EXAMENSARBETE
SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER AV ATT RESTAURERA RÖNNE Å
VERKSAMHET
Klippans kommun är en inlandskommun i nordvästra Skåne med cirka 17 000 invånare. Söderåsens
nationalpark och Skäralid är den största besöksattraktionen med cirka tre hundra tusen besökare
årligen. Genom kommunen slingrar sig Rönne å på sin väg från Ringsjöarna till utloppet i Skälderviken
vid Ängelholm.
Under 2016 har kommunen påbörjat ett arbete med syfte att återställa forsmiljöerna längsmed ån
som nu är uppdämda av tre vattenkraftverk. Målet är att öppna upp ån för vandrade fisk som lax, ål
och öring och utveckla besöksnäringen knutet till sportfisket i regionen.
BAKGRUND
Rönne å har höga naturvärden och är utpekat som riksintresse för naturvård. Ån är klassad som
Skånes bästa laxvatten och Sveriges bästa ålvatten. Halvvägs mellan Ringsjöarna och Ängelholm finns
idag tre vattenkraftverk som utgör ett vandringshinder för all vandrande fisk. Drygt halva ån är
således ”stängd” och otillgänglig för vandrande fisk. Klippans kommun har som målsättning att lösa in
kraftverken och riva ut dem och på så vis öppna upp ån för fisk som ål och lax. En effekt av detta blir
sannolikt ett ökat intresse från sportfiskare i regionen och till följd av det en ökad tillväxt inom
besöksnäringen.
I skrivande stund utreder Klippans kommun vilka konsekvenser en utrivning för med sig. Aspekter
som utreds är både biologiska, tekniska och juridiska. Utifrån erfarenheter från Mörrumsån, ett
fiskrikt vattendrag i Småland och Blekinge, kan man anta att även en fiskrik Rönne å attraherar
fritidsfiskare i stor utsträckning. Besöksnäringen kopplat till fritidsfisket i Mörrumsån omsätter årligen
drygt 50 miljoner kr och frågan är vilka konsekvenser en fritt forsande Rönne å medför på
besöksnäringen knutet till Rönne å och i förlängningen vilka de samhällsekonomiska kan förväntas i
stort. Sannolikt kommer Rönne å bli ett minst lika attraktivt besöksmål som Mörrum.
Det Klippans kommun vill göra är att undersöka dessa konsekvenser och belysa vilka
framgångsfaktorer som är avgörande. Som förebild har kommunen sneglat på vattendrag i Skottland
och på Mörrumsån, som inom sportfiskekretsar är känt i hela Europa. Klippans kommun tror att en
satsning på fiskevård i Rönne å kan, om den förvaltas rätt, ge stora både miljömässiga och
ekonomiska vinster.
UPPGIFT
Examensarbetet ska belysa de samhällsekonomiska effekterna till följd av en restaurerad Rönne å.
Vilka sektorer kan förväntas påverkas, hur, vad och i vilken omfattning? Vidare kan betydande
framgångsfaktorer och förväntade målgrupper kartläggas liksom möjligheten att använda projektet i
samband med destinationsutveckling av regionen.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan olika uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

I arbetet ska tidigare forskning och undersökningar studeras. Erfarenheter från andra delar av landet
och utomlands sammanställas och en analys av utgångsläget göras. Arbetet ska baseras på relevant
teori och samhällsekonomiska analysmetoder.
Slutgiltig inriktning, frågeställningar och avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt
kontaktperson hos uppdragsgivaren. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant
akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser Ekonomi, Tourism Service Managament eller liknande
utbildning.
Omfattning
Examensarbetet utförs på kandidat- eller masternivå, 15 respektive 30 hp.
Ort
Klippan
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Helena Ensegård, tel. 0706 – 35 39 25
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: helena.e@miljobron.se
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan olika uppdragsgivare och studenter.
Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får uppdragsgivare hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

