Vad är Österlens
Vattenråd?
Österlens Vattenråd är en ideell
medlemsorganisation för kommuner,
företag, markägare, myndigheter,
organisationer och privatpersoner som
har intresse av vården och nyttjandet
av Österlens vattenmiljöer.
Vattenrådet bildades 2006 och jobbar
med att undersöka och informera om
miljön i tio åar i sydöstra Skåne.
Genom ökad kännedom om åarna
och vad som har betydelse för livet i
och intill vattnet, hoppas vi medverka
till att åarnas ekologiska värden
utvecklas och blir till fortsatt glädje
för både boende och besökare på
Österlen. Detta kan inte ske utan att de
som bor och verkar i området spelar en
aktiv roll.
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inom projektet
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med stöd från:

Vi vårdar och värnar våra vatten
Ö S T E R L E N S VATTENR ÅD
Karta över verksamhetsområdet. Data från Lantmäteriet,
SMHI, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Vattenrådets ändamål är att
- skapa ett helhetsperspektiv på vattenresurserna
- utgöra ett forum för samverkan för alla
aktörer som berörs av vattenfrågor
- verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet
- övervaka kvaliteten och utnyttjandet av
Österlens vattenmiljöer med hänsyn
till kommunernas, näringslivets, jord- och
skogsbrukets, fiskets, naturvårdens och det
rörliga friluftslivets intressen
- vara kontakt- och rådgivande organ
angående kontroll, vård och utnyttjande
av vattenmiljön.

Verksamhetsområde

Provtagning
Vattenrådet samordnar ett provtagningsprogram som omfattar mätningar i de
tio Österlenåarna. Det ingår mätningar
av temperatur, syrgashalt, kväve, fosfor,
konduktivitet, turbiditet, absorbans och
TOC (totalt organiskt kol).

Kontakta oss
Österlens Vattenråd
info@osterlen.se
Besök oss på webben
www.osterlensvattenrad.se

Dessutom undersöks de djur som lever på
bottnarna (bottenfauna) och fiskbestånd i
de större vattendragen.
Vill du veta mer så hittar du både resultat
och en karta med mer information på vår
webbplats.

Det geografiska verksamhetsområdet
omfattar avrinningsområden från
Segesholmsån i norr till Kvarnbybäcken i
söder inklusive kustområden som avvattnar
direkt till havet.

