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MARKÄGARE SOM
VILL ANLÄGGA
VÅTMARK
Helgeåns vattenråd letar efter
markägare som vill anlägga
våtmarker. Vill du eller känner
du någon som kan tänka sig
vara med i våtmarksprojekt?
Hör av er till vattenrådet!
Vi hjälper till att skicka in
ansökningar och för att starta
upp projekt nästa år behöver vi
ert intresse NU! Ansökan ska
sedan skickas in till
Länsstyrelsen senats
1 december 2022.

Till dig som är medlem i Helgeåns vattenråd vill vi här dela med oss lite av
vattenrådets verksamhet.

Vad händer just nu?
Till hösten planerar vi för ett studiebesök på Degeberga reningsverk
tillsammans med Österlens vattenråd. Målet med besöket är att vi vill lära
oss mer om rening av avloppsvatten och framför allt deras läkemedelsrening.
Mer info om detta kommer separat.
Nästa styrelsemöte hålls den 23 augusti. Har du frågor som du vill att
styrelsen tar upp, skicka in dessa senast den 22 augusti.
Ramdirektivet för vatten är utgångspunkten för svensk
vattenförvaltning.
Helgeåns vattenråd arbetar utifrån vattendirektivet (2000/60/EG) som
syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten.

”Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god
kvalitet, både idag och imorgon”
Har du en bra idé?
Har du en idé på åtgärd som Helgeåns vattenråd skulle kunna genomföra?
Tveka inte att höra av dig med dina idéer och funderingar.

VI VILL BLI FLER
Känner du eller vet någon som skulle vara intresserad att lära sig mer om
vatten eller bidra till bättre vattenkvalitet i Helgeåns avrinningsområde?
Dela gärna med dig av information från Helgeåns vattenråd. Du hittar mer
om vår verksamhet på www.helgean.se. Det går även bra att kontakta
kansliet om du vill få broschyrer hemskickade för vidare distribution.

VATTENRÅDETS KANSLI
Helge å, 2022. Foto: Sanna Lindén

För det administrativa arbetet med Helgeåns vattenråd ansvarar
Kristianstads kommun och just nu drivs det av Ulrika Hedlund och Sanna
Lindén. Utöver detta uppdrag arbetar Ulrika Hedlund som kommunekolog
och Sanna Lindén som miljöstrateg på Kristianstads kommun.

AKTUELLA PROJEKT
Helgeåns vattenråd har fått beviljat LONA-bidrag från Länsstyrelsen Skåne
för att ta fram en åtgärdsplan för Kilingaån.
År 2021 gjordes en inventering över intressanta våtmarklägen i Helgeåns
vattenråd. Nu pågår arbetet med att utreda vidare vilka projekt som är
genomförbara och på sikt hoppas vi att starta upp fler
våtmarksanläggningar.

HEMSIDAN
Vramsån, 2022. Foto: Sanna Lindén

Vattenrådets hemsida har uppdaterats under de senaste månaderna och fått
ett nytt utseende. Kolla gärna in www.helgean.se. Har du några funderingar
eller önskemål kring hemsidan, kontakta kansliet.
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