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Minnesanteckningar från möte den 5 november 2018 i naturum
Vattenriket, med
Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Närvarande:
Roland Sandelin, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Eva Berglund, Planering & Strategi, Kommunledningskontoret
Lars Jennfors, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anna Karlsdotter, Barn- och utbildningsförvaltningen
Carina Wettemark, Biosfärkontoret, KLK
Karin Magntorn, Biosfärkontoret, KLK
Pyret Oveson, Biosfärkontoret, KLK
Åsa Pearce Biosfärkontoret, KLK
Andreas Jezek, Biosfärkontoret, KLK
Håkan Östberg, Biosfärkontoret, KLK
Ingela Lundqvist, Länsstyrelsens miljöavdelning
Anders Hallengren, Länsstyrelsens miljöavdelning
Ingemar Jönsson, Högskolan Kristianstad
Ulf Oscarsson, Vattenrikets Vänner
Christer Jönsson, Helgeåns Vattenråd
Hans Persson, LRF Kristianstad kommun
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Agneta Olsson, Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Evert Valfridsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb
Ulrika Tollgren, Nordöstra Skånes Fågelklubb
Erik Baekstedt, Nedre Helgeåns Regleringsföretag
Sven Olsson, Köpinge Fiskevårdsområdesförening
Patrik Jönsson, Christianstads Motorbåtsklubb
Bengt Hellberg, Beckhovets fiskebodsförenig

1. Information om nya spången och gömslet, entréplats vid naturum samt bro över
Härlövsängaleden
Karin Magntorn och Hans Cronert informerade om de stora satsningarna med ny spång och
gömsle vid naturum (inom Årumsreservatet), entréplats vid naturums parkering och bro
över Härlövsängaleden (för att göra Linnérundans passage säkrare). Entréplatsen blir klar
inom kort och de övriga anläggningarna kommer att bli klara under vintern-våren. Spången
och gömslet kommer att invigas den 3 maj och bron invigs på kommunens födelsedag den
22 maj.
2. På vatten i Vattenriket – information från möte under hösten, samt förslag på projekt
kring båtledsutmärkning, framröjning av ensmärken och förstudie Kavrö bro
Carina Wettemark informerade om att det nu händer positiva saker kring flera frågor som
varit uppe i Samrådsgruppen under årens lopp.
Tidigare i höstas gjorde kommunrepresentanter besök på Hammarsjön för att diskutera
framkomligheten på vatten. Man var överens om och bestämde att rännan/båtleden över

Hammarsjön ska märkas upp inför nästa båtsäsong, ensmärkena ska röjas fram (är gjort nu
under hösten) och att en förstudie kring förutsättningar och möjligheter att utveckla
Kavröbro som iläggs- och angöringsplats för fritidsbåtar ska utföras. Formellt är det så att
Biosfärkontoret/KLK har beställt och C4 Teknik kommer att utföra.
3. Kort information om,
Information från Biosfärkontoret (Carina Wettemark)
- Övergripande temat för 2019 kommer att vara ”Upplev Vattenriket”. Temat kommer att genomsyra
verksamheten och programmet för naturum. Utöver ovannämnda invigningar, så kommer nya
fiskebryggan för alla vid Kanalhuset att färdigställas och invigas under våren. En ny utflyktsguide är
på gång och man jobbar vidare med Vattenriketleden (del av Skåneleden).
- Naturvårdsverket anordnar samverkan med Vattenriket och länsstyrelsen en tankesmedja för
friluftsliv den 16-17 maj med tema Hållbart friluftsliv.
- I början av hösten firas det 30-åriga arbetet med Vattenriket. Det sker i anslutning till att det hålls
ett nordiskt Unescomöte i Kristianstad. Lena Sommestad, ordförande i svenska Unescorådet,
kommer hit då. Hon var med och invigde Vattenriket i september 2005, Sveriges då första moderna
biosfärområde i september.
Information från Länsstyrelsen (Ingela Lundqvist och Anders Hallengren)
- Ingela informerade att man under 2019 ska börja planera för 2020 Friluftslivets år. En handlingsplan
för friluftslivet i Skåne med många förslag till åtgärder har tagits fram och har varit på remiss. Den
ska nu fastställas av landshövdingen. Länsstyrelsen medverkar vid den nationella tankesmedjan för
friluftsliv i Kristianstad till våren.
- Ingela berättade också att det 2015 kom en EU-förordning om invasiva arter. Naturvårdsverket
kommer att hålla konferens och informera om denna. Den svenska förordningen väntas beslutas
inom kort.
- Anders informerade om de stora antalen vitkindade gäss som besökt Kristianstadsslätten under
hösten. De har varit väldigt koncentrerade på fält framför allt vid Hovby, troligtvis mer än 20 000 gäss
har varit samlade. FN-organet AEAWA har tagit fram förslag till förvaltningsplan för vitkindad gås och
grågås.
Naturskyddsföreningens rikskonferens, maj 2019 (Christer Neideman)
- Naturskyddsföreningen håller riksstämma vartannat år och riskkonferens vartannat år. I är det dags
för rikskonferens och den kommer att hållas i Kristianstad den 10-12 maj. Den kommer att innehålla
många exkursioner och besök vid naturum Vattenriket.
Provfiske och inventeringar i Hammarsjön (Andreas Jezek)
- Andreas Jezek informerade om att det genomförts olika undersökningar för att med större
noggrannhet bedöma status på Hammarsjön. Den 9-11 juli genomfördes det ett standardiserat
nätprovfiske. 9 arter fångades, vilket är något färre än tidigare fisken 2010, 2007 och 1995. Det
fångades ovanligt många löjor (dominerade i antal). Abborre dominerade i vikt följt av björkna och
mört. Man fick ovanligt mycket maneter i södra delen av Hammarsjön (orsakat av saltvatteninflöde
från havet).
- Malprovfiske – fick ovanligt lite malar på årets provfiske, 17 mot fjolårets 72 (med samma insats)
- Under oktober har det skett fångst av bottenlevande ryggradslösa djur på fem lokaler. De
preliminära resultaten pekar på god status i flertalet punkter. Utanför Pynten och
reningsverksutsläppet var statusen måttlig. Rapport är under framtagande.
- Undervattensvegetationen har undersökts utmed 13 transekter i Hammarsjön. Rapport med resultat
kommer efter årsskiftet.

-

Nya LONA medel - Våtare mark. Biosfärkontoret har sökt och beviljats 5,4 miljoner i ett treårsprojekt. Syftet är
att hålla kvar vatten mer i landskapet, skapa mer biologiska mångfald, minska brunifieringen och få bättre
näringsupptag. Målet är att skapa 25 ha våtmarker.

Naturums vårprogram
- Karin Magntorn informerade om att arbetet med att ta fram vårens program pågår. Sker genom att
man samlar in aktiviteter i ett programråd tillsammans med föreningarna. Det kommer bland annat
att bli vandringar med hjälp av buss som utgår från naturum och besök av naturvägledare vid
besöksplatserna.

4. Nästa möte
Bestämdes till måndagen den 4 mars 2019, kl 18.30 på naturum Vattenriket.

Roland Sandelin tackade för sig och den gångna mandatperioden som ordförande i
samrådsgruppen och blev avtackad av Carina W.

Hans Cronert
Sekreterare
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