Guidade turer till anlagda våtmarker
inom Rååns avrinningsområde

2003-2009
Ingegerd Ljungblom
På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sammanfattning……………………………………………….3
Bakgrund……………………………………………………….4
Antalet besökande växer……………………………...………5
Fyra exkursionsmål……………………………………………6
Bilder från informationsturerna..............................................7
BILAGA 1……………………………………………………….9
BILAGA 2………………………………………………………10
BILAGA 3………………………………………………………11

2

Sammanfattning
Rååns Vattendragsförbund har sedan år 2003 årligen, med undantag år 2006, satsat
på att föra ut information till allmänheten om nyttan och tanken bakom anläggandet
av våtmarker. Informationsturerna har organiserats och genomförts av limnolog och
pedagog Ingegerd Ljungblom och riktat sig till skolor, föreningar och företag.
Verksamheten har växt från drygt 100 besökande år 2003 till knappt 1000 besökande
personer år 2009. Hittills har 2440 personer besökt anlagda våtmarker under åren
2003-2009 under vattendragsförbundets informationsturer. Av dessa kom 34 % från
Helsingborgs kommun, 34 % från Landskrona kommun, 16 % från Svalövs kommun
och 16 % från Bjuvs kommun. Turerna går i linje med Länsstyrelsens riktlinjer vilka
säger att resurser behöver avsättas för information som ger ökad insikt och
engagemang i samhället om varför olika vattenvårdande åtgärder behövs. Detta för
att öka hastigheten på våtmarksarbetet, då det går för långsamt i förhållande till de
mål som satts upp.
Antalet besökande klasser ökar kraftigt. Många lärare som varit ute med en klass
återkommer med nya skolklasser. 2009 var drygt hälften av turerna från skolor som
tidigare deltagit i projektet.
Företag har varit svåra att nå. År 2003 inbjöds ett 50-tal företag via brev – endast 2
företag deltog. I år har 14 stycken föreningar bjudits in och en av dessa har deltagit.
De våtmarker som besöks under informationsturerna är S Vallåkra a, Bulls måse,
forskningsdammarna i Långeberga och Görarpsdammen.
Informationsturerna görs så intressanta som möjligt med många roliga fakta. Den
behandlar ekologi, näringskedjor och miljömålen och innehåller både information
och aktiviteter. Under turerna har deltagarna fått en inblick i hur våtmarker påverkar
viktiga förlopp i naturen och kan vara till glädje för hotade såväl som vanliga arter
av djur och växter. Grupperna har fått lära sig hur landskapet har förändrats när det
gäller vattentillgången i Skåne och vad förändringarna har haft för effekt på
vattenkvalitet, djur och växter. Eleverna har fått med sig broschyren ”Råån och
miljön” samt Länsstyrelsens årsrapport. Med på turerna finns tubkikare, vanliga
kikare, håvar, vannor och bestämningslitteratur.
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Bakgrund
Sedan början av 1700-talet har en mycket stor del av våtmarkerna i Sverige dikats ut
för att öka odlingsarealen. Man har också rätat ut och kulverterat vattendrag för att
vinna mark. Detta gör att de naturliga processer som renar vattnet till stor del har
satts ur spel och mycket näringsämnen och föroreningar följer med åarna ut i havet.
Där bidrar de till övergödning, syrebrist och bottendöd. På Öresunds bottnar råder
syrebrist årligen och livet i de grunda vikarna, de viktiga ”barnkamrarna” för fisk
och bottendjur, har påverkats mycket negativt av utsläppen. Många djur och växter
som är beroende av vatten i landskapet för sin överlevnad är dessutom hotade. När
våtmarkerna har försvunnit har också landskapets vattenhållande förmåga minskat,
vilket ger både översvämningar och torka.
För att hjälpa naturen att återhämta sig har Rååns Vattendragsförbund, som är en
sammanslutning av de kommuner som Råån passerar igenom, anlagt ett 60-tal
våtmarker sedan 1991. Informationsturerna har som syfte att sprida information om
varför man anlägger våtmarker och visa på den biologiska mångfald som utvecklas i
och kring dammarna.
Informationsturerna går i linje med det arbetssätt Länsstyrelsen strävar efter för att
lyckas med vattenvården i Skåne. ”För att nå EU:s mål om en god vattenstatus till
2015 krävs […] ökad insikt och engagemang i samhället om varför olika åtgärder
behövs. Resurser behöver därför avsättas för information och för att få allmänheten
att känna sig delaktig. ” (Miljötillståndet i Skåne - Årsrapport 2005).
Projektet hoppas kunna fortsätta under våren 2010.

Utsikt från fågeltornet. Bulls måse.

Vi har sett den bruna kärrhöken!
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Antalet besökande växer
Under 2003-2009 har ca 2440 personer besökt anlagda våtmarker i Rååns
avrinningsområde under organiserade informationsturer. Grupperna har kommit
från Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuvs kommun.
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Figur 1: Antal besökande till våtmarkerna 2003-2009. Av dessa är 11 %
vuxengrupper (företag, föreningar, lärare, föräldrar), 9 % gymnasieelever
och resterande elever i grundskolan. År 2006 var det uppehåll i turerna.
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Figur 2: Antalet besökande fördelat på exkursionsmål. Övrigt är turer som
gått till vattendragsförbundets anlagda damm i Bruces skog, en enstaka tur
direkt till skola pga extremt dåligt väder, samt några turer till Rååns
dalgång pga transportproblem.
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Fyra exkursionsmål
Bulls måse
Bulls måse är med sina 17 ha den största anlagda våtmarken längs ån och har sedan
den anlades år 2000 fått ett mycket rikt fågelliv. Vid våtmarken finns ett fågeltorn och
där häckar bl a gråhakedopping, trana och brun kärrhök. Ovanliga arter som
exempelvis ägretthäger och purpurhäger på tillfälligt besök har lockat ornitologer
från hela Sverige. Vid ett flertal tillfällen har Bulls måse valts för SKOFs årliga
tävling ”Tag plats” där det gäller att observera så många arter som möjligt under ett
visst antal timmar. Under 2008 uppgick det till 52 arter. Förutom ett rikt fågelliv
erbjuder Bulls måse fin och varierad håvning med olika arter av småkryp.
Långeberga
År 2008 tillkom Långeberga som är ett bra komplement till Bulls måse. Vid
Långeberga finns ett antal forskningsdammar där man studerar hur en damm ska
utformas för att bäst uppnå önskade syften. Där kan man också se hur ett åkerdike
kan restaureras för att bättre rena vattnet och vara mer attraktivt för olika djur och
växter. Vid Långeberga finns informationsskyltar och ett litet informationshus där
man kan lära sig om våtmarker och även fika under tak. I anslutning till dammarna
ligger ett parti lövskog med ett mycket rikt fågelliv på vårarna. Där hörs grönfink,
gransångare, näktergal, bofink, gärdsmyg, trädgårdssångare, rödstjärt, lövsångare m fl.
Vallåkra
Dammen S Vallåkra a tillkom som exkursionsmål 2009 och blev mycket populär. Det
är en mindre damm som ligger i utkanten av samhället Vallåkra och precis invid ån.
Den har en mycket rik småkrypsfauna. Kring dammen är det ett våtmarksområde
med vass samt ett lövskogsparti med bl a näktergal. Brun kärrhök sågs vid dammen
ett flertal gånger under guidningarna. Området runt dammen hålls i ordning av
byalaget i Vallåkra, gräset runt dammen klipps och där finns bänkar och bord. Efter
att vi tittat på våtmarken följer en promenad upp till naturreservatet Borgen, ett
lövskogsområde med intressant historia och ett av Sveriges småfågeltätaste
områden. Här följer vi Råån och tittar, om tiden räcker till, på ytterligare en våtmark,
en fd meandrande åfåra till Råån.
Görarpsdammen
Görarpsdammen ligger vackert i en sänka omgiven av lövskog. Den erbjuder relativt
artfattig och svåråtkomlig håvning och besök har därför också gjorts till en mindre
våtmark vid en närliggande åker. Då får besökarna se olika sorters dammar med
olika förutsättningar och liv. En kortare vandring görs också uppströms Görarps
mölla, då även ett par våtmarker passeras.
De olika exkursionsmålen kompletterar varandra bra. Att skolor belägna på olika
ställen kan välja mellan flera exkursionsmål underlättar också kommunikationen.
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Bilder från informationsturerna

Information om livet i vattnet i
Bulls måse.

Vi har hittat en vattensalamander
och en gulbrämad dykare!

Vandring genom lövskogen i
Långeberga. Rikt fågelliv!

Undersökning av livet i en av
dammarna i Långeberga.

Dammarna i Långeberga sedda uppifrån informationshuset Naturpunkten.
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Rikt småkrypsliv i Vallåkra. Brun
kärrhök och näktergal!

Vandring längs med Råån i naturreservatet Borgen i Vallåkra.

Paus vid Görarpsdammen.

Vandring för att se på fler våtmarker
uppströms Görarps mölla.

Kontakter för projektet:
Ingegerd Ljungblom, tel 070-6731281 eller post@naturifokus.se, Claes Nihlén och
Peter Göransson på Miljökontoret i Helsingborgs stad, tel 042-10 50 43
respektive 042-10 50 03.
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