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1. Mötet öppnas.  
Mötet öppnades av Magnus Forsberg, ordförande i Tekniska nämnden, 
Kristianstad. 
 

2. Godkännande av dagordning.  
Dagordningen godkändes av alla deltagare. 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Magnus Forsberg valdes till ordförande för mötet och Johanna Larsson 
valdes till sekreterare. Deltagarna presenterade sig. 
 
 

4. Rune Brandt från Länsstyrelsen i Skåne presenterar vilken roll ett 
vattenråd kan ha i arbetet med EU:s vattendirektiv, tidsplanen samt de 
olika stegen som ingår. 
Rune Brandt påpekade att vi i Kristianstad nog hade kommit längst i länet 
i tankarna om ett vattenråd. Han redogjorde för hur vattenförvaltningen 
fungerar i Sverige och att många miljömål och direktiv berör just vatten. 
Rune menade att ett vattenråd behövs nära medborgarna, att det ska vara 
frivilligt att vara med och att det faktiskt ställer krav på gruppen om man 
ska kunna arbeta gemensamt. I framtiden kan ett beslut från ett vattenråd 
komma att väga tungt för beslutsfattarna på myndigheterna. Han menar 
också att deltagare ska se den tid som avsätts i samarbetet som värdefull 
tid då ett sådant gehör kommer att vara värt tiden det tar att delta. 

 

5. Översikt över grundvattenförhållandena på Kristianstadsslätten. 
Michael Dahlman från Kristianstads kommun presenterade sin syn på 
Kristianstadsslätten. Geologin i området varierar, det finns snarare många 
akviferer än en enda stor och att utströmnings- områden är viktiga som 
framtida potentiella vattentäkter. Vi har föroreningsproblem på sina håll, 
dels från nitrat men även bekämpningsmedel och från deponier. 

 

6. Diskussion om syftet/funktionen med ett grundvattenråd. 
Huvudprincipen för ett grundvattenråd är hushållningen av grundvattnet. 
Klimatförändringen kommer troligen att påverka och öka trycket på 
grundvatten som resurs. Många behov finns att tillfredställa och ta hänsyn 
till, det finns många intressenter till grundvattnet. 



7. Organisationsform för grundvattenrådet. 
Som organisationsform valdes ett samrådsorgan tillsvidare. Genom att 
först samla gemensam kunskap och ha en bred ingång finns det på sikt 
möjlighet att byta organisationsform. Denna fråga kommer att lyftas fram 
i ett senare tillfälle när det blir mer aktuellt. 

 

8. Beslut om bildande av grundvattenrådet och dess namn.  
Deltagarna fattade beslut om bildandet av Grundvattenrådet för 
Kristianstadsslätten. 

 

9. Diskussion om upprättande av en vattenbudget för Kristianstadsslätten. 
Möjligheterna till att upprätta en vattenbudget över Kristianstadsslätten 
diskuterades. Kommunen har fått anslag men det finns ett stort behov av 
aktuell indata. Frågor som kan besvaras är hur mycket vatten det totalt 
finns, hur mycket som tas ut, vilka konsekvenser får alla uttag? Det 
fastslogs även att många av frågorna som kan ställas är värdefrågor, vem 
bestämmer vad som är för mycket eller vad som är negativa 
konsekvenser? Uttagsmängd från kommun och industri är lätta att få men 
svårare är fastställa storleken på bevattningsuttag, framför allt de som 
inte har vattendomar.  

 

10. Möjligheten till att upprätta en gemensam kunskapsbas. 
Behovet är stort av att sammanställa och redovisa resultat från, men även 
utöka antalet, mätningar av grundvattennivå och kvalitetsanalyser samt 
även att inventera antalet, i första hand, borror i sandstenen och antalet 
övergivna sandstensborror. De sistnämnda vill man gärna åtgärda och 
fylla igen. Kristianstads kommun har i över 10 år arbetat med MIKE SHE - 
en integrerad grund- och ytvattenmodell, över Kristianstadsslätten. Med 
hjälp av modellen har man bland annat beräknat in- och 
utströmningsområden, bildningsområden av grundvatten för båda 
befintliga och planerade vattentäkter, åskådliggjort lagertjocklek samt 
föroreningsspridning och föroreningsrisk i olika områden.  

 

11. Arbetsplan för grundvattenrådet, hur kan vi bidra till att  
skydda och bevara vårt grundvatten? 
Grundvattenrådet kan bidra till att skydda och bevara vårt grundvatten 
genom kunskapssammanställning och information, värdering av de 
ekonomiska värdena men även genomföra mindre fallstudier av 
exempelvis tillrinnings- och influensområden för att öka kunskaperna om 
vårt grundvatten. Uppgiften är även att gemensamt försöka ta ställning i 
olika viktiga frågor och tillsammans verka för att vi hushåller med vår 
grundvattenresurs. 

 

12. Övriga frågor. 
Deltagarna önskar ta med sig informationen som getts på mötet och 
diskutera vidare med sin organisation/sitt företag. Eventuella frågor 
behandlas vid nästa möte. 



13. Inför nästa möte. När? Fler att bjuda in? Förslag till frågor inför nästa 
möte? 
Punkterna som diskuterades under mötet börjar redan nu att beaktas och 
arbetas med. Deltagarna uppmanas att tänka på framtida diskussioner och 
ämnen att ta upp vid möten. Johanna Larsson skickar ut en kallelse i god 
tid till nästa möte, som planeras till efter sommaren. Arbetet med att 
samla indata till att upprätta en vattenbudget påbörjas snarast. 

 

14. Mötet avslutas. 
 

 

Johanna Larsson 


