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I Vallåkras våtmark finns ett eget speciellt samhälle. Det består till exempel av grodyngel, 
salamandrar och iglar. Varje år kommer över tusen personer och hälsar på. Senast kom ett 
gäng entusiastiska tredjeklassare på besök. 

 

 
 
Inga hajar 
 
 

 
 
 
Stämningen och upptäckarlusten är på topp redan vid samlingen, vid Vallåkra station.  
 
– Kan man hitta hajar i vattnet, ropar en kille hoppfullt. 
 
– Nej, förmodligen inte, säger Ingegerd Ljungblom, som är limnolog och guideledare från Natur i fokus. 

Varje år tar hon med skolklasser från Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Åstorp, Svalöv och Bjuv ut på 
exkursion längs Råån. Bland målen finns våtmarker som Bulls måse, Långeberga och Vallåkra, som gänget från 
Glumslöv ska utforska. 

Fel skor 

Med sig har Ingegerd Ljungblom håvar, baljor och små genomskinliga burkar. Med hjälp av dessa redskap ska 
tredjeklassarna samla ihop så mycket djur från våtmarken de bara kan. Och de går direkt in för sin uppgift med 
sprudlande energi och upptäckarglädje. 

Med hjälp av håvarna samlar de in iglar, maskar, dagsländor, grodyngel och en massa andra djur. Insamlandet är 
dock inte en alltigenom behaglig upplevelse. 

– Jag har upptäckt att jag inte riktigt har på mig rätt typ av skor för detta. Jag vägrar även ta i iglarna. Jag gör det 
bara inte, konstaterar Nelly Esbjörnsson som ändå avancerar mot våtmarken med gott mod. Skorna får väl torka. 

Lek med budskap 

Men det finns också allvar och ett budskap bakom utflykten. 

Ingegerd Ljungblom berättar med inlevelse en historia om hur det gick till när man började torrlägga Skånes 
våtmarker på 1800-talet, för att kunna odla upp mer mark. Människor fick mer mat, men djurlivet kring våtmarken 
tog skada. Idag försöker man på olika sätt komma tillrätta med dels detta problem, men också med övergödning 
från jordbruket. 

– Det är väldigt viktigt att barnen redan nu blir medvetna om till exempel övergödning och alger. Det kommer så 
klart dröja innan de blir vuxna. Men kanske kan det bära något av det de lär sig idag med sig vidare. Till exempel 
ut i arbetslivet, säger Ingegerd Ljungblom. 

I Rååns Vattendragsförbunds regi har hon haft guidade turer längs Råån sedan 2003. Och turerna blir allt mer 
och mer populära. 

– I år kommer jag guida cirka 1300 personer, vilket är rekord. Intresset sprider sig bland skolorna, avslutar 
Ingegerd Ljungblom. 
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