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Yttrande över avgränsningssamråd om ansökan 

om vattenvårdsåtgärder Vramsån, Kristianstads 

kommun 

SMHI har tagit del av rubricerat samråd och har följande synpunkter. 

 

SMHI ska förvalta den svenska hydrologiska infrastrukturen och därigenom inhämta 

och förmedla kunskaper om landets hydrologiska förhållanden, se 3 §, förordning 

(2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. En 

del av detta är att genomföra flödes- och vattenståndsmätningar i en stor mängd 

vattendrag i Sverige. 

 

Flödesstationerna i Sveriges nationella stationsnät är viktiga för att bedöma den 

hydrologiska situationen på kort och lång sikt. Observationerna används för att 

verifiera modeller för nationella beräkningar vilka ligger till grund för exempelvis 

flödesprognoser och varningar men även många andra syften. För att observationerna 

ska vara så tillförlitliga som möjligt krävs långa och obrutna mätserier. Mätningarna 

nyttjas av många aktörer och en allt viktigare aspekt är stationernas betydelse för 

bedömningen av det framtida klimatet, då mätningarna visar på förändringar över tid 

för vattensituationen i denna region. 

 

I Vramsån vid Nymölla, uppströms Sågmöllan, bedriver SMHI kontinuerliga 

vattenföringsmätningar sedan 1979. Vid Nymölla kvarn finns en så kallad tröskel i 

vattendraget som är en förutsättning för att mätningarna ska kunna göras på platsen. 

Det är viktigt att tröskeln vid Nymölla och området strax nedströms tröskeln inte 

påverkas av den restaurering av åfåran som planeras. 

 

Dialog med SMHI krävs i den fortsatta planeringen inför restaurering av åfåran. SMHI 

behöver också involveras i samband med utförandet av åtgärderna, dels för att få 

information om när arbetena på platsen påbörjas och avslutas, men också för att 

säkerställa att tröskeln hålls opåverkad av åtgärderna.  
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Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av  

Maud Goltsis Nilsson, Lena Eriksson Bram, Anna Eklund och Gustav Sandehed. 

 

 

För SMHI 

 

 

 

Bodil Aarhus Andrae 

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet 

  


