Österlens sköna vattendrag
SLUTRAPPORT

Åtgärder i å-tanke
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och grunden till allt liv på jorden. Vattenmiljöer ger plats åt en fantastisk
artrikedom som har minskat till följd av mänsklig påverkan.
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Att upptäcka livet under vattenytan är en bra utgångspunkt i
bevarandearbetet där alla har ett
ansvar. Det är både spännande
och viktigt att förstå sammanhangen i naturen och med
gemensamma aktiviteter ute vid
åarna stärks också samhörigheten och kopplingen till
naturen.
Projektet Österlens sköna
vattendrag har drivits som ett
gemensamt projekt inom Österlens
vattenråd och vattenrådet för
Nybroån Kabusaån och Tygeån. På
initiativ av de två vattenråden organiserades å-vandringar,
workshops och utställningar för
att uppmärksamma åarna och
vattenrådens arbete i sydöstra
Skåne. Projektets mål var att
informera om och inkludera fler i
arbetet med att förbättra vattenmiljöernas status.

Erfarenhetsutbytet mellan naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar och LRF inom projektet ledde till konkreta insatser för
bättre vatten. Universitet, högskolor och naturskolor bidrog med
avsatt tid och kunskap om vatten –
allt för att öka medvetenheten om
naturens värden.
Inspiration och engagemang
sprids lokalt och det är viktigt att
hålla en fortsatt dialog mellan olika
intresseföreningar för att inhämta
information om häckande fåglar,
skyddade växter och invasiva främmande arter som förekommer längs
vattnen – innan åtgärder genomförs.
Samverkan kring frågorna ökar
inte enbart lokal kunskap utan även
kvalitén och antal insatser för vattendragen. Det är också viktigt för
att nå Sveriges miljömål och följa
EU:s ramdirektiv för vatten.

Vi hoppas att projektet inspirerar
till fler gemensamma insatser för
vattendragen.
Varför inte göra ”De rinnande
vattnens dag” till en årlig aktivitet,
plantera träd längs vattendrag, eller
inventera den biologiska mångfalden med skolungdomar och spendera mer tid ute i naturen, vid våra
vackra och livsviktiga vattendrag
– tillsammans kan vi skapa ringar
på vattnet!

Projektet startade 2018
och avslutades vintern
2020. Tre välfyllda år
med mycket ny kunskap
och fina stunde .

Två vattenråd, sex
kommuner, ett tiotal
föreningar, högskolor,
universitet och naturskolor i samarbete
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Runt 150 aktiviteter
med sammanlagt fler
än 1600 deltagare

Närmare 4000 ideella
arbetstimmar till ett
värde av mer än 800 tkr

Vad är ett vattenråd?

Vad gör vattenråden?

Ett vattenråd är en ideell
medlemsorganisation för alla som
har ett intresse av vården och
nyttjandet av vattenmiljöerna;
kommuner, företag, markägare,
myndigheter, organisationer och
privatpersoner.

Vattenråden samordnar bland annat
ett provtagningsprogram som
omfattar mätningar i åarna. Det
övervakas bland annat temperatur,
syrgashalt, näringsämnen och totalt
organiskt kol. Dessutom undersöks
de djur som lever på bottnarna
(bottenfauna), flödet och fiskbestånd i de större vattendragen.

Mångfalden av kunskap och
olika perspektiv är viktiga för att
hitta hållbara lösningar för att
bevara naturvärden kopplade till
vattenmiljöerna. Med lokal kännedom är vattenråden en bra samarbetspartner för myndigheter i olika
frågor som rör vattendragen och
miljön omkring. Det gemensamma
målet är rent vatten och en hållbar
utveckling nu och för kommande
generationer.
Projektet finansierades genom stöd från Leader och
Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och
sex kommuner i samarbete: Kristianstad, Hörby, Simrishamn,
Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Tryckt februari 2021.

Genom ökad kännedom om
åarna och vad som har betydelse
för livet i och intill vattnet, kan
vattenråden medverka till att åarnas
ekologiska värden utvecklas och
bidra till att samordna åtgärder.
Vattenråden kan bidra med värdefull sakkunskap i samarbetsprojekt
och en helhetsbild över avrinningsområdet.
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