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Minnesanteckningar från samrådsgruppen för Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike den 25 november 2019 
 
 
 
Simon hälsar välkommen och gör en kort genomgång av föregående mötesanteckningar. 
Dagordningen godkännes och därpå följer en kort presentationsrunda  
 
Närvarande:  
Leino Svensson, utsedd av Kommunstyrelsen 
Simon Lennartsson, utsedd av Kommunstyrelsen 
Ulrika Tollgren, utsedd av Kommunstyrelsen 
Peter Johansson, Kommunstyrelsen 
Eva Berglund, Planering & Strategi, Kommunledningskontoret 
Ulrika Hedlund, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jenny Sahlström, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Carina Wettemark, Biosfärkontoret, KLK 
Dan Gerell, Biosfärkontoret, KLK 
Pyret Oveson, Biosfärkontoret, KLK 
Åsa Pearce Biosfärkontoret, KLK 
Andreas Jezek, Biosfärkontoret, KLK 
Håkan Östberg, Biosfärkontoret, KLK 
Karin Magntorn, Biosfärkontoret, KLK 
Anders Hallengren, Länsstyrelsens miljöavdelning 
Mathias Johansson, Kristianstad Bromölla Jaktvårdskrets 
Thomas Lindblad, Nordöstra Skånes Fågelklubb 
Erik Baekstedt, Nedre Helgeåns Regleringsföretag 
Agnetha Björklund, Naturskyddsföreningen 
Sven Olsson, Köpinge Fiskevårdsområdesförening 
Patrik Jönsson, Christianstads Motorbåtsklubb 
Bengt Hellberg, Beckhovets fiskebodsförenig 
Jesper Björk Rengbrandt, Klara vatten 
Magnus Böklin, Klara Vatten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

     
 

1. Redduktionsfiske i Råbelöfs- och Oppmannasjön (Andreas Jezek och Klara Vatten) 
  
Andreas berättar om bakgrunden till projektet och hur det kommer att finansieras.   
Hösten 2018 sökte Råbelövssjöns och Oppmannasjöns fiskevårdsområden ett LOVA-projekt 
tillsammans med Kristianstads kommun. Sedan april 2019 driver Biosfärenheten projektet. 
Länsstyrelsen Skåne finansierar med 2,8 miljoner kronor och kommunen bidrar med 750 000 
kronor. Företaget Klara Vatten står för fisket.  
 
Magnus och Jesper från Klara vatten berättar om metoden.  
Reduktionsfiske eller biomanipulation är ofta en effektiv metod för att förbättra 
vattenkvalitén och den ekologiska statusen i näringsrika sjöar. Målet med reduktionsfiske är 
att minska andelen planktonätande fisk (brax och mört). På så vis ökar andelen djurplankton 
som äter alger vilket medför att vattnet blir klarare. I och med det kommer 
undervattensvegetationen tillbaka vilket gynnar rovfisk såsom gädda och abborre.  
 
Under hösten fiskar man med not och på våren med bottengarn. Fisken handsorteras och 
rovfisk och andra arter som man vill ha kvar i sjön släpps tillbaka. Vitfisken rötas i 
biogasanläggningen i Karpalund. Ca 200kg/ha ska plockas upp under 2-3 år. 
 
 

2. Ny friluftsstrateg i Kristianstad kommun  
 
Jenny Sahlström är ny friluftsstrateg och arbetar med att ta fram en friluftsplan för 
kommunen  
 

3. Aktuellt från Länsstyrelsen (Anders Hallengren) 
 
Anders informerar att Länsstyrelsen har fått budgettillskott vilket gör att de inte behöver 
varsla någon i år. Kristianstad kommun har fått två nya naturreservat, Kjuge Kull och Fästan. 
Flera nya är på gång bl.a. Lyngsjön och Ripa Sandar  
 
Tillsammans med ett antal län söker länsstyrelsen ett nytt lifeprojekt, Life RestoRED . 
Projektet syftar till att återställa naturtyper. Inom Kristianstad kommun är det igenväxande 
strandängar på Hovby,  Åsum och Åby som kommer att tas med i ansökan 
När det gäller debatten om granbarkborre och spridning från skyddade områden meddelar 
Anders att Länsstyrelsen bara har 4-5 mindre områden med granskog kvar. 
 

4. Biosfärområdet blommar (Pyret Ovesson) 
Samarbetsprojekt mellan HIR Skåne, LRF-konsult och Biosfärenheten. Målsättningen är att få 
lantbrukare i Kristianstadtrakten att odla mer pollen- och nektarproducerande växter på sina 
fältkanter och trädor på åkermark. Förutom att vara mat till vilda bin, andra pollinerande 
insekter och nyttodjur finns det många positiva effekter med åtgärden tex  

 ökad skörd  

 gynnar naturliga fiender till skadegörare 

 ökad andel bevuxen mark vilket skyddar mot erosion och avrinning 

 kan fungera som buffertzon vid dräneringsbrunnar 

 skydd och mat för fältvilt och fåglar 



 

 

     
 

 skapar engagemang  

 trevligt inslag i landskapet 
 
HIR Skåne och LRF-konsult kommer att erbjuda sina kunder att vara med i projektet i 
samband med att de gör sin ansökan om EU-stöd. Gör man ansökan själv och tycker det här 
låter spännande kontaktar man Håkan Håkansson på HIR Skåne så löser det sig. Det kommer 
att finnas både en ettårig och en flerårig utsädesblandning beroende på vad som passar in i 
växtföljden. Gratis frö, gemensam sådd och enkel administration hoppas vi ska intressera 
många lantbrukare. Projektet kommer att pågå under två år.  
 

5. Predatorkontroll (Pyret Ovesson och Mattias Johansson) 
 
Samarbetsprojekt mellan Biosfärenheten, Länsstyrelsen, Jägarförbundet och Kristianstad-
Bromölla jaktvårdskrets. Syftet med projektet är att skapa intresse för predatorkontroll i 
anslutning till Hovby ängar, Håslövs ängar samt Näsby fält med mål att stödja vikande 
vadarpopulationer. Projektet har inspirerats av Vadarprojektet på Öland där man redovisar 
goda resultat. Ökad jakt och fällfångst på räv, grävling, mård, mink och kråkfåglar ska 
förhoppningsvis leda till leda till ökade häckningsframgångar.  
Projektet finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.  

 
6. Kort information om, 

 

Naturums program för resten av året och tankar inför våren (Karin Magntorn) 

 Under december är det Jul på Naturum och då kan man bl.a  göra egna bivaxdukar som 
man kan ge bort i julklapp. 

 Vårprogrammet är snart klart och temat är Upplev Vattenriket. Fokus kommer att ligga 
på roliga saker att hitta på vid besöksplatserna.  

 Under mars och april kommer tranorna och som vanligt kommer det finnas tranvärdar 
på plats vid Pulken för att guida och informera om tranmatningen och platsen.    

 I april flyttar naturvägledarna ut och ordnar aktiviteter på olika besöksplatserna. 

 Nytt för 2020 blir aktiviteten Vandra med andra, dvs vandringar tillsammans med 
Friluftsfrämjandet, STF, fågelklubben m.fl. 

 

Nulägesrapport Skåneleden SL6 Vattenriket (Håkan Östberg) 
Håkan meddelar att man håller på att märka ut leden och vid mötet var sträckan mellan 
norra Lingenäset och golfbanan i Åhus färdig. Eftersom Skåneleden har orange 
ledmarkeringar som standard har ett flertal kortare slingor, däribland Linnérundan fått byta 
till blått.  
Det planeras en lägerplats på kommunal mark vid södra Äspet. Andra platser som varit 
aktuella har varit naturreservaten kring Nyehusen. Lägerplatsen planeras vara färdig våren 
2020.  
När det gäller etapp 2 mellan norra Lingenäset och Bökestad kommer det att bli en 
lägerplats i vildmarksbyn i Österslöv.  I samarbete med Sweco, Region Skåne och Österslöv 
skolor planeras ett arkitektritat vindskydd byggas under 2020 inom arkitekturfestivalen 
ArkNat.   
Etapp 1 invigs den 22 maj med gemensam promenad från Norra Lingenäset till Naturum.  
 



 

 

     
 

Investeringspengar till projektet På vatten i Vattenriket (Pyret Ovesson) 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om finansiering till projektet På vatten i Vattenriket. Totalt 
blir det 3,1 miljoner under tre år som ska gå till åtgärder som gör det lättare att ta sig ut och 
utforska Vattenriket med båt och kanot tex ny fiskebrygga vid Kavrö, brygga och ev 
vindskydd vid Pulken, brygga vid Frankes udde och fysisk utmärkning av båtled i 
Hammararsjön. Ulrika Tollgren påpekar att det är viktigt att tillgängligheten på 
besöksplatserna är tydligt beskriven i vår information utåt så att människor inte blir besvikna 
när de väl är på plats. 
 
Förhandsbesked om LONA pengar (Dan Gerell) 
Biosfärenheten har fått ett positivt förhandsbesked av Länsstyrelsen om LONA pengar till 
reservatsbildning på Ekenabben och i Södra Äspet. Beslut väntas innan jul. Pengarna ska bl.a. 
användas till att ta fram beslutsunderlag och förslag på skötselplan.  
 

7. Inga övriga frågor  
 

8. Nästa möte den 9/3 kl 18,30 
 
  

 
Pyret Ovesson 
Naturvårdsförvaltare  
072-4678239 

 


