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Vad är ett
biosfärområde?
Biosfärområden är områden med höga natur- och
kulturvärden. De ska gynna de boende genom social
och ekonomisk utveckling, värna den biologiska
mångfalden och vara en arena för forskning och
undervisning.
Biosfärområden är modellområden där metoder
och nya idéer kan testas i praktiken med fokus på
hållbar utveckling och balans mellan människa,
livsmiljö och natur. Ett biosfärområde är en plats
där nytänkande och hänsyn till landskapets historia
samsas väl. Hur biosfärarbetet ser ut beror på de
intressen som finns i området. Ledorden är dock
alltid desamma: utveckla, stödja och bevara.

Vill du veta mer?
På www.blekingearkipelag.se finns mycket mer att
läsa om våra projekt för social och ekologisk hållbarhet
och våra fokusområden för framtiden. Välkommen in!

Vill du engagera dig?

Blekinge
Arkipelag
- ett hav av möjligheter!

Kontakta oss! Biosfärområdet syftar till att underlätta kontakter, samarbete och kunskapsutbyte.
Som medverkande får du även tillgång till information
och erfarenhet från andra biosfärområden i världen.
Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Soft Center
Fridhemsvägen 8
372 25 Ronneby
info@blekingearkipelag.se
Tel: 0457-46 42 01
Mobil: 0768-55 83 00
www.blekingearkipelag.se

Biosfär [bi:osvä:r]
summan av jordens alla ekosystem. Begreppet syftar på
det tunna skikt som finns kring
jordklotet och som hyser
biologiskt liv.

Våra finansiärer är Karlshamns kommun, Karlskrona
kommun, Ronneby kommun och Naturvårdsverket.

Arkipelag [arkipela:g]
en ögrupp är ett antal öar som
ligger nära varandra. Om det
handlar om ett större antal öar
kan termen arkipelag användas.
En skärgård är en kustnära arkipelag som domineras av mindre öar.

I dag finns det drygt 600 biosfärområden i 117 länder och de är organiserade
i ett världsomspännande nätverk (World Network of Biosphere Reserves,
WNBR). Sverige har än så länge fem biosfärområden: Kristianstads Vattenrike,
Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge
Arkipelag och Östra Vätterbrantarna.

www.blekingearkipelag.se
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Engagemang
och omtanke
Biosfärområde Blekinge Arkipelag är
en ideell förening som arbetar för
en levande kust och skärgård där
företagande och ekologi utvecklas i
harmoni med varandra. Grunden är
lokalt engagemang och omtanke om
kommande generationers välmående
och förutsättningar att leva och verka.

Blekinge Arkipelag
– ett utmärkt biosfärområde

Vilja och samarbete
är modellen

I juni 2011 utnämndes Blekinge Arkipelag till biosfärområde. Biosfärområden nomineras av nationella
regeringar och godkänns av Unesco – FN:s organ
för utbildning, vetenskap och kultur. Biosfärområde
Blekinge Arkipelag, som omfattar merparten av
Blekinges skärgårds- och kustlandskap, har unika
värden som ska förädlas och förvaltas.

För att Unesco ska godkänna bildandet av ett
biosfärområde krävs en formell ansökan från
regeringen. Men det första och viktigaste kriteriet
för att lyckas är ett stort intresse och engagemang
hos människor, organisationer och myndigheter i
området. Biosfärområdet knyter samman aktörer
på ett strategiskt sätt så att nya samarbeten och
nya idéer föds.

Det är en rad fina egenskaper och möjligheter som gör
att Blekinge Arkipelag passar bra som biosfärområde:
• Höga naturvärden och ett unikt landskap, t ex strandängar, små öar och skär, havsvikar och ädellövskogar
• Höga kulturvärden i form av genuina, levande hantverkstraditioner, kulturreservatet Ronneby Brunnspark
och världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
• Ett kustnära fiske och småskaligt jordbruk
• Möjlighet att prova nya arbetssätt för en hållbar
utveckling

Vilka är fördelarna?
Varför är det positivt att tilldelas statusen bios
färområde? Vi känner till minst nio klara fördelar,
här listar vi dem:
• Förebild för hållbar utveckling i världen
• Internationell kvalitetsstämpel
• Ingår i Unescos världsomspännande nätverk
av biosfärområden
• Unik status i Sverige
• Inspiratör och möjlighetsskapare
• Bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling
• Lokal delaktighet, en kraft i samhällsutvecklingen
• Kommun- och länsövergripande samarbete
• Långsiktighet och stabilitet i arbetet
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