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VÅR VISION
Blekinge Arkipelag – ett hav av möjligheter!
Biosfärområde Blekinge Arkipelag står för en levande kust och skärgård där
utvecklingen sker i harmoni mellan företagande och ekologi. Grunden är lokalt
engagemang och omtanke om kommande generationers framtid.

ORGANISATION
Ideella föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelags styrelse har under 2017
bestått av:
Carl-Martin Lanér
Mattias Holmquist
Anna-Lena Fransson
Bodil Frigren Ericsson
Marco Gustavsson
Bo Johansson
Magnus Larsson
Louise Lindén
Lena Stävmo

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Vald av årsmötet
Vald av årsmötet (näringsliv)
Vald av årsmötet (näringsliv)
Vald av årsmötet (föreningsliv)
Utsedd av Karlshamns kommun
Utsedd av Ronneby kommun
Utsedd av Karlskrona kommun
Vald av årsmötet (näringsliv)
Utsedd av Länsstyrelsen Blekinge län

Styrelsen har haft 8 sammanträden under verksamhetsåret.
FIRMATECKNARE
Föreningens firma har tecknats av Carl-Martin Lanér, Mattias Holmquist och
Heleen Podsedkowska, två i förening.
REVISORER
Ordinarie revisorer är Kjell Thörnqvist, Bo Larsson och ersättare Lars Karlsson.
Föreningens löpande bokföring, ekonomiska rapporter och skattedeklarationer har
skötts av två ekonomifirmor, Off4All AB samt Ekonomiservice i Blekinge AB.
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VALBEREDNINGEN
Valberedningen består av Anette Johansson (Boverket, sammankallade), Leif
Törnqvist (Naturskyddsföreningen, ledamot) och Per-Arne Olsson (Eriksberg,
ledamot).
BIOSFÄRKONTORET/SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER
Under 2017 har biosfärkontoret haft 4 personer sysselsatta, en
koordinator/verksamhetsledare och en projektledare på heltid fr o m januari, samt
2 projektmedarbetare på halvtid fr o m maj. Under sommaren en praktikant varit
verksam på biosfärkontoret, vars uppgift var att sammanställa uppgifter om
medlemmarna.
MEDLEMMAR
Vid årsskiftet hade föreningen 45 medlemmar. Många nya medlemmar, varav de
flesta är företagare, har tillkommit tack vare projekt Arkipelagrutten.
ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls den 25 april 2017 på naturum Blekinge i Ronneby, 27 personer
närvarade, varav 18 var röstberättigade.
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Verksamheten under året som gått
Verksamheten har utgått från den reviderade samverkansplanen för
Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Verksamhetsåret har framför allt stått i tecknet
av uppstarten av projekt Arkipelagrutten. Samverkansplanen består av 9
temaområden och 22 strategier. För att göra biosfärarbetet hanterligt har
biosfärstyrelsen prioriterat fyra av dessa strategier. De är:
3. Stimulera entreprenörskapet inom kulturmiljö
Beskrivning: Genom att stimulera entreprenörskapet inom kulturmiljö ökar
intresset och resurserna för att bevara och restaurera detta.
15. Hållbar turism
Beskrivning: Ökad men varsam turism. Förlängd turistsäsong. Besökare ska lockas
till området och uppleva unika värden inom en växande besöksnäring (ex. historisk
segelled, Arkipelagrutt).
16. Hållbart entreprenörskap
Beskrivning: Utveckling av ett livskraftigt hållbart näringsliv inom biosfärområdet,
vars syfte är att stimulera områdets hållbara entreprenörskap och främja
förutsättningarna för hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.
17. Etablera varumärket Blekinge Arkipelag
Beskrivning: Ett varumärke och logotype för hållbara varor och tjänster inom
biosfärområdet gynnar det småskaliga näringslivet och skapar ekonomiska
förutsättningar för en levande skärgård. Levande skärgårdssamhällen skapar i sin
tur förutsättningar för ett öppet landskap.
Utifrån prioriteringen av strategierna har under 2017 dessutom arbetats med
följande:
ARKIPELAGRUTTEN
Under tre år t o m hösten 2019 pågår projekt Arkipelagrutten, som finansieras av
Tillväxtverket, SydostLeader, biosfärkommunerna, länsstyrelsen och Blekinge
Arkipelag.
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Arkipelagrutten är ett nätverk av hållbara leder, resmöjligheter och produkter
genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Arkipelagrutten ska skapa en helt ny reseanledning för Blekinges kustområde. Ett
nätverk av leder ska med en app och en karta göra natur och kultur lätt att uppleva
för besökaren såväl med cykel, till fots, med kajak eller båt.
Syftet med Arkipelagrutten är att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika
natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande skärgård.
Visionen för projekt Arkipelagrutten är att Blekinge blir en attraktiv och hållbar
destination för outdoorturism. Projektets huvudmål är att:
• främja företagande och arbetsmarknad
• bidra till renare miljö och intakta ekosystem
• fler ska uppleva, bli informerade om och öka sin förståelse för
områdets historia och ekosystemtjänster
• fler ska få fysisk och psykisk rekreation i området
• Blekinge Arkipelag ska bli ett för regionen känt varumärke som
förknippas med positiva värden
Arkipelagruttens företagsnätverk lägger grunden för en långsiktig samverkan där vi
skapar möjligheter för nätverkande, kompetensutveckling och marknadsföring
som ger mångfalt tillbaka. Tillsammans med dess intressenter skapas en hållbar
och levande kust och skärgård.
På naven möts flera av lederna så att det blir möjligt att växla färdsätt. Vid de
flesta av dessa knutpunkter finns dessutom bemannad service för övernattning,
måltider och information. Vi har nu kommit fram till den slutgiltiga listan på vilka
nav som ska finnas med i Arkipelagrutten, det blev till slut 13 nav längs med
Arkipelagrutten, och de är följande:
1. Mörrum
2. Karlshamn
(Väggahamnen)
3. Tärnö
4. Järnavik

5.
6.
7.
8.
9.

Ronneby Ekenäs
Hasslö (Garpahamnen)
Aspö (Lökanabben)
Sturkö (Bredavik)
Karlskrona (Stadsmarinan)
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10.
11.
12.
13.

Senoren (Brofästet)
Stenshamn
Torhamn
Kristianopel
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Naven ska ses som mötes-, informations- och serviceplatser. På naven möts flera
av lederna så att det blir möjligt att växla färdsätt. Vid de flesta av dessa
knutpunkter finns dessutom bemannad service för övernattning, måltider och
information.
ATTRACTIVE HARDWOODS
Blekinge Arkipelag är associerad partner i EU-projektet Attractive Hardwoods,
som syftar till att öka populariteten och antalet besökare till ädellövskogar, som är
tänkta att bli destinationer för gränsöverskridande ekoturism. Målet är att förbättra
och stärka samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer, som är
verksamma inom turismsektorn. Skogsstyrelsen är projektägare och aktiviteterna
sker i särskilt utvalda pilotområden fördelade i Sverige, Polen och Litauen.
Projektet finansieras av Södra Östersjöprogrammet och av partners från de
deltagande länderna. Projektet startade den 1 juli 2016 och pågår under tre år.
Koordinatorn och projektledaren för Arkipelagrutten har deltagit i möten med
samtliga projektpartners och presenterat både Blekinge Arkipelag och
Arkipelagruttsprojektet.
UTVÄRDERING
Under året har även en 5-årsutvärdring genomförts. Utvärderingen är ett underlag
som omfattar hur resultaten har uppnåtts utifrån de mål som angavs i ansökan
samt hur verksamheten ska styras de kommande fem åren, som innebär att det är
halvtid tills 10-årsrevideringen, den s k Periodic Review. Periodic Review ska
utföras av alla biosfärområden på uppdrag av Unesco. Ett antal
rekommendationer har lämnats, bland annat att föreningens uppdrag bör
tydliggöras för att därefter kunna säkerställa att det finns förutsättningar för att
arbeta enligt formulerat uppdrag, att hållbara strukturer för föreningens arbete
säkerställs i form av en ändamålsenlig organisation, tillräckliga resurser samt
tydliga uppdrag och ansvar, samt att konkreta mål sätts upp för föreningens
arbete, såväl långsiktiga som kortsiktiga.
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Kommunikation och information
SYNLIGHET I MEDIA
Under året har Blekinge Arkipelag uppmärksammats i media, särskilt i samband
med arbetet med projektet Arkipelagrutten. Biosfärområdet har varit i fokus för
minst 10 artiklar i lokal press och radio.
PRESENTATIONER OCH FÖREDRAG
Biosfärkontoret får ofta förfrågningar om att hålla föredrag i olika sammanhang, t
ex vid föreningsmöten och i andra sammanhang. Exempel på uppdragsgivare är
Ronneby kommuns energi- och miljöråd, Rotary i Karlskrona, Kretsdag
Naturskyddsföreningen i Blekinge, Friluftsfrämjandet Region Syds årsstämma,
samt den första upplagan av stadsvärdsutbildningen i Karlskrona, där koordinatorn
medverkade i utbildningen av 19 blivande stadsvärdar. Detta var ett pilotprojekt i
Karlskrona inför sommaren 2017. Tanken är att dessa värdar kommer att arbeta
ideellt som stadsvärdar under högsäsongen. Eftermiddagen utgjordes av ett
Unescopass, där även världsarvet presenterades. Koordinatorn har deltagit och
informerat om BBA på ett informationsmöte i Vattenrådet för Blekingekusten
(VRBK). Mötet anordnades av Vattenrådet för Blekingekusten och syftet var att
Vattenråd i Södra Östersjön och andra relevanta myndigheter, organisationer och
föreningar med intresse i vattenfrågor träffades för information och
kommunikation.
HEMSIDA, NYHETSBREV OCH SOCIALA MEDIER
Vårt nyhetsbrev har under verksamhetsåret skickats till drygt 450 prenumeranter,
vars antal ökar ständigt. Biosfärområde Blekinge Arkipelag har även en
Facebooksida i syfte att informera om våra egna nyheter och inbjudningar samt
att lyfta goda initiativ för hållbar utveckling, nationellt och internationellt, och
engagera fler. Runt 630 personer gillar sidan och antalet ökar ständigt även här. Vi
uppdaterar Facebooksidan regelbundet. Vi har även ett Instagramkonto med
knappt 200 följare. På vår hemsida lägger vi ut nyheter med jämna mellanrum.
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BIOSFÄRAMBASSADÖRSUTBILDNING
Efter genomförd utbildning av de första biosfärambassadörerna har en mindre
grupp tagit initiativet till en studiecirkel i syfte att skapa ett nätverk, i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan.

Utbyten med andra biosfärområden och
övriga intressenter
BIOSFÄRRÅDET
Koordinatorn ingår i det nationella nätverket av biosfärområden, kallat
Biosfärrådet. Biosfärrådet består av samtliga fem biosfärkoordinatorer samt båda
koordinatorer till kandidatområdena. Biosfärrådet träffas en gång om året på det s
k örådet, som under 2017 anordnades på Karön i Blekinge Arkipelag. Biosfärrådet
har även skypemöte en gång i månaden. Det Svenska Biosfärprogrammet har fr o
m den 1 maj en nationell koordinator på heltid.
SAMARBETSPROJEKTET MED BIOSFÄROMRÅDE WEST-ESTONIAN
ARCHIPELAGO
Inom ramen för det estniska projektet ”Nätverk av biosfärområden inom
Östersjön” genomfördes ett studiebesök i maj där 5 representanter från
biosfärområdet West-Estonian Archipelago deltog. På programmet stod ett
utbyte med SydOstLeader, besök till naturreservat Lindö udde, information om
biosfärambassadörer, besök Wämöpark och Kaffestugan, Saxemara båtvarv och
museet, presentation av projektet FiskOnline, presentation plus demonstration av
Seal Safe Fishing Equipment, Göholm och Äggaboden, samt information om
nätverk för mat i Blekinge. Deltagarna var mycket imponerade av
kustfiskeprojektet FiskOnline och tycker att detta exempel har potential att
utvecklas även i deras biosfärområde, likaså Arkipelagruttsprojektet.
Projektet finansierades av Nordiska Ministerrådet och är nu avslutat.
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ÖSTERSJÖSEMINARIUM
En representant från BBA deltog i seminariet Östersjön, ett hav i förändring, på
Marinmuseum.
STYRELSEKONFERENS FÖR SVERIGES BIOSFÄROMRÅDEN
Samtliga biosfärområden i Sverige är unga och har olika förutsättningar för hur de
bäst möter uppdraget att vara ett internationellt modellområde för hållbar
samhällsutveckling. Koordinatorn deltog i den fjärde årliga styrelsekonferensen
som hade tema Erfarenhetsutbyte och Lärande och som hölls i Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle. På programmet stod ett föredrag av Malena
Heinrup om biosfärområden och Agenda 2030, en uppföljning och fortsatt
workshop från förra mötets arbetsgrupper: hållbar besöksnäring,
biosfärambassadörer, biosfär och lärande, varumärke och kommunikation, samt
om styrelsearbetet.
MAB YOUTH FORUM - COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Blekinge Arkipelag skickade två unga representanter, BTH-doktoranden Lisa
Wälitalo, socialentreprenören Louise Lindén, till forumet i Po Delta
biosfärområde, Italien.
PRAKTIK ESTNISKA YRKESHÖGSKOLEELEVER
Som ett resultat av samarbetet i EU-projekt RECORDI har vi ordnat en praktik till
8 studenter på småbåtshamnslinjen på yrkeshögskolan på Hiiumaa. Studenterna
gjorde sina praktikperioder på Karlskrona Stadsmarina samt Ronneby
Småbåtshamn (Ekenäs/Karön). Studenterna fick även ett uppdrag att analysera
nuläget vad gäller hållbarhet och komma med förbättringsförslag. Projektet är
avslutat och har finansierats av Erasmus+.
EUROMAB 2017
Tillsammans med samtliga biosfärkoordinatorer samt ytterligare svenska
representanter (svenska delegationen bestod av totalt 19 personer) deltog
koordinatorn. Nya kontakter med biosfärområden i kust- och skärgårdsliknande
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förhållanden har knutits och ämnen för gemensamma projekt diskuterats.

Övrigt
BIOSFÄRKONTORET HAR FLYTTATS
Den 1 maj flyttade biosfärkontoret till etapp 1 på Soft Center. Det nya kontoret
ligger i Business Ronnebys lokaler, där även Cefur, vattenskärningslabbet m fl
organisationer sitter. Lokalerna är mycket ljusa och miljön öppen och inspirerande.
Biosfärkontoret har extra arbetsplatser för personal som hyrs in på kortare avtal.
UTVECKLINGSSEMINARIUM
Årets utvecklingsseminarium fokuserade på att få inspiration och kompetens kring
frågan VAD det betyder att vara ett biosfärområde, ett modellområde för hållbar
utveckling, samt HUR vi alla ska sträva åt samma håll och hitta arbetssätt för hur
biosfärorganisationen ska genomföra åtgärderna i verksamhetsplanen. Vi jobbade
också i grupper. I seminariet deltog, biosfärstyrelsen, biosfärkontoret och
huvudmannagruppen.
NY RAPPORT FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverket har publicerat en rapport, Biosfärområden som arenor för
implementering av Agenda 2030 (rapport 6742), “Swedish Biosphere Reserves as
Arenas for Implementing the 2030 Agenda. Analysis and practice”, författad av
av Malena Heinrup och Lisen Schultz, Stockholm Resilience Centre och
finansierad av Naturvårdverket. Rapporten har mottagits mycket positivt av såväl
Unesco som MAB-sekretariatet. De svenska biosfärområdenas koordinatorer har
medverkat i framtagandet av rapporten. Det finns även en kortversion såväl på
svenska och engelska.
ÖVRIGT
I kommande deklaration har föreningen för avsikt hävda att den är att betrakta
som begränsat skattskyldig, retroaktivt sedan den bildades.
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Räkenskaperna
RESULTATRÄKNING
2017

2016

4300
620000

3200
600000

400000
100000
851193
12341
1987834

400000
226204
1229404

-294163
-1687951
-1982114

405448
811782
1217230

5720

12174

523
1920
-1397

450
453
3

Resultat efter finansiella poster

4323

12171

Bokslutsdispositioner

6463

0

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Basfinansiering kommunala bidrag
Basfinansiering, statliga bidrag, Havs- och
Vattenmyndigheten
Projektbidrag Jordbruksverket
Projektbidrag Tillväxtverket
Övriga verksamhetsintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader

Not 1

Verksamhetsresultat
Resultat efter finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Skatt hänförlig till annat år
Skatt
Årets vinst

-4692
75823

0
9898

6094

2273

6094

2273

0

0

0

0

6094

2273

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

Not 1: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Antal anställda i basverksamheten
Antal anställda Projekt Arkipelagrutten
Totalt
Löner och andra ersättningar
Bas
Projekt Arkipelagrutten
Totala löner och ersättningar

1
2
3

569333
651673
1221006

Sociala kostnader basverksamhet
(varav pensionskostnader)
Sociala kostnader Projekt Arkipelagrutten
(varav pensionskostnader)

185636
24868
203617
18732

12 (15)

Årsredovisning
för verksamhetsåret 2017

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattekonto
Upplupna intäkter Arkipelagrutten
Upplupna intäkter RECORDI
Förutbetalda kostnader
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

6000
35
100000
0
7375
113410
340633
454043
454043

0
0
15018
27310
0
42328
603568
645896
645896

99692
6094
105786

97418
2273
99691

0

6463

12381
30642

9494
13566

0

400000

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Arkipelagrutt genomförande, förutbetald intäkt
för 2017
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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305234
348257
454043

116682
539742
645896

Inga
Inga

Inga
Inga

