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Kristianstad Vattenrike
– Bevarande och exploatering går hand i hand

Vattensjukt område har omvandlats till biosfärområde och
processen har gått över all förväntan – hundratusentals besökare
är beviset.
Utgångpunkten för arbetet med Kristianstad
Vattenrike var att bevara de natur- och kultur
historiska värdena i området och främja ett
hållbart nyttjande. Området mäter cirka 3 x 3
mil och sträcker sig över en stor del av Kristianstads kommun. 2005 utnämndes Vattenriket till
biosfärområde.
Tidigt i projektet med att skapa ett vattenrike
fanns en dialog med kommunens exploatörer, för
att styra byggande av nya boenden till mark som
har låga naturvärden, men som ändå är attraktivt
för boende. I områden med höga naturvärden har
i stället ett förstärkt skydd införts, bland annat
genom strategiskt arbete med reservatsbildande.
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Positiva effekter på tillväxt och strandskyddets syften
Ett biosfärområde ska bidra till att skapa utveckling som gynnar såväl natur som människor på
ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart
sätt. I projektet har man uttalat arbetat för att
skapa förutsättningar för att lyckas med tillväxt
och hållbar utveckling, utan att miljön får stryka
på foten. Detta har skett under devisen Det gäller att skapa utveckling som inte tär på resurserna
utan istället får det att växa. De flacka stränderna
var tidigare svåra att nå, men idag är det lätt för
besökare att ta sig dit med hjälp av stigar och
byggda spänger. Man har samtidigt kunnat hålla
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de känsliga miljöerna orörda, vilket stämmer
överens med strandskyddets syften.
Vattenrikets besökare (primära och sekundära
sammanslaget) skapade 123 800 övernattningar i
Kristianstad kommun år 2013. Samma år uppgick
enligt beräkningar konsumtionen från Vattenrikets
besökare till totalt 73 miljoner kronor. Sammantaget skapade besöken till Vattenriket 61 heltids årsarbetstillfällen, 21 personer har sysselsatts på heltid
året runt tack vare besökare som haft Vattenriket
som huvudmål med besöket i kommunen. Skatte
intäkterna för kommunen till följd av besöken i
Vattenriket beräknades till 5,5 miljoner kronor.
Genomförande
Kommunen köpte Näsby fält som varit militärt
övningsfält och genom projektets försorg anlades
spänger, plattformar och gångstigar. Det tätorts
nära är ett begrepp som hela tiden har varit viktigt.
Maderna och översvämningsmarkerna finns därför
bevarade som ett naturligt system för att skydda
bebyggelse mot översvämningar och höga vattenstånd, samtidigt som det främjar artrikedom.
Tre områden inom Vattenriket ligger centralt:
Naturrum, Å-rummet och Vilans strandäng.
2008 fanns tankar om att bygga höghus på dessa
platser. Men på grund av de höga naturvärdena
omlokaliserades byggplanerna. Inom kommunen ägnar man sig idag istället åt hållbar stadsutveckling med ett tvärsektoriellt arbete. Till
skillnad mot för bara 7–8 år sedan omfamnar
man vattnet i stället för att stänga det ute.
Man har genom arbetet med biosfärområdet
också skapat ett samarbetsklimat präglat av
ömsesidigt förtroende. Detta har inneburit att
lokala lantbrukare beretts möjlighet att bidra

konstruktivt till resultatet, istället för att lägga
sin tid på att hantera ”käppar i hjulet”.
Potential och framtida nytta
Inför framtiden lyfter Kristianstad kommun att
det inom området finns goda förutsättningar för
att bygga ut ekoturismen. Strandängarna hävdas
genom bete, vilket bidrar till biologisk mångfald.
Lantbrukarna har dessutom tagit vara på denna
potential och gått samman för att sälja kött under
varumärket ”Strandängskött från Vattenriket”.
Gott samarbete och stöd från lokala intresse
organisationer är en styrka hos projektet. Samarbete och utbyten har skett med flera lokala intresseorganisationer samt Regionmuseet. Den bärande
tanken har varit att skapa situationer som gynnar
alla. Detta görs med ständig dialog mellan lokala
aktörer. I ett tidigt skede påbörjades en diskussion
med länsstyrelsen och föreningar för att förankra,
utveckla och driva projektet framåt på bästa sätt.

Urvalet av goda exempel har gjorts under 2014 av
Strandskyddsdelegationens arbetsgrupp för tillväxt.
Gruppen har även kvalitetsgranskat varje exempel
innan publicering.
Strandskyddsdelegationen är en nationell arena
för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring
tillämpningen av strandskyddsreglerna. Vi vill bidra
till att stärka kompetensen hos dem som arbetar
med och kommer i kontakt med frågor som rör
strandskyddet. Målet är att harmonisera och
effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna,
och i förlängningen öka legitimiteten för regelverket
samt främja tillväxt och attraktivt boende i hela
landet. Strandskyddsdelegationen är en utredning
som ska vara slutförd i december 2015.
Ta del av våra webbutbildningar, skrifter, artiklar,
mallar, webbseminarier med mera på
www.strandskyddsdelegationen.se

Varför ett gott exempel?
Det finns en uttalad bevarandetanke inom biosfär
området, projektet ska bidra till att bevara landskap,
ekosystem, arter och genetisk mångfald. Projektet
stämmer väl överens med strandskyddets syften; djuroch växtlivet får utökat utrymme och fri passage och
tillgänglighet är prioriterat.
Projektet har också bidragit till att attraktivt boende
och goda upplevelsevärden i tätortsnära område har
skapats. Vattenriket har på ett betydande sätt bidragit
till tillväxt genom ökad turism till kommunen. Utvecklingen är fortlöpande med en tydlig samverkan mellan
de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomi, social utveckling och miljö.
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Ett högst konkret exempel på samarbete och
lokal utveckling är att en stor livsmedelskedja i Kristianstad sedan flera år säljer naturbeteskött under
varumärket ”Strandängskött”. En målinriktad och
ständig dialog och samverkan, där även företagare har
deltagit, mellan ekologisk kompetens och näringslivskompetens, har varit och är en viktig del av processen.
Vattenrikets många besökare får möjlighet att
uppleva ett attraktivt område, där många olika intressen samverkar och på det viset se att utveckling och
bevarande kan gå hand i hand.
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