades forskningskonferensen "Biosfär" på Naturum. Vattenrikets förtjänster och
utmaningar behandlades.

Därför bytte vi från spång till grusstig
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Replik på Dag Eklhoms insändare om Holma-spången i Herculesreservatet (Kristianstadsbladet 9/11).

Målarmusslan finns i Vinneå
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Den tjockskaliga målarmusslan har hittats nedströms Vinslövssjön. Huruvida den har påverkats av slammet som
släppts ut i helgen är oklart.

Vatten är den viktigaste råvaran
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Vad gör Kristianstads Vattenrike för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeån? Det var frågan på en föreläsning med
limnologen Jonas Dahl på biosfärenheten i samband med ett seminarium.

Vattenriket i Kristianstad genomgår en grundlig kontroll
Datum: 23.10.2015 | Lokaltidningen
Vattenriket i Kristianstad har genomgått en grundlig utvärdering och Nationella programkommittén för
Biosfärprogrammet Sverige ställer sig bakom Vattenrikets utvärdering som nu lämnas vidare till Unesco i Paris
där den ska godkännas av Biosfärprogrammets internationella styrelse.

Skogsbad för återhämtning
Datum: oktober 2015 | Kristianstadsbladet
Stressade japaner finner ro i skogen. På söndagen provade 50 personer samma metod vid Forsakar.

Tio år med Vattenriket
Datum: 14.09.2015 | Norra Skåne
Ett decennium har förflutit sedan Unesco utnämnde Vattenriket i Kristianstad till biosfärområde. Det firades i
helgen.

De första tio åren firades stort
Datum: 14.09.2015 | Kristianstadsbladet
Det var långt ifrån fullsatt på Naturum under invigningen av tioårsjubileet, men deltagarna var desto mer
entusiastiska. De första tio åren firades stort Tio år har redan gått sedan Kristianstads vattenrike blev Sveriges
första biosfärområde.

Tioårsfest för Kristianstads Vattenrike
Datum: 10.09.2015 | Norra Skåne
År 2005 utsågs Vattenriket i Kristianstad till biosfärområde av FN-organet Unesco. Det har blivit en succé och nu
ska tioåringen firas med pompa och ståt.

Vattenriket fyller tio år
Datum: 10.09.2015 | Kristianstadsbladet

"Det handlar om att få folk stolta över vårt fantastiska landskap"
Datum: 10.09.2015 | Kristianstadsbladet
2005 utsåg Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde. De tio första åren har varit succé.

Vattenriket firar tio år som biosfärområde
Datum: 2015 | Tidningen Kristianstad
Bilaga till Tidningen Kristianstads nr 4 2015 om Vattenrikets tio första år som biosfärområde.

Vattenriket firar tio år som biosfärområde
Datum: 2015 | Lokaltidningen

Musseljakt i Helge å
Datum: 23.06.2015 | SR P4 Kristianstad
I Sverige finns sju inhemska musselarter. Alla arter finns i Helgeå och just nu har delar av åns botten
dykinventerats efter musslor.

Ett bra svampställe på naturum
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Svampentusiasten behövde i helgen inte ge sig ut i skogarna för att få utlopp för sitt intresse.

På musseljakt i Helge å
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Under två dagar dyker biologer efter musslor på sträckan mellan Hammarsjön och Yngsjö.

Snorkla bland sandräkor och sågtång
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Ta reda på vad som döljer sig under Hanöbuktens yta. Bege dig till Revhaken i Åhus.

På spaning efter gullstånds
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Håkan Östberg på Biosfärenheten hoppas att gullståndsblomningen vid Naturum bara är lite fördröjd i år.

Skåne ska bli ett landskap för cykeln
Datum: 13.08.15 | Norra Skåne
Skåne ska bli ett cykellän.
Kommunerna har önskemål på cykelvägar på 2,5 miljarder kronor fram till 2025. En del i satsningen är riktad
mot cykelturism.

Tusentals nya glasålar i Helge å
Datum: 29.07.15 | SR
Ett hundratal personer var med när en del av ålarna sattes ut vid Naturum i Kristianstads Vattenrike. Barnen fick
chans att se och känna på ynglen och tittade nyfiket när de simmade iväg från Naturum.

Naturum fortsätter satsningen på hälsa
Datum: 07.07.15 | Norra Skåne
Naturum har blivit en angelägenhet för hela södra Sverige, tyskar och danskar. Och årets satsning ”Lugn av
naturen” visade sig vara mitt i prick.

Nya hyllningar till Vattenriket
Datum: 16.06.15 | Norra Skåne
Förvaltningen av Vattenriket är jämförbar med Stora Barriärrevet i Australien. Det menar forskare vid Stockholm
Resilience Centre som nu lyfter fram Vattenriket i en internationell forskningsrapport.

Barn på upptäcktsfärd i naturen
Datum: 15.06.15 | SVT Nyheter Skåne
Idag är det första dagen på sommarlovet och för många barn innebär det sommarläger. I Kristianstad samlades ett
30-tal barn för ett två veckor långt läger med vatten och natur som tema.

Ny utsiktsplats vid vattenfall
Datum: 18.05.15 | Norra Skåne
Vill man njuta av det mäktiga Forskarsfallet kan man göra det från en ny utsiktsplattform, som invigdes nyligen.

Ny utsiktsplats vid vattenfall
Datum: 18.05.15 | Lokaltidningen
Vill man njuta av det mäktiga Forskarsfallet kan man göra det från en ny utsiktsplattform, som invigdes nyligen.

Många ville ta sig en kik under vattenytan
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Intresset för vad som döljer sig under ytan är stort. Gammal som ung passade på att ta sig en titt på vad som
döljer sig i vattnet när Naturum inbjöd till undervattenssafari vid Revhaken.
Med naturlig blick för Vattenrikets mångfald
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Inga bossor lurar i vassen
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Provfiske visar att malen åter simmar i Helge å
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Många ville håva upp småkrypen i Helge å
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Genom vattenrik historia
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Våtmark kan dra till sig besökare
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Näringsfång positiv bieffekt
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Vattenrikets stolthet slukas av fjärilslarver
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Sångare märkta med unika ringnummer
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet

Gör Kristianstad till navet i cykelsverige
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Blöt start för nya reservat
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Fågelsångsforskare på besök
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Fågeltorn ivigs på nytt
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Sköna rörelser i vacker utsikt
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Sänk din stress med naturkraft
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Vatten blir tema i rabatten
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet
Naturum är landets mest besökta
Datum: 2015 | Kristianstadsbladet

Årets Miljöpristagare blev Sven-Erik Magnusson
Datum: 30.04.15 | Lokaltidningen
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad delade i veckan ut pris till Årets Skadeförebyggare samt Årets
Miljöpristagare.

Våtmarker bidrar till att rena Östersjön
Datum: 24.04.15 | SR
Vattenriket i Kristianstad får tre miljoner kronor i statligt bidrag för att anlägga nya våtmarksområden runt Helge
å. Våtmarksområden bidrar bland annat till att samla upp fosfor och kväve som annars hade spolats ut i Östersjön.

Tranträff i Sydsverige
Datum: 02.04.15 | BT
Tranerne er i bogstaveligste forstand over os i disse dage. Især i den østlige del af Danmark kan man særligt på
klare, tørre dage pludselig høre de store fugles højlydte trompeteren og se dem trække nordpå i store V-formede
formationer.

Tranträff i Sydsverige
Datum: 02.04.15 | Rejseliv
Tranerne er i bogstaveligste forstand over os i disse dage. Især i den østlige del af Danmark kan man særligt på
klare, tørre dage pludselig høre de store fugles højlydte trompeteren og se dem trække nordpå i store V-formede
formationer.

Tranorna strömmar till Sverige
Datum: 30.03.15 | Sydsvenskan

Inte bara Hornborgasjön är ett populärt tillhåll för tranorna fram emot vårkanten. Skånska Pulkens rastplats slog i
helgen rekord med 8600 inräknade tranor.

Tranrekord vid Pulken
Datum: 29.03.15 | Norra Skåne
Aldrig förr har så många tranor samlats vid Pulken utanför Yngsjö som nu i lördags. 8 600 tranor uppskattade
tranguiden Evert Valfridsson att det då fanns på och omkring matningsfältet. Det är rejält många fler än när det
förra rekordet slogs 2011.

Rekordmånga tranor i Pulken
Datum: 29.03.15 | SR P4 Kristianstad
På matningsfältet i naturreservatet Pulken i Kristianstads vattenrike är det just nu rekordmånga tranor som har
slagit sig ner för att rasta och övernatta.

Rekordmånga tranor har landat
Datum: 23.03.15 | SVT Sydnytt
Det brukar vara ett vårtecken när tranorna kommer till Pulken i sydöstra Skåne och nu har de kommit, i massor.

En trana gör ingen sommar
Datum: 23.03.15 | Norra Skåne
Helgen var kall och kylig för de hemvändande tranorna som just nu vilar ut i Pulken utanför Yngsjö.
Deras resa började i januari- februari då de lyfte från södra Spanien.

Gräs brändes för att främja miljön
Datum: 19.03.15 | Kristianstadsbladet
Marken intill golfbanan i Åhus brann under stora delar av tisdagen.

Centrum påskpyntas i blått
Datum: 19.03.15 | Kristianstadsbladet
Påsken närmar sig och floristeleverna har sett till att det märks i centrum.. ..– Temat är blått för Vattenriket, men
med äggen har vi busat till det lite och lagt till lila också.

Tranorna kom med våren
Datum: 19.03.15 | Kristianstadsbladet
Kyliga vindar har fört med sig att tranorna tvekat att bege sig från Tyskland över havet. Under torsdagen vällde
de in.

Tranorna har landat vid Pulken
Datum: 19.03.15 | Kristianstadsbladet webb-tv
Tusentals tranor dansar nu vid Pulken.

Trots kommande kyla - tranorna har landat
Datum: 19.03.15 | SvD webb-tv
I naturreservatet Pulken utanför Kristianstad har över 1000 tranor landat, här stannar de för att äta och vila innan
de fortsätter till sina häckningsplatser i norra Sverige.

Vårens budbärare har landat
Datum: 19.03.15 | DN webb-tv

I naturreservatet Pulken utanför Kristianstad har över 1000 tranor landat, här stannar de för att äta och vila innan
de fortsätter till sina häckningsplatser i norra Sverige.

Vatten blir tema i rabatten
Datum: 12.03.15 | Kristiantadsbladet
Vårblommorna är på väg ut att pryda Kristianstad. Snart startar uppdrivningen av sommarblommorna. I år följer
blomsterutsmyckningen i Kristianstad ett tema – nämligen vatten.

Trandansen lär dröja för väntande skådare
Datum: ?.03.15 | Kristiantadsbladet
Det dröjer ytterligare några dagar innan tranparen bjuder upp varandra till dans på Pulken. .

Kristianstad har landets mest besökta naturum
Datum: 17.02.15 | Lokaltidningen
Sedan naturum i Kristianstad öppnade för 4 år sedan har de haft tusentals besökare och besökarna fortsätter att
strömma in. I fjol var naturum i Vattenriket det mest besökta naturum i hela Sverige.

Sällsynt djur visade upp sig
Datum: 12.02.15 | Kristiantadsbladet
Två lekfulla uttrar visade upp sig utanför Naturum i Kristianstad på onsdagsmorgonen.

Naturum är mest besökt
Datum: ?.02.15 | Kristiantadsbladet
Nu har vi två uttrar här. Det är helt grymt.

250 spanade efter havsörn
Datum: 25.01.15 | Kristiantadsbladet
Vindstilla och lite sol, det var ovanligt milt i Tosteberga hamn på söndagsförmiddagen.

Örndagen lockade hundratals
Datum: 25.01.15 | SVT Sydnytt
Omkring 200 personer kom till Örndagen i Tosteberga utanför Kristianstad i dag.

Örntätt lagom till temadagar
Datum: 18.01.15 | Kristiantadsbladet
Rekordmånga örnar sågs vid årets örnräkning i Kristianstadsområdet i början av januari.

Lyckad örnspaning på Lillö
Datum: 18.01.15 | Skånskan
Just nu är det fokus på havsörnar hos Naturum Vattenriket i Kristianstad och i helgen har naturfotografen Patrik
Olofsson bidragit med föredrag och hållit i örnspaning på Lillö.

Larm inför helgen: Vattenhot mot Skåne
Datum: 18.01.15 | Expressen
Den kraftiga nederbörden har gett höga vattenstånd över hela Skåne. Kring Kristianstad är nivåerna i Helge å nu
så höga att kommunen specialinkallar till möten för att bedöma situationen.

Tio år som biosfärområde

Nr 1 2015 | Tidningen Kristianstad
Den kraftiga nederbörden har gett höga vattenstånd över hela Skåne. Kring Kristianstad är nivåerna i Helge å nu
så höga att kommunen specialinkallar till möten för att bedöma situationen.
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Tyskland - landet som älskar naturum
Datum: 27.12.2016 | Kristianstadsbladet
Naturums turister ger miljoner till hotellen, restaurangerna och handeln. Och ett land är särskilt förtjust i
besöksmålet.

Så mycket pengar drar naturums turister in till Kristianstad
Datum: 23.12.2016 |24 Kristianstad
Handelns utredningsinstitut har kartlagt hur mycket Naturum betyder för turismen i Kristianstad. Det innebär
intäkter på många miljoner.

Linnés arbete fortsätter i vattenriket
Datum: 21.11.2016 | Kristianstadsbladet
Carl von Linné ville ge arter ett namn, nu är det dags för nästa steg. Att värdera nyttorna med naturen. I måndags
hölls en konferens i ämnet.

Övergödning och överfiske är stora miljöproblem
Datum: 13.09.2016 | Sveriges Radio P4
Övergödning och överfiske skapar miljöproblem längs Kristianstads kust. Den senaste forskningen om
Hanöbukten ger nya svar och det finns skäl till både oro och tillförsikt. Men det behövs mer kunskap.

Vattenriket får 3,8 miljoner
Datum: 16.09.2016 | Lokaltidningen
Vattenriket har fått ta del av statens budget för att vårda våtmarker och vattendrag i området. Totalt får de 3,8
miljoner kronor till projekt som ska förbättra vattenkvaliteten i Helgeå, Skärbeån och Anöbukten.

Detta är vandrarnas OS
Datum: 13.09.2016 | Kristianstadsbladet
Kring 100 vandrare från Portugal och Tjeckien tog sig an Linnérundan på tisdagsmorgonen.

Gullstånds minskar även i år
Datum: 05.09.2016 | Kristianstadsbladet
Den fridlysta gullstånds blir allt mer sällsynt vid Naturum, men vid Hammarsjön har de dykt upp igen efter flera
års frånvaro.

Hösten i Vattenriket
Datum: 25.08.2016 | Lokaltidningen
Naturum har varit välbesökt i sommar med över 40 000 besökare och nu drar man igång höstsäsongen som inleds
med malfiskeprat vid Kanalhuset.

Här är naturums höstprogram

Datum: 24.08.2016 | Kristianstadsbladet
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har släppt sitt höstprogram. Årets stora nyhet blir skogsvandringar på sex
olika platser i kommunen.

Sanddynerna på god väg att bli återställda
Datum: 20.08.2016 | Hallandsposten
EU-projektet Sand Life med uppgift att bevara och skydda mångfalden på stora sandfält har pågått sedan 2012
och går nu in i sluttampen.

Tusentals brittiska ålyngel släpptes ut
Datum: 19.08.2016 | Kristianstadsbladet
Inför åskådare släpptes ålynglen ut vid Naturum.

Nu ska vattnet renas i ån
Datum: 18.08.2016 | Kristianstadsbladet
Vattenriket har fått 3,8 miljoner kronor för att skapa fler våtmarker i Helge ås och Skräbeåns avrinningsområde.

På upptäcktsfärd i borgruin
Datum: 25.07.2016 | Kristianstadsbladet
Varje söndag under sommaren håller Vattenrikets vänner öppet i Lillö borgruin. Det uppskattade familjen Meyer
vid senaste tillfället.

Lovande projekt för att hjälpa miljön
Datum: 14.07.2016 | Norra Skåne
15 projekt får dela på tolv miljoner kronor i länsstyrelsens så kallade Lova-stöd. Projekten syftar till att minska
övergödningen i Östersjön. Ett av projekten som fått pengar är Biosfärsenheten, Kristianstads Vattenrike.

Lugn start på morgonen ger livskraft åt vardagen
Datum: 09.07.2016 | Norra Skåne
Vad gör de på Naturum Vattenrikets takterrass halv nio en torsdagsmorgon? Ja, det undrar nog de som går förbi.
Qigong är svaret.

Fiskgjusen allt vanligare
Datum: 08.07.2016 | Norra Skåne
Som August och Lotta tittar fiskgjuseungarna upp ur boet allra längst upp i en stolpe. Det går inte att se dem med
blotta ögat, men genom Hans Cronerts kikare syns de tydligt.

Resterna av vår historia mitt i Vattenriket
Datum: 26.06.2016 | Norra Skåne
Mitt ute i Vattenriket ligger Lillöborgen som troligen anlades i slutet av 1200-talet. Varje söndag under sommaren
håller Vattenrikets Vänner öppet.

Förgiftad mark vid naturum
Datum: 22.06.2016 | Kristianstadsbladet
Efter att C4 Teknik tagit prover i marken intill parkeringen vid Naturum beslutades det att flytta rastplatsen.

Sårig äng efter brutala orkiéstölder
Datum: 17.06.2016 | Svt Nyheter Skåne

De fascinerar genom att vara starka och sköra på samma gång, och kringsusas även av rykten om potenshöjning.
Men det egentliga skälet till att orkidér stjäls i det vilda är troligen privata samlares girighet.

Ovanligt stor mal fastnade på kroken
Datum: 16.06.2016 | Kristianstadsbladet
14,1 kilo, så mycket vägde den 1,3 meter långa mal som häromdagen hamnade på Karl-Åke Törnqvists krok vid
fiskeplatsen strax söder om motorvägsbron i Kristianstad.

Lugn och balans på naturum
Datum: 15.06.2016 | Kristianstadsbladet
Qigong på Naturums takterrass blev succé förra sommaren. I år kommer passen tillbaka varje torsdagsmorgon.
Men det finns också andra sätt att vara i nuet.

Absolut besökte källan till framgång
Datum: 02.06.2016 | Kristianstadsbladet
Samtliga 500 anställda vid The Absolut Company i Stockholm och Åhus tillbringade torsdagen i Vattenriket för
att lära mer om vatten och hållbarhet.

Skolbarn fick lära sig meta
Datum: 01.06.2016 | Kristianstadsbladet
Erfarna fiskare vill gärna inviga yngre i metandets konst. På tisdagen fick 29 barn chansen.

Elever lärde sig fiska
Datum: 01.06.2016 | Lokaltidningen
Hela våren har eleverna på Rinkaby skola jobbat med naturen och bland annat besökt Vattenriket för att skåda
fåglar, letat efter uttrar och håvat vid Herkules med tillstånd från Länsstyrelsen. I tisdags var det dags igen och då
väntade ett besök på naturum för att lära sig mer om fiske.

Fler fick lära sig mer om arter
Datum: 22.05.2016 | Kristianstadsbladet
Vattenriket är ett av de artrikaste områdena i Sverige. Under biologiska mångfaldens dag på söndagen fick fler
veta mer om arterna.

Fredholms lämnar naturum
Datum: 27.05.2016 | Kristianstadsbladet
Efter fyra år säger Fredholms upp sitt hyreskontrakt på Naturum.

Naturum är imponerande
Datum: 27.05.2016 | Kristianstadsbladet
Våtmarksauktoriteten William Mitsch besökte Kristianstad under flera dagar. Då passade han på att hylla
Naturum.

Ny restauratör i Vattenriket
Datum: 26.05.2016 | Norra Skåne
Fredholms lämnar naturrum vattenriket och en ny restauratör ska upphandlas. I november ska en ny restauratör
vara på plats.

Göken gol vid Hercules besöksplats
Datum: 13.05.2016 | Kristianstadsbladet

På torsdagsmorgonen var det gökotta vid fågeltornet i Viby.

Naturen drog honom till Åhus
Datum: 13.05.2016 | Kristianstadsbladet
Biologen Örjan Fritz flyttade från Halland till Åhus för dess artrikedom.

Ekosystemtjänster behöver stärkas
Datum: 07.05.2016 | Kristianstadsbladet
Vi lovar att göra vad vi kan för att gå före – ekosystemtjänsterna behöver bli synligare i debatten och ligga till
grund för fler beslut i samhället. Det skriver företrädare för bland andra Malmö stad, Helsingborgs stad, Region
Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Biosfärområde Kristianstads vattenrike i Naturvårdsverkets nätverk för
ekosystemtjänster.

Vädret lockar till utomhusskoj
Datum: 06.05.2016 | Sveriges Radio P4 Kristianstad
Sommaren är nära, det märks inte bara på det fina vädret utan även på alla utomhusaktiviteter.
På Vattenriket i Kristianstad kan man till exempel håva upp småkryp.

Naturum håller håv
Datum: 06.05.2016 | Norra Skåne
Titta den rör sig, utbrister en liten kille och pekar på en husmask som ålar runt i håven.
Premiärhåvningen av småkryp vid naturum i Kristianstad var populär bland besökarna under fredagen.

Nytt hotell för små gäster
Datum: 26.04.2016 | Sveriges Radio P4 Kristianstad
Häromdagen öppnade ett alldeles nytt hotell i Kristianstad – för vilda bin. Och nu hoppas man att de nya gästerna
snart ska checka in.

Nya träd - då trivs öringen
Datum: 17.04.2016 | Norra Skåne
Nya träd ska ge bättre vatten.
350 plantor klibbal och sälg planterades i helgen vid Rambrobäcken på Marcellos farms marker.

Planterar bättre framtid för häcken
Datum: 16.04.2016 | Kristianstadsbladet
För att förbättra förutsättningarna för livet i Rambrobäcken jobbar nu kommunen med att plantera en trädridå
längs bäcken. I lördags satte man spaden i jorden och började plantera de 350 träd som ska rädda bäcken.

Besökare tipsar om naturum
Datum: 15.04.2016 | Kristianstadsbladet
På Tripadvisor, sajten där resenärer tipsar varandra om allt från sevärdheter till boende, ger många Naturum
Vattenriket gott betyg.

Jättefisken malen är tillbaka
Datum: 11.04.2016 | Naturskyddsföreningen
Miljögifter och övergödning fick malen att försvinna från Helge å för flera decennier sedan. Ett par kritiska
årtionden senare är den tillbaka. Nu är intresset för Sveriges största sötvattenfisk större än någonsin.

Vattenriket är ett föredöme

Datum: 07.04.2016 | Lokaltidningen
Den globala styrelsen för Biosfärprogrammet MAB-ICC, ger Kristianstad Vattenrike bästa betyg och beskriver
området som ett föredöme i världen.

Färre tranor vid Pulken
Datum: 03.04.2016 | Norra Skåne
Just nu pågår den årliga traninvasionen i naturreservatet Pulken utanför Yngsjö. Där kan man se 8600 tranor som
vilar inför nästa flygetapp.

Så många och så fina
Datum: 31.03.2016 | Svt Nyheter Skåne
Just nu pågår den årliga traninvasionen i naturreservatet Pulken utanför Yngsjö. Där kan man se 8600 tranor som
vilar inför nästa flygetapp.

De hjälptes upp i Pulkens torn
Datum: 31.03.2016 | Kristianstadsbladet
Pulken drog till sig besökare ända från Malmö när Naturum bjöd in rörelsehindrade och äldre till transpaning.

Tranrekord tangerat i Pulken i Påsk
Datum: 29.03.2016 | Svt Nyheter Skåne
Antalet tranor som landat i Kristianstads vattenrike tangerade i helgen rekord. – I kväll räknade jag in 8.600
tranar som samlats för natten, skrev tranguiden Evert Valfridsson i ett mejl på anndagen.

Rekordmånga tranor - igen
Datum: 28.03.2016 | Kristianstadsbladet
På söndagskvällen räknade Nordöstra Skånes fågelklubb tranorna på Pulken till 8000.

8000 tranor på plats - nära rekord
Datum: 28.03.2016 | Norra Skåne
Rekordet från förra året var på söndagen nära att slås. I går kväll hade 8000 tranor räknats in vid Pulken utanför
Yngsjö utanför Kristianstad.

Många ville spana efter tranor
Datum: 26.03.2016 | Kristianstadsbladet
Den rågråa kylan hindrade inte de tranintresserade från att vallfärda till Pulken på långfredagen.

Unesco ger Vattenriket högsta betyg
Datum: 22.03.2016 | Kristianstadsbladet
Kristianstads Vattenrike är ett föredöme för biosfärområden i världen. Med de fina orden godkänner MAB-ICC,
den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, Vattenrikets utvärdering av de första tio åren som biosfärområde.

Sommaro fick besök av Löfven
Datum: 21.03.2016 | Kristianstadsbladet
Statsminister Stefan Löfven kom direkt från ett besök i Blekinge till Kristianstad på måndagseftermiddagen. Han
började med att besöka Sommarro.

Löfven på snabbvisit i Kristianstad
Datum: 21.03.2016 | Norra Skåne
Nu vet statsminister Stefan Löfven (S) allt han behöver om Vattenriket i Kristianstad.

Löfven på snabbvisit i Kristianstad
Datum: 21.03.2016 | Skånska Dagbladet
Nu vet statsminister Stefan Löfven (S) allt han behöver om Vattenriket i Kristianstad.

Stefan Löfven på besök
Datum: 21.03.2016 | Lokaltidninen
Under förmiddagen var Stefan Löfven på besök i Karlshamn för att sedan köra vidare mot Kristianstad. Under
eftermiddagen i Kristianstad väntar ett besök på Sommarro för att sedan promenera vidar till naturum och
Kristianstad Vattenrike. Där väntar en kort presentation av Heléne Fritzon och avdelningschefen för Biosfär och
hållbar utveckling Carina Wettemark om vattnet som hot och möjlighet i Kristianstad.

Stefan Löfvens besök i bilder
Datum: 21.03.2016 | Kristianstadsbladet
Statsminister Stefan Löfven besöker under måndagen Kristianstad. Han besökte först Sommarro tillsammans med
bland annat kommunalråd Heléne Fritzon (S). Senare väntas Stefan Löfven besöka Kristianstads Vattenrike och
Sommarlust.

Kristianstads Vattenrike blir modell i Unesco-arbetet
Datum: 21.03.2016 | Naturvårdsverket
Naturvårdsverket gratulerar biosfärområdet Kristianstads vattenrike som i helgen har fått ett fantastiskt bra betyg
från FN-organet Unesco. Kristianstads vattenrike har gjort en utvärdering av sitt 10-åriga hållbarhetsarbete som
nu kommer att bli modell för övriga biosfärområden i över 100 länder.

Förtruppen på plats - Uppladdning i Polen
Datum: 17.03.2016 | Norra Skåne
1 150 tranor flög in på Pulken i Kristianstads Vattenrike i onsdags kväll. – Detta är en förtrupp till den stora
inflygningen av tranor som väntar på fortsatt resa söder om oss.

Förtruppen på plats - Uppladdning i Polen
Datum: 17.03.2016 | Skånska Dagbladet
1 150 tranor flög in på Pulken i Kristianstads Vattenrike i onsdags kväll. – Detta är en förtrupp till den stora
inflygningen av tranor som väntar på fortsatt resa söder om oss.

1100 tranor siktade vid Pulken
Datum: 03.2016 | Kristianstadsbladet
Tranorna har börjat anlända till Pulken i Yngsjö. Under onsdagen kom den första stora gruppen.

En tana gör ingen vår. Men tusen?
Datum: 03.2016 | Kristianstadsbladet
… ungefär så många är de just nu, tranorna på Pulken som utgör förtruppen och hittills pausat där.

Förtrupp på plats - Uppladdning i Polen
Datum: 18.03.2016 | Kristianstadsbladet
1 150 tranor flög in på Pulken i Kristianstads Vattenrike i onsdags kväll. – Detta är en förtrupp till den stora
inflygningen av tranor som väntar på fortsatt resa söder om oss.

1100 tranor siktade vid Pulken
Datum: 17.03.2016 | Kristianstadsbladet
Tranorna har börjat anlända till Pulken i Yngsjö. Under onsdagen kom den första stora gruppen.

Ett rike rikt på vatten
Datum: 04.03.2016 | Växjöbladet Kronobergaren
Vattenrikets naturum i ytterkanten av Kristianstad ligger mitt i de våtmarker som växlat mellan att vara en del av
stadens försvar till att betraktas som ett bekymmer. Nu sätter man åter fokus på vattnets betydelse för livet och att
området är rikt på vatten, ett Vattenrike.

400 tranpar som häckar i Skåne
Datum: 03.2016 | Kristianstadsbladet
De tranor som kommit till Vattenriket redan nu kommer antagligen att stanna i Skåne.

Första tranorna har redan anlänt
Datum: 26.02.2016 | Kristianstadsbladet
Enligt Evert Valfridsson i Nordöstra Skånes fågelklubb rör det sig om cirka tio tranor som finns utspridda i
Kristianstads vattenrike.

Djurkul inledde sportlovet
Datum: 22.02.2016 | Norra Skåne
Årets sportigaste lov är här. På Naturum försöker barn hoppa långt som en långbensgroda och skåda skarpare än
en kungsfiskare. Men mest spännande är det att försöka få en skymt av de uttrar som flyttat hit.

Utterfamilj visar upp sig i Kristianstad
Datum: 20.02.2016 | Sveriges Radio Naturmorgon
Fyra uttrar drar publik mitt inne i Kristianstad, vid Vattenrikets Naturum. Uttern, som är känd som skygg och
nattaktiv, simmar några meter från folk och kameror. Uttrarna äter benlöja som finns i stora mängder i vattnet.

Tall ger plats för nya sandmarker
Datum: 13.02.2016 | Kristianstadsbladet
Vid Slättnes väg i Nyehusen pågår just nu grävningsarbete för att återställa tidigare sandmarker.

Åtta hektar bergtall återgår till sandmark
Datum: 13.02.2016 | Norra Skåne
På en yta stor som 16 fotbollsplaner avverkas nu tall och bergtall i Nyehusen för att återskapa sandmarken. Här
ska ges plats åt unika och utrotningshotade växter.

På örnsafari i Vatteriket
Datum: 12.02.2016 | SVT Skåne
Under tio vinterveckor söker sig havsörnar från hela norra Europa till Vattenriket för att äta sig mätta på sjöfågel.

Välbesökt naturum och Vattenrike
Datum: 10.02.2016 | Lokaltidningen
Naturum Vattenriket lockar varje år till sig en mängd besökare och i fjol besökte 1,6 miljoner personer ett
naturum och siffrorna visar också att naturum i Kristianstad är ett av landets mest besökta.

Helge å blir Sveriges tredje Model Forest-område
Datum: 10.02.2016 | Skogsaktuellt
Sveriges har fått sitt tredje Model Forest-område i Helge å. Därmed etableras ytterligare ett forum för samverkan
mellan landskapets aktörer i landets södra delar, som kan bidra till en hållbar landskapsutveckling.

Helge å blir Model Forest område
Datum: 10.02.2016 | Uppvidinge tidning
Landskapsinitiativet Helge å Model Forest blir Sveriges tredje Model Forest-område. Därmed etableras
ytterligare ett forum för samverkan mellan landskapets aktörer i landets södra delar, som kan bidra till en hållbar
landskapsutveckling.

Uttrar lockar på populärt naturum
Datum: 03.02.2016 | Sveriges Radio P4 Kristianstad
Sveriges tre mest välbesökta naturum finns alla i norra Skåne. Ett av dem är naturum Vattenriket i Kristianstad
och där lockar bland annat uttrarna.

Örnsafari i Kristianstads Vattenrike
Datum: 28.01.2016 | Husbil och husvagn
Den 14 februari 2016 börjar årets örnsafari i Kristianstads vattenrike där du under guidning kan uppleva det rika
fågellivet. Söndag 13 mars 2016 är sista dagen för evenemanget.

Linnérundan anpassas och lir tillgänglig för fler
Datum: 10.01.2016 | Utsidan.se webbplats
Linnérundan är en av Kristianstads tätortsnära vandringsleder. Varje år nyttjar 20 000 personer rundan. Det är
också en av fyra leder kommunen lyfter fram i det internationella vandringseventet Eurorandosom går av stapeln i
september i år. Nu blir rundan rullbar och tillgänglig för fler.

Artrikedom på programmet
Datum: 10.01.2016 | Kristianstadsbladet
20 procent av landets rödlistade arter lever i Vattenriket, som täcker mindre än två promille av Sveriges yta. Det
gör Vattenriket till ett av landets artrikaste områden. Denna rikedom står i fokus i 2016 års program.

Arter ska lyftas fram under 2016
Datum: 10.01.2016 | Norra Skåne
Vattenriket är ett av Sveriges artrikaste områden och det tar de fasta på under 2016 när fokus kommer att ligga på
artrikedomen.

Lärorikt om småkryp i konstgjord bäck
Datum: 02.01.2016 | Kristianstadsbladet
På helgerna kan nyfikna barn komma till Naturum i Kristianstad för att lära sig mer om de fiskar och djur som
finns i Helge å.

Pressarkiv år
2017

2017 | 2016 | 2015 |2014 | 2013 | 2012 |2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Skåneleden ska byggas ut i Kristianstad
Datum: 06.12.2017 | Kristianstadsbladet

Ett smörgåsbord av forkning
Datum: 20.11.2017 | Kristianstadsbladet

Konstverk ska berika Vattenrike
Datum: 15.11.2017 | Kristianstadsbladet

Stan är full av vatten
Datum: 07.11.2017 | SR P4 Kristianstad
Biosfärområdet Vattenriket i Kristianstad är ovanligt vattenrikt just nu. Men vattennivån har börjat sjunka lite och
det är åter möjligt att ta sig runt på den stadsnära Linnérundan där P4 Kristianstad fick sällskap av höstsolen
under tisdagsförmiddagen.

Strandängarna i Vattenriket - en stor ekosystemstjänst
Datum: 07.11.2017 | SR P4 Kristianstad
SMHI har varnat för högt vattenstånd i Öresund och nivån höjdes rejält vid kusten i västra Skåne och i
Helsingborg. Det är regnet som är orsaken och i Hässleholm runt Finjasjön har det varit rejäla översvämningar.
Precis som runt Helge å i Kristianstad.

Ny vandringsled planeras genom kommunen
Datum: 04.11.2017 | 24 Kristianstad
Det finns planer på att skapa en vandringsled längs Vattenriket. Då Skåneleden knappt går genom Kristianstads
kommun vill man med hjälp av Vattenrikeleden koppla ihop Skåneleden i kommunens norra respektive södra
delar.

Ny vandringsled genom Vattenriket
Datum: 01.11.2017 | SR P4 Kristianstad
En ny vandringsled kan bli verklighet i Vattenriket i Kristianstads kommun.

En vandring med 1600-talskänsla
Datum: 07.10.2017 | Kristianstadsbladet
Många kanske inte vet om att Kristianstad med omnejd har en mycket spännande historia. På söndagen finns
chansen att få uppleva lite av det dansk-svenska kriget i Skåne.

Här är det störst chans att få se havsörn
Datum: 07.09.2017 | SR P4 Kristianstad
När Nordeuropas största rovfågel blir vanligare ökar chanserna att få en skymt. Här är tipsen där det är störst
chans att få se havsörnen i Skåne.

Nya fynd görs i hästbajset
Datum: 02.09.2017 | Kristianstadsbladet
Niklas Franc tillhör det fåtal som inte har något emot att rota i häst- och kobajs. Han är entomolog och på jakt
efter dyngbaggar.

Stort projekt räddar malarna i Helgeån
Datum: 30.08.2017 | 24 Kristianstad
Naturum har dragit igång sitt höstprogram. En av de första punkterna var "Malprat" där Vattenrikets limnolog
berättade om provfisket av malar.

En smak av Vattenriket
Datum: 30.08.2017 | Lokaltidningen
Smaksinnet får sitt lystmäte på naturum i höst. Tre lördagar i september lagar gastronom Tora Olsson godsaker
med råvaror från naturens skafferi.

Nova 6, fångade en mal på 18 kg
Datum: 21.08.2017 | Expressen
Ivar Jönsson tog med sin dotter på en utflykt till Helge å. Det slutade med att de drog upp en 165 centimeter lång
mal på 18 kilo.

Far och dotter på picknick fick sitt livs fångst
Datum: 18.08.2017 | Lokaltidningen
Ivar Jönsson tog med sin dotter på en utflykt till Helge å. Det slutade med att de drog upp en 165 centimeter lång
mal på 18 kilo.

Han fick en monsterfisk på kroken
Datum: 18.08.2017 | 24 Kristianstad
Ivar Jönsson trodde att det var en vanlig gädda som hade fastnat på kroken. Men det visade sig vara en riktig
monsterfisk. "Man blev lite chockad", säger han.

Här är de nya satsningarna från Naturum
Datum: 17.08.2017 | 24 Kristianstad
Under hösten kommer det att bjudas på massor av aktiviteter på Naturum i Kristianstad. Maten och naturen står i
fokus.

Detta händer på naturum i höst
Datum: 17.08.2017 | Kristianstadsbladet

De fick upp 18-kilos mal i Helge å
Datum: 17.08.2017 | Kristianstadsbladet
40 minuter tog det att dra upp malen som var 165 centimeter lång.

Pop, soul och jazz på naturum
Datum: 13.08.2017 | Kristianstadsbladet
Johanna Jingnert släppte förra sommaren sin första ep "Goodbyes And City Lights”.

Kungsfiskaren har återvänt

Datum: 14.07.2017 | Kristianstadsbladet
Nu sitter den åter på sin pinne, redo att visa människor vägen ut till Naturum.

Här invigs nya vägvisaren till naturum
Datum: 12.07.2017 | 24 Kristianstad
På onsdagen sattes kungsfiskaren åter på plats vid Naturum. Efter att ha förstörts under en storm ska den åter visa
vägen mot vattenriket.

Vandringar i Vattenriket
Datum: 12.07.2017 | Kristianstadsbladet

Olofssons viktiga dokumentation
Datum: 15.07.2017 | Kristianstadsbladet
Med Naturum och vandringsleder så nära centrala Kristianstad är det lätt att glömma att Vattenriket fortsätter i
ytterligare flera mil och att det mesta ännu återstår att göra. Patrik Olofsson bok ”Vingar över Vattenriket” kan
påminna oss som detta. Det menar Tomas Polvall.

Unescos biosfärområden ger bidrag till Agenda 2030
Datum: 11.07.2017 | Kristianstadsbladet
Biosfärområden kan visa vägen till en bättre och friskare planet. Kristianstads Vattenrike är ett exempel på ett
område där målkonflikter har vänts till innovativa lösningar.

Se världen i humlor och bins arbete i naturen
Datum: 08.07.2017 | Kristianstadsbladet
Insändarna tycker att politiker och beslutsfattare oftare måste ta hänsyn till naturen och se vad den bidrar med till
samhällsutvecklingen.

Svarttärnans vattenrike och botanikgäng som fylld 40
Datum: 01.07.2017 | SR Naturmorgon
Vi sänder från Kristianstad vattenrike där 20 procent av Sveriges hotade arter finns.

Skolbarn släppte fåglar fria
Datum: 28.06.2017 | Kristiantadsbladet
20 barn i åldrarna 10 till 13 år deltar i årets biosfärläger. "Vi vill att barnen ska få njuta av naturen och samtidigt
lära sig om ekosystemtjänster", säger naturvägledaren Josefin Svensson

Lägerdags med insekter och abborrar
Datum: 26.06.2017 | SR P4 Kristianstad
Bada, håva och paddla kanot står på schemat när det är dags för den sjunde upplagan av Vattenrikets biosfärläger.

Vattenriket i bokform - igen
Datum: 16.06.2017 | Kristiantadsbladet
Patrik Olofsson släpper nu sin nya bok "Vingar över Vattenriket". På lördag kommer den att finnas tillgänglig på
Naturum och Patrik Olofsson kommer att vara där för att signera böcker.

Nu är ett nytt utemuseum invigt
Datum: 13.06.2017 | 24 Kristianstad
Åhus har fått ett nytt museum. På Äspet har nämligen ett utemuseum tillägnat Hanöbukten invigts.

Invigning utemuseum Äspet
Datum: 11.06.2017 | SR P4 Kristianstad
Nya utemuseet vid Äspet i Åhus invigdes i torsdags.

Skolning bland räkor och tång
Datum: 11.06.2017 | Kristianstadsbladet
För att få upp ögonen på allt spännande som finns bland tången och lära sig hur allt fungerar befann sig naturum
Vattenriket på stranden vid Äspet på söndagen.

Nytt utemueum invigt på Äspet
Datum: 09.06.2017 | kristianstad.se
Friska hav är en angelägen fråga för oss alla. Hanöbukten och stranden är viktig för kommunens invånare och
besökare på flera sätt. Vid Snickarhakens parkering på Äspet har därför ett nytt utemuseum byggts – tillägnat
Hanöbukten.

Sveriges globala ledarskap för haven börjar på hemmaplan
Datum: 08.06.2017 | Kristianstadsbladet
Den 8 juni firar FN världshavsdagen med en konferens om åtgärder för att rädda haven. I Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike anlägger vi våtmarker för att minska mängden kväve och fosfor som når havet.
Provfisken ger ny kunskap. Idag inviger vi utemuseum Äspet – om havets ekosystemtjänster och utmaningar.
Ett museum där havet är i fokus
Datum: 08.06.2017 | Kristianstadsbladet
En dag i hälsans tecken i Ekenabben
Datum: 19.05.2017 | Kristianstadsbladet
Café Årum blir fransk bistro med lokala ravaror
Datum: 05.06.2017 | Kristianstadsbladet
"Vi lagar lite vad vi känner för. Det ska vara dynamik i köket. Vi vill inte laga samma rätt året runt", säger
Alexandre Albaret som tar över Café Årum.
Portarna till medeltiden öppnas i Vattenriket
Datum: 05.05.2017 | Kristianstadsbladet
Småkrypen försvinner från vattenriket
Datum: 29.04.2017 | Svt Skåne
Ny studie ska ta reda på hur småkrypen påverkas av järnläckaget i åar i Kristianstad. De första mätningarna visar
att småkryp som till exempel trollssländorna minskar.
Vattenriket gör shinrin-yoko på svenska
Datum: 28.04.2017 | SR P4 Kristianstad
I morgon arrangerar Vattenriket i Kristianstad för första gången skogsbad på norra Lingenäset som även personer
med nedsatt rörlighet ska kunna delta i.
Populär vägvisare är tillbaka på Naturum
Datum: 27.04.2017 | Kristianstadsbladet
Konstnären Jenny Ahlström har lagat kungsfiskaren som i en vecka framöver kan ses på nära håll inne på
Naturum. Efter det flyttar den åter tillbaka till den sex meter höga stolpen mellan Härlövsängaleden och Naturum
Vattenriket.
Vattenexpert: ”Här finns inga möjligheter för någonting att leva”
Datum: 21.04.2017 | Svt Skåne
Idag togs prover i vattenriket norr om Kristianstad som visade på extremt höga halter av järn och aluminium.
– De ligger långt över gränsen för vad som är giftigt, säger Kajsa Åbjörnsson, vattenkonsult.

Läckage hotar våtmarkerna
Datum: 21.04.2017 | Kristianstadsbladet
Hans Cronert från Kristianstads vattenrike samtalar med konsulterna Kajsa Åsbjörnsson och Marika Stenberg
från företaget Ekoll AB.

Provtagning av järn och alumoinium i Helge å
Datum: 19.04.2017 | Lokaltidningen
I år genomför Länsstyrelsen Skåne en studie av läckaget av järn och aluminium vid Helgeå, Klingavälsån och
Görslövsån och de första provtagningarna har indikerat variationer med extrema halter på vissa platser.

Fler fiskar i Vattenriket
Datum: 12.04.2017 | Lokaltidningen
Vattenriket i Kristianstad finns med när Länsstyrelsen fördelar årets LONA-medel. Pengar går då till två olika
projekt i Vattenriket. 340 000 kronor ska göra det lättare att fiska och 40 000 undersöka möjligheterna att skapa
en Vattenriketled.

Naturum runt på tio språk för nya svenskar
Datum: 29.03.2017 | Kristianstadsbladet
Både turister och nyinflyttade kan vara nya i stan. Och varken hitta till Naturums besöksplatser eller alla de
aktiviteter som erbjuds. En pekskärm i receptionen på tio språk är lösningen.

Subtil dans till trumpetstötar
Datum: 28.03.2017 | Kristianstadsbladet
Tidig lördagseftermiddag. Inte mycket som gapar tomt på besöksparkeringen. Och ute på fälten visar 6000
nyanlända sina subtila danssteg som tecken på att årets transäsong har börjat.

Tranrekord vid Pulken
Datum: 26.03.2017 | Svt Skåne
Fram till månadsskiftet mars-april rastar flera tusen tranor vid sjön Pulken utanför Kristianstad. I år kom det
rekordmånga. 8 900 tranor stannade till på söndagen.

Nu drar tranfesten igång
Datum: 24.03.2017 | 24 Kristianstad
På lördag drar årets stora tranfest vid Pulken igång. ”Vi räknar med att det kommer mycket folk”, säger Åsa
Pearce, informationsansvarig.

Här njuter 6000 tranor av all inclusive
Datum: 26.03.2017 | Expressen
Nu är tranorna här. Samtidigt som böndernas vårsådd börjar, startar matningen av de majestätiska fåglarna vid
sjön Pulken.

Nu är tranorna här på riktigt
Datum: 22.03.2017 | Norra Skåne
En mysig tripp och en häftig upplevelse, säger elever från Karlshamn om Pulken och tranorna. Ett säkert
vårtecken säger de mer inbitna fantasterna.

Nya pengar ska tillgängliggöra sportfiske
Datum: 22.03.2017 | Kristianstadsbladet

Fåglar hotas av låga vattennivåer
Datum: 20.03.2017 | Kristianstadsbladet
Vattennivåerna i Kristianstad är långt under de normala, vilket oroar Hans Cronert.

Tranorna höll sig undan i busvädret
Datum: 19.03.2017 | Norra Skåne
I onsdags kväll var det runt 3 000 tranor vid Pulken, så sent som i fredags var siffran över 1 600. På lördagen var
det inte riktigt lika många.

Torkan ställer till det för fåglarna på Vattenriket
Datum: 19.03.2017 | Svt Nyheter Skåne
Våren vi har framför oss ser ut att bli den torraste på många år, med vattennivåer långt under det normala. I
Kristianstads välbesökta Vattenrike börjar läget bli akut för många av de fåglar som snart ska inleda sin häckning.

Vattenriket satsar på fiske och vandring
Datum: 17.03.2017 | Norra Skåne
Med pengar från länsstyrelsen hoppas Vattenriket att kunna utveckla såväl fiskemöjligheterna som en ny
vandringsled.

Nya projekt ska få fler att fiska och vandra i Vattenriket
Datum: 16.03.2017 | FishEco
När Länsstyrelsen fördelar årets LONA-medel blir det pengar till två olika projekt i Vattenriket. 340 000 kronor
ska göra det lättare att fiska och 40 000 undersöka möjligheterna att skapa en Vattenriketled.

Vattenrikets nya projekt tilldelas bidrag
Datum: 16.03.2017 | 24 Kristianstad
Länsstyrelsen Skåne delar årligen ut bidrag till lokala naturvårdssatsningar. I Kristianstad är det två projekt vid
Vattenriket som fått ta del av miljonerna.

Tranracet vid Pulken igång
Datum: 15.03.2017 | Svt Nyheter Skåne
Nu verkar årets tranrace vid Pulken i Kristianstad vattenrike vara igång. – De vet exakt vart de ska ta vägen, säger
tranentusiasten Evert Valfridsson.

Se tranorna landa i söder
Datum: 15.03.2017 | Blekinge Läns Tidning
Årets tranor har börjat anlända till Pulken utanför Yngsjö som är en av landets största samlingsplatser.

Tranracet igång i Pulken
Datum: 15.03.2017 | Skånska dagbladet
Nu är tranracet till Pulken i Kristianstads Vattenrike igång. 1 250 tranor räknades in på tisdagen.

Bajset avslöjar uttrarnas hemliga liv
Datum: 14.03.2017 | SR P4
Sanne Bergman har i flera veckor letat utterbajs längs Helge å. Bajset har analyserats i Stockholm och nu håller
Sanne på att sammanställa analyserna som blanda annat ska ge svar på frågan hur många uttrar som egentligen
finns i nedre Helge å.

Det går att undersöka DNA från spillningen

Datum: 12.03.2017 | Kristianstadsbladet
Sanne Bergman, biologstudent Högskolan Kristianstad studerar uttrarna i Vattenriket.

Uppsnack på naturum inför årets transäsong
Datum: 12.03.2017 | Kristianstadsbladet
Transäsongen är igång i Vattenriket. I lördags fanns det möjlighet att lära sig mer om dem på Naturum, både i
naturlig form och i pappersform.

Vattenbristen slår mot fågelparadiset i Skåne
Datum: 11.03.2017 | SR P4
Den akuta vattenbristen med låga vattennivåer i östra Götaland slår nu mot ett av Skånes populäraste turistmål,
naturälskarnas fågelparadis Vattenriket utanför Kristianstad. Ett par hundra tusen besöker turistmålet varje år.

Vattenbristen hotar populära turistmålet
Datum: 11.03.2017 | 24 Kristianstad
Ett par hundratusen turister lockas varje år till fågelparadiset Vattenriket utanför Kristianstad.

Uttern har varit livlig på senaste
Datum: 09.03.2017 | Kristianstadsbladet
Förra årets uttershow vid Naturum Vattenriket märktes inte av lika tydligt denna vinter. Men nu visar sig uttern i
högre utsträckning igen.

Nu kartläggs uttrarna i centrala Kristianstad
Datum: 09.03.2017 | 24 Kristianstad
Forskare håller nu på att kartlägga uttrarna som håller till kring Naturum i centrala Kristianstad. De vill veta mer
om hur de lever och vad de äter, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Tranvärdar hjälper till vid Pulken
Datum: 07.03.2017 | Lokaltidningen
Pulken och tranorna lockar varje år runt 15 000 besökare de veckorna som tranorna är på plats och nu inväntar
man snart de flygande besökarna som kommer att fylla ängarna runt Pulken även i år.

Opteryx tar dig med på skogsbad
Datum: 06.03.2017 | Lokaltidningen
Naturum Vattenriket firade februarilov med filmpremiär. Opertyx har fått en ny film och numera tar den
besökarna med ut på ett skogsbad genom skogen längs vattnets väg från källa till hav, från sluttningsskogarna på
Linderödsåsen ända ut till Gropahålet och havet.

P4 Kristianstads lördagsdokumentär om plasthotet i våra hav
Datum: 04.03.2017 | SR P4
Hör om hur små kulor och bitar av plast sprider sig i naturen och tillbaka till människan igen via maten vi äter.

Alexandre Albaret tar över Café Årum på naturum
Datum: 04.03.2017 | Kristianstadsbladet
White guide kocken, Alexandre Albaret, har skrivit under en avsiktsförklaring att ta över Café Årum. Det skriver
Naturum Vattenriket på sin Facebooksida.

Ny Opteryxfilm på naturum
Datum: 20.02.2017 | Norra Skåne

Naturum kunde på lördagen presentera sin nya Opteryxfilm, den tredje i ordningen.

Opteryx dyker igen
Datum: 18.02.2017 | Kristianstadsbladet
I lördags var det premiär på en ny åktur i Opteryx på Naturum i Kristianstad. Den nya Opteryxfilmen heter
”Skogsbad” och tar med besökarna på en åktur genom bokskogar, porlande bäckar och sluttningsskogarna på
Linderödsåsen ända ut till Gropahålet och havet.

Det här erbjuder februarilovet i Kristianstads kommun
Datum: 17.02.2017 | 24 Kristianstad
Skolan är över och eleverna tar en veckas ledigt. Det är nämligen dags för februarilov. ”Det är väldigt viktigt att
det finns olika saker att göra på hemmaplan”, säger kultur- och fritidschefen Ulrika Cedell.

Filmpremiär i världsunika opteryxen
Datum: 16.02.2017 | SR P4
På lördag rullar Naturum i Kristianstad ut röda mattan och erbjuder en resa av det lite annorlunda slaget i och
med filmpremiären av "Skogsbad" av Patrik Olofsson.

Med passion för rock och fåglar
Datum: 10.02.2017 | Kristianstadsbladet
Han gick från att driva sitt eget tryckeri till att arrangera fågelskådarresor runt om i världen. Lars Göte Nilsson
har gjort ett yrke av att skåda fåglar – och stortrivs.

Tranorna skyddas med nya regler
Datum: 10.02.2017 | Kristianstadsbladet
Länsstyrelsen har beslutat om nya ordningsregler vid Pulken för att tranor ska kunna rasta och övernatta ostört.
Ett 81 hektar stort område får inte beträdas från 1 mars till 20 april.

De är nominerade till Skånes bästa 2016
Datum: 08.02.2017 | 24 Kristianstad
Magasinet Skåne har presenterat de nominerade till Skånes Bästa 2016. I de tio olika kategorierna återfinns totalt
tre nominerade med bas i Kristianstads kommun. ”Vi är jättestolta och glada över det”, säger
informationsansvariga Åsa Pearce om Pulkens nominering.

Magasinet Skåne hyllar nordost
Datum: 08.02.2017 | Kristianstadsbladet
Tranor och korv uppmärksammas när "Skånes bästa" i olika kategorier ska utses.

Lokala turistmålet bland landets mest besökta
Datum: 30.01.2017 | 24 Kristianstad
Sveriges olika naturum lockar allt fler besökare. Bland de mest välbesökta är Vattenriket i Kristianstad. ”Vi var ju
ett av de fem mest välbesökta i Sverige, med över 100 000 besökare”, säger föreståndaren Karin Magntorn.

Svår vår för Skånes biosfärområde
Datum: 29.01.2017 | SR P4
Skånes enda biosfärområde, Vattenriket i Kristianstad, kan stå inför en problematisk vår. Anledningen är att lågt
vattenstånd i Helge å kan få konsekvenser.

Skånska naturum lockade flest

Datum: 28.01.2017 | SR P4
Fyra av landets fem mest besökta naturum förra året ligger i Skåne.

Naturum hoppas på nytt konstverk
Datum: 16.01.2017 | Kristianstadsbladet
Fallet förstörde mer än vad man hade trott. Nu hoppas Naturum att konstnären Jenny Ahlström ska skapa en ny
Kungsfiskare i mosaik.
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