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Minnesanteckningar från samrådsgruppen för Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike den 9 mars 2020 
 
 
Simon har förhinder och ersätts av Ulrika Tollgren på ordförandeposten.  
Dagordningen godkänns och därpå följer en kort presentationsrunda  
 
Närvarande:  
Leino Svensson, utsedd av Kommunstyrelsen 
Ulrika Tollgren, utsedd av Kommunstyrelsen 
Eva Berglund, Planering & Strategi, Kommunledningskontoret 
Therese Granekull, Barn - och utbildningsförvaltningen 
Josefin Alm, Mark- och exploateringskontoret 
Carina Wettemark, Biosfärkontoret, KLK 
Pyret Oveson, Biosfärkontoret, KLK 
Åsa Pearce Biosfärkontoret, KLK 
Andreas Jezek, Biosfärkontoret, KLK 
Karin Magntorn, Biosfärkontoret, KLK 
Anders Hallengren, Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne 
Ann-Sofie Rhenstam Holm, Högskolan Kristianstad 
Per-Ingvar Nilson, Kristianstad Bromölla Jaktvårdskrets 
Amelie Anderson, Kristianstad Bromölla Jaktvårdskrets 
Nils Waldemarsson, Nordöstra Skånes Fågelklubb 
Christer Neideman, Naturskyddsföreningen 
Sven Olsson, Köpinge Fiskevårdsområdesförening 
Patrik Jönsson, Christianstads Motorbåtsklubb 
Bengt Hellberg, Beckhovets fiskebodsförenig 
Magnus Björkhem, Ålakademin 
Olle Andersson, Bidrottningklubben 
Elin Hansson, Krinova 
Jenny Hallgren, Trafikverket 
Annelie Rossander, Trafikverket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 

1. Faunapassager (Jenny Hallgren och Annelie Rossander från Trafikverket) 
  
I Trafikverkets riktlinjer för landskap finns specifika mål för vägars och järnvägars ekologiska 
funktion. Vid ny- och ombyggnation ska säkra och funktionella passagemöjligheter skapas 
för att förhindra att djur dödas i trafiken, för att motverka barriäreffekter och för att 
förbättra trafiksäkerheten.  
 
Trafikverket arbetar även med riktade miljöåtgärder i befintlig transportinfrastruktur t.ex. 
utteranpassa en bro eller sätta upp strömstareholkar. 
 
Via Trafikverkets miljöwebb kan man hitta data och se var de gjort anpassningar för utter 
(medelstora däggdjur). Finns det sträckor som inte fungerar eller där man borde göra 
åtgärder tar de gärna emot tips.  
 
När det gäller stora däggdjur jobbar man bl.a. med viltvarningssystem, stängsel, ekodukter 
och viltbroar. Vid ombyggnaden av E22 vid Ekohallen i Fjälkinge kommer det bli en sänka 
med buskar där djuren leds ner under väg och järnväg.  
 
 

2. Aktuellt från Länsstyrelsen - jakttidsöversyn (Anders Hallengren) 
 
Naturvårdsverket har i uppdrag att se över jakttiderna med jämna mellan rum. Det 
preliminära förslaget har delats in i två delleveranser som varit ute på remiss under 
vinter/vår. Förslagen lämnas sedan över till regeringen i juni 2020. 
 
Paket 1 
När det gäller storfågel finns ett förslag på skyddsjakt på enskilt initiativ på trana och 
sångsvan vid oskördad gröda. Länsstyrelsen Skåne och Gås-och tranförvaltningsgruppen är 
eniga i sitt yttrande och avstyrker förslaget. 
 
Paket2 
Paketet 2 innebär bl.a. förändrade jakttider och i vissa fall avskaffande av allmän jakt och 
skyddsjakt på gäss. I övrigt finns det förslag på allmän jakt på enkelbecksin och snatterand. 
 
 

3. Fågelklubben informerar (Nils Waldemarsson) 
 

Nils berättar om aktuella inventeringar som kommer genomföras under året: 
• Tranor – hur många tranor häckar i Skåne? Rapportera enstaka par och par med ungar 

som ses 15 mars till 30 juni till Evert. 
• Backsvala – inventerades 2003 och 2017. Bestånden halverades under denna tid på 

grund av färre antal täkter och därmed bobranter. 
• Rapportera häckningar framförallt i mindre täkter och på udda ställen till Nils. 
• Berguv - riksinventering 2019 och 2020. Skyddad art. Var därför försiktig med 

informationen. Rapportera till Thomas Lindblad.  
• Småtärna – rapportera till Nils. 
• Fältpiplärkan – ansvarsart i Kristianstad kommun. Överensstämmer ibland med 

backsvalans biotoper.  



 
 

     
 

• Göktyta – rapportera till Ulrika Tollgren 
 
 

4. Food Jam (Anderas Jezek och Elin Hansson från Krinova) 
 

Andreas berättar kort om reduktionsfisket i Oppmanna och Råbelöfssjön. Fisken går i 
dagsläget till biogasanläggningen i Karpalund. Frågan är om man kan använda den som 
livsmedel eller proteinresurs?  
 
Tillsammans med gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad, Krinova och 
Vattenriket skapades ett foodjam. Det kan liknas vid ett matlagningsevent där man låter 
olika matkreatörer träffas och vara kreativa tillsammans. Denna gång använde man 
vitkindad gås, braxen och strandängskött från Vattenriket. Under dagen lagade forskare, 
kockar och studenter mat med de olika råvarorna och diskuterade möjligheter och 
utmaningarna med produkterna.   
 
 

5. Inför transäsongen (Åsa Pearce och Anders Hallengren) 
 
Allt är klart för skadeförebyggande matning ifall det blir aktuellt. Enligt lantbrukarna dröjer 
det troligtvis 2 veckor innan vårsådden kommer igång. Ett mindre antal tranor har redan 
anlänt och man kan se ströfåglar i landskapet och vid Pulken, men frågan är när de stora 
flockarna dyker upp?   
 
Tekniska förvaltningen har rustat upp tornet och gjort iordning parkeringsplatsen. 
Informationsmaterial är uppe och till helgen ska Pulken vara redo att ta emot besökare.  
Tranvärdarna kommer att vara på plats mellan den 23/3 och 5/4. När det är som mest 
besökare kommer parkeringsvärdar se till att trafiken flyter och Yngsjö IF grillar korv som 
vanligt. Trankalaset kommer att gå av stapeln den 28/3.  
Nytt för i år är att det kommer finnas en bussparkering vid Yngsjö IF och att det kommer att 
gå en shuttlebuss den 4-5 april som möter upp 551 vid glashyttan i Åhus  
På Naturum kommer det att finnas programpunkter för stora och små bl.a. kan man vika 
papperstranor och lyssna till en föreläsning med Patrik Olofsson. 
 
 

6. Naturrums vårprogram (Karin Magntorn) 
 

• Trantider 
• Äggstra kul med skattjakt under påsk. 
• Naturvägledarna flyttar ut under april och maj. 
• Vandra med andra. Vandringar tillsammans med andra föreningar 

(naturskyddsföreningen, fågelklubben, STF och friluftsfrämjandet) 
• Everts Linnérundevandringar  
• Musik i redet på nationaldagen  

 
 
 
 



 
 

     
 

7. Helgeåns vattenråd (Andreas Jezek) 
 
Kristianstad kommun har tagit över kanslitjänsten. Andreas Jezek och Ulrika Hedlund är 
tjänstepersonerna som fått detta uppdrag och de håller just nu på med att titta över 
stadgarna för att ha ett förslag klart till kommande årsmöte. 
Målet är att öka intresset för vattenrådet både i medlemskommunerna och i de kommuner 
som har valt att hoppa av samt att undersöka möjligheten att samarbeta med 
Helgeåkommittén. 
 
 

8. Samrådsgruppens sammansättning och handlingsplaner (Carina Wettemark) 
Arbetet med ett nytt handlingsprogram påbörjas i mars och förslaget sänds ut till 
samrådsgruppen. Handlingsprogrammet ska sedan förankras hos länsstyrelsen och andra 
myndigheter och organisationer som Vattenriket samarbetar med. I slutet av året antas den 
i kommunfullmäktige.   
 
Samrådsgruppen har funnits sedan starten av Vattenriket och ska fungera som en 
rådgivande grupp som företräder olika intressen i området. Gruppen består av lokala 
organisationer, tjänstemän, politiker och regionala myndigheter. Gruppen har ingen formell 
beslutsstatus men det finns en bred och hög kompetens som ger bra input i verksamheten. 
För att samrådsgruppen ska spegla det arbete som Vattenriket jobbar med kommer 
sammansättningen ses över under året.  
 
 

9. Inga övriga frågor  
 
 

10. Nästa möte blir i fält den 1/6 kl. 18,30 
 
  

 
Pyret Ovesson 
Naturvårdsförvaltare  
072-4678239 
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