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Minnesanteckningar möte Helgeåns Vänner och Biosfärkontoret 2022-12-16 
 
Plats: Biosfärkontoret 
Deltagare:  
Från Helgeåns vänner: Bertil Lindgren och Lars Schrewelius.  
Från Biosfärkontoret: Carina Wettemark, Pyret Ovesson och Per Torstensson. 
 
 

1. Organisation nuläge  
Lars och Bertil redogjorde för nuvarande organisationen av Helgeåns vänner. Fredrik Isacsson 
är inte ordförande i föreningen längre.   
 
Föreningen avser att efter mötet med Biosfärkontoret dela information från mötet och 
klargöra föreningens organisation.  
 
 

2. Framtida verksamhetsplanering och organisation för Helgeåns Vänner 
Helgeåns vänner har årsmöte i mars och då kommer ny styrelse att väljas 
Lars och Bertil var tydliga med att tanken på restaurering av Graften genom muddring inte är 
aktuellt längre. Länsstyrelsen har också avslagit ärendet. 
 
Föreningens och Biosfärkontorets är överens om att det gemensamma målet är att Graften 
ska hållas farbar så att mindre grundgående fritidsbåtar kan komma fram hela sträckan från 
Helgeå till hamnen i Åhus stora delar av året. 
 
Lars och Bertil berättade att föreningen har planer på att arrangera musikarrangemang 2-3 
gånger per år.  
 
Det finns en sedan tidigare av föreningen framtagen plan för plantering av träd längs 
vattendraget. Lars och Bertil kontaktar den tidigare kontaktpersonen i föreningen för att 
diskutera om den ska aktualiseras.  Per bistår gärna med kunskap kring plantering mot 
erosion och för att skapa skugga. 
 
Bryggan vid Pulken diskuterades. Det är en flitigt använd iläggningsplats för kanoter. Dispens 
från strandskyddet saknas och Biosfärkontoret påtalade att det därmed bör sökas. 
Biosfärkontoret kommer att hjälpa fastighetsägaren med vilka kontakter som behöver tas.  
 
Helgeåns Vänner framförde önskemål om en kommunalt skött soptunna vid bryggan vid 
Pullken. Biosfärkontoret undersöker möjligheterna och återkommer. 
 
 

3. Kristianstads kommun och Biosfärkontoret, framtida skötsel av Graften 
Kristianstads kommun kommer att ansvara för och bekosta årlig klippning av en 4-5 m bred 
gata, öppen från vass hela vägen från Helgeå till slutet på dikningsföretaget strax nedströms 
Pulken. Pyret är kontaktperson för åtgärden. Mötesdeltagarna diskuterade att klippa ett 
område vid inloppet från Helge å i form av en kil för att styra in en del vatten från Helge å in i 
Graften.  
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Föreningen framförde önskemål om att även klippa vass i Lillrännan.  Pyret berättade  
att det är länsstyrelsen som ger tillstånd till det och hon kan undersöka möjligheterna med 
Länsstyrelsen inför 2023.  
 
Nedfallna träd i Graften är ett återkommande bekymmer för framkomligheten. Helgåens 
Vänner tar på sig ansvaret för att ta bort dessa. Allmänheten ska kunna kommunicera via 
kommunens Medborgarcenter angående träd som blockerar och så förmedlar 
Biosfärkontoret informationen till föreningen (Lars).  
Föreningen bokar in ett gemensamt möte i fält tillsammans med Per för att titta på de i 
dagsläget 10-tal träd som fallit i ån och minskar framkomligheten innan åtgärd vidtas.    
 

 
4. Utveckling av samarbetsmöjligheter Helgeåns Vänner och Biosfärkontoret 

Helgeåns Vänner och Biosfärkontoret är överens om att båda parter vill utveckla samarbetet. 
En bra början är gemensamma möten och gärna i fält där konkreta åtgärder kan diskuteras 
på plats. 
 
Dialog kring klippning av vass, bortplockning av nedfallna träd och plantering av träd längs 
vattendraget är mötesdeltagarna överens om som en bra start för samarbetet.  
 
 

5. Nästa möte 
Mötesdeltagarna är helt eniga om att en bra start på samarbetet är regelbundna fysiska 
möten, förslagsvis två på våren och ett på hösten. Ett av mötena på våren ska vara i fält. 
Kommande möten bestämdes till 12 april på Biosfärkontoret och 22 maj ute i fält. Carina 
skickar ut inbjudningar i kalendern. 
 
 

6. Övrigt 
Diskussion om körning av Jetski fördes och möjligheten att eventuellt att sätta upp skyltar vid 
båtramper i närheten. Biosfärkontoret tar med sig frågan och diskuterar det med 
kommunens friluftsstrateg. 
 
På mötet diskuterades vikten av att utöka samarbetet med Nedre Helgeåns  
Fiskevårdsområde. Helgeåns vänner kommer att kontakta fiskevårdsområdet för att föra en 
dialog kring det.  
 

 
 
Anteckningar nedtecknade av Per Torstensson  
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