Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplanen för 2015 utgår från samverkansplanen för
biosfärområde Blekinge Arkipelag och beskriver vilka aktiviteter som ska
prioriteras.
BAKGRUND

Biosfärområde Blekinge Arkipelag bildades officiellt den 30 juni 2011, då
biosfärområdet utsågs av Unesco. Den ideella föreningen med samma namn,
Biosfärområde Blekinge Arkipelag, ska ansvara för arbetet inom biosfärområdet,
och säkerställa att området blir ett modellområde för hållbar utveckling.
Ett biosfärkontor har etablerats på Soft Center i Ronneby. I Sverige finns idag fem
biosfärområden, utöver Blekinge Arkipelag är det Kristianstads Vattenrike,
Vänerskärgården med Kinnekulle, Nedre Dalälven och Östra Vätterbrantarna.
Att bli utnämnt till ett biosfärområde innebär ett internationellt erkännande för de
höga natur- och kulturvärden som vi har inom kust- och skärgårdsområdet i
Blekinge.

VISION

Biosfärområde 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.

SAMVERKANSPLANEN

Samverkansplanen för biosfärområde Blekinge Arkipelag är antagen av de tre
kommunerna samt länsstyrelsen, och skall fungera som en långsiktig plan för
biosfärområdet. Samverkansplanen är en långsiktig utvecklings- och
förvaltningsplan för biosfärområde Blekinge Arkipelag. Samverkansplanen ska
fungera som ett underlag vid kommunala och regionala beslut som berör området
och vara ett vägledande dokument för all utveckling. Under hösten 2014 har ett
revideringsarbete genomförts i olika temaområdesgrupper, med runt 60
engagerade representanter från såväl offentlig som ideell sektor. Fortsatt arbete
med uppdatering och revidering planeras under 2015.
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Verksamheten som bedrivs av biosfärområde Blekinge Arkipelag utgår från 9
temaområden som är Hållbar turism, Hållbart entreprenörskap, Hållbart fiske,
Nyttjande och bevarande av kulturmiljöer, Bibehållet öppet landskap, Minskad
övergödning, Hållbart båtliv, Hållbar bebyggelseutveckling, Infrastruktur och
samhällsservice, och varav Hållbar turism, Hållbart entreprenörskap, Hållbart fiske
är högst prioriterade av styrelsen.

HÅLLBAR UTVECKLING

Begreppet hållbar utveckling härstammar från Brundtlandrapporten.
Hållbar utveckling definieras här som en utveckling som ”... tillgodoser dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov”. Målet är att förbättra levnadsstandarden för oss människor samtidigt som
man ska se till att kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra.
Hållbar utveckling består av tre delar:
 Ekologisk hållbarhet
 Social hållbarhet
 Ekonomisk hållbarhet
Strategier för hållbar utveckling måste beakta människans och ekonomins
beroende av biosfären. I den ekologiska hållbarheten ingår biologisk mångfald.

ORGANISATION OCH BIOSFÄROMRÅDETS VERKSAMHET
BIOSFÄRKONTORET ligger i Ronneby på Soft Center och kommer att ha två
anställda under 2015.
STYRELSEN består av representanter från den ideella sektorn,
forskning/utbildning, näringsliv, samt från myndigheterna (Karlshamns, Ronneby
och Karlskrona kommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge län). Styrelsen ansvarar
för att leda föreningens arbete samt förankra arbetet i de nätverk och
organisationer som den representerar.
KOORDINATORN är heltidsanställd och ska verkställa styrelsens beslut samt
fungera som ett kitt mellan olika aktörer och driva på utvecklingen enligt
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samverkansplanen inom biosfärområdet. Koordinatorns uppgift är också att
företräda föreningen samt se till att saker och ting blir utförda. Koordinatorn skall
också initiera strategiska projekt och anlita projektledare som driver projekten
vidare.
HUVUDMANNAGRUPPEN består av representanter från respektive kommun och
länsstyrelsen. Gruppen ska arbeta med att genomföra biosfärarbetet enligt
samverkansplanen inom respektive organisation och jobba gemensamt för
utvecklingen av biosfärområdet.
MEDLEMMARNA i den ideella föreningen består av personer och organisationer
som är intresserade av arbetet inom biosfärområde Blekinge Arkipelag.

PRIORITERADE AKTIVITETER 2015
Arbetet med samverkansplanen
Arbetet med samverkansplanen ska fortsätta under 2015. Ett förslag till en
struktur för det fortsatta arbetet, där frågor som ”Hur jobbar vi med
underifrånperspektivetet?”, ”Hur vi ska få våra medlemmar engagerade?” måste
undersökas och förslag måste tas fram. Möjligheterna till att göra ett nytryck av
del II, kunskapsunderlaget, med reviderade strategierna, (del)målen och
åtgärderna ska undersökas. Förslag till minibroschyrer för de olika temaområdena
ska tas fram. Utifrån detta arbete kommer verksamhetsplanen att kompletteras
med ytterligare aktiviteter, som ska presenteras till årsstämman.

1-Hållbar turism
Hållbar turism (Strategi 15 enligt samverkansplanen)
Ökad men varsam turism. Förlängd turismsäsong. Besökare ska lockas till området
och uppleva unika värden inom en växande besöksnäring (ex. historisk segelled,
Arkipelagrutt).
Aktiviteter
Förstudie till en arkipelagrutt ska

När
2015
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genomföras, där en projektplan
framtas till en Blekinge Arkipelagrutt
(inomskärs från Hanö till Utklippan).
Skapa ett projekt som går ut på att
kartlägga besöksnäringsföretag (ätabo-göra) och inventera vilka som
jobbar aktivt med att få sitt företag
hållbart (initiativ av landsbygdsutvecklarna på respektive kommun).
Redaktionell text tas fram om
biosfärområdet till Visit Blekinges
besöksmagasin för besöksnäringen i
Blekinge

2015

Information om BBA tas fram till Visit
Blekinges webbportal

Våren 2015

(Minst) en bokningsbar produkt tas
fram till Visit Blekinges webbportal
Deltagande i det fortsatta arbetet med
att ta fram en slutgiltig ansökan till
Södra Östersjöprogrammet, projektet
Nature Hardwoods (Skogsstyrelsen är
huvudman)

Våren 2015

Våren 2015

2015

Denna strategi ska bedrivas i nära samverkan med Visit Blekinge och Region
Blekinges strategiska turismsatsning och ett samarbete för en hållbar utveckling av
besöksnäring ska påbörjas. Biosfärområdets styrelse kommer att utse Per-Arne
Olsson som har det övergripande ansvaret.

2-Utveckling av hållbart entreprenörskap
Stimulera entreprenörskapet inom kulturmiljö. (Strategi 3)

4 (9)

Verksamhetsplan 2015

Genom att stimulera entreprenörskapet inom kulturmiljö ökar intresset och
resurserna för att bevara och restaurera detta.
Hållbart entreprenörskap (Strategi 16 enligt samverkansplanen)
Utveckling av ett livskraftigt hållbart näringsliv inom biosfärområdet, vars syfte är
att stimulera områdets hållbara entreprenörskap och främja förutsättningarna för
hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.
Etablera varumärket Blekinge Arkipelag (Strategi 17 enligt samverkansplanen)
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.
Aktiviteter
Bjuda in kust- o
skärgårdsentreprenörerna 2ggr/år till
ett möte angående utveckling av
verksamheter i skärgården.
Studiebesök i ett annat biosfärområde
för kreativa entreprenörer (för
inspiration och kompetensutveckling).
Initiera ett samarbete med världsarvet i
Karlskrona.
Deltagande av entreprenörer inom
kustkulturarv i workshopar inom ramen
för projektet RECORDI, Estland och
Finland
Workshop för entreprenörer inom
kustkulturarv inom ramen för projektet
RECORDI, BBA är arrangör

När
2015

2015
2015
Vår 2015

Höst 2015

Denna strategi bör drivas i samarbete med kommunernas och Länsstyrelsens
landsbygdsutvecklare, som tillsammans bör skapa utvecklande projekt för
entreprenörerna. Samverkan med matupplevelser i Blekinge ska initieras.
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Biosfärområdets styrelse kommer att utse en person som har det övergripande
ansvaret.

3-Hållbart fiske
Detta temaområde ska bedrivas av fiskeområde Leader (FLAG). Arbetet ska leda
till ett större samarbete med aktörer inom fiskeområdet, t ex Länsbygderådet.
Blekinge biosfärområdets styrelse kommer att utse en person som har det
övergripande ansvaret.
Stödja det småskaliga yrkesfisket 8 (Strategi 18 enligt samverkansplanen)
Syftet är att verka för en förenkling av regelverket och gynna det småskaliga och
hållbara yrkesfisket. Genom att initiera ett demonstrationsprojekt kan Blekinge
Arkipelag fungera som ett modellområde för hållbart småskaligt fiske.
Öka tillgängligheten av närproducerad och hållbart fiskad fisk (Strategi 19 enligt
samverkansplanen)
Märkning av lokalt och hållbart fångad fisk i kombination med ökat engagemang
hos kommunerna, ger ökad lönsamhet och möjlighet att bedriva ett småskaligt
fiske i Blekinge Arkipelag både idag och i framtiden.
Stimulera hållbart fritidsfiske (Strategi 20 enligt samverkansplanen)
Kunskapsuppbyggnad och förtydligande av regler kring fritidsfisket.
Minimera antalet vandringshinder (Strategi 21 enligt samverkansplanen)
Vandringshinder i vattendragen i form av t ex. dammar och vägtrummor utgör ett
hot mot migrerande fisk. Anlägga s.k. fiskvägar och minimera antal vandringhinder
(ex. dammar, vägtrummor etc) för migrerande fisk.
Arrangera Kustfiskets Dag (Strategi 22 enligt samverkansplanen)
Uppmärksamma både det traditionella, nutida och framtida fisket under 1-2
ggr/år. Ökad förståelse för yrkes-, sport- samt husbehovsfisket, inkl. ökad kunskap
om aktuella förutsättningar.
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Aktiviteter
Etablera ett samarbete med nya
leaderområdet och fiskeområdet samt
ta fram projektidéer till de nya EUfonderna

När
2015

Framtagande av ett projekt som
fortsättning på Herringprojektet som
avslutas under våren 2015.
Rekommendationer från projektet:
Främja sill som en regional råvara,
stärka det lokala småskaliga sillfisket

2015

4-Utvecklingsseminarium
Syfte med detta seminarium är att vi gemensamt tar fram en
varumärkesplattform för vår verksamhet. Den beskriver vilka vi är, vad vi gör, vad
vi står vi och vad vi verkar för. Den är grunden till allt vi erbjuder, vad vi lovar våra
intressenter och hur vi kan visa att vi kan göra detta på ett trovärdigt sätt.
Dessutom är detta seminarium ett bra tillfälle för samtliga deltagare till att kunna
bli mer sammansvetsade genom teambuilding. Seminariet för den nya styrelsen
och huvudmannagruppen föreslås att genomföras den 22-23 april 2015.

5-Havsplanering
BBA tog tillsammans med länsstyrelsen tidigare under året initiativ till att få igång
en diskussion med Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner om ett
samarbete om havsplanering inom BBA:s ram. Detta har resulterat i en
arbetsgrupp med representanter från kommunerna och länsstyrelsen där BBA
medverkar genom Lars Emmelin. Arbetsgruppen arbetar med att försöka få fram
en gemensam, interkommunal planering för de tre kommunerna inom ramen för
BBA. Planeringen måste emellertid ägas och i huvudsak genomföras av
kommunerna i samverkan och med stöd av länsstyrelsen. Det är önskvärt att BBA
och länsstyrelsen medverkar till att planeringsarbetet förankras och kommer igång
tidigt under 2015. BBA bör även fortsättningsvis medverka i arbetet.
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6-Rekrytering av nya medlemmar
Styrelseledamöterna och koordinatorn ska aktivt arbeta för rekrytering av
medlemmar.

7- Informationsinsatser, hemsidan och sociala medier
Koordinatorn ansvarar för att hemsidan regelbundet uppdateras och att vi är
synliga på sociala medier. Digitalt nyhetsbrev ska skickas till medlemmar och
intressenter kvartalsvis. En utställning till Blekinge naturum ska tas fram, samt en
populärversion av verksamhetsberättelsen.

8-Hållbarhetsforum Blekinge
Biosfärområde Blekinge Arkipelag har under 2014 medverkat i såväl arbetsgrupp
som styrgrupp. Detta samarbete och även Hållbarhetsforums verksamhet
kommer att utvärderas under första halvåret av 2015.

9-Blekinge Naturvårdsforum
För att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala
naturvårdsarbetet har samrådsgrupper för naturvård skapats i varje län.
Samrådsgrupperna ska vara ett forum för dialog och utbyte av information om
pågående naturvårdsarbete, särskilt när det gäller skydd av naturområden. BBA
deltar i Naturvårdsforums informationsaktiviteter.

10-Leaderområde Sydost
BBA kommer under 2015 att stärka sitt samarbete med leaderområdet och ta
fram projektidéer.

11-Nationella biosfärdagen/biosfärvecka
Biosfärdagen, 2 juni, ska firas årligen. Syftet med dagen är att uppmärksamma och
manifestera biosfärområdet. Förslaget är att vi lägger aktiviteter under en hel
vecka, förslag vecka 23, som kallas biosfärveckan, där vi har olika teman för varje
dag. Huvudmännen och medlemmarna kommer att engageras i arbetet.
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12-Biosfärambassadörsutbildning

Utbildning i litet format genomförs under 2015. Utbildningen ska utvecklas under
2015, förslag februari och maj.

13-Nätverksbyggande aktiviteter inom biosfärområden

Blekinge Arkipelag kommer att skicka representanter till den årliga Nationella
MAB-workshopen samt EuroMAB, som hålls i Estland under 2015.

14-Forskning och utveckling inom området
Forskning ingår som en viktig del av uppdraget för biosfärområden. Forskning och
miljöövervakning pågår inom området men BBA har hittills inte haft den aktiva roll
för att främja forskning som förutsätts från Unescos sida och som ingick i ansökan
till Unesco. Inrättandet av ett forskningsråd inom BBA diskuterades på ett tidigt
stadium men planerna realiserades aldrig. Styrelsen bör utarbeta en strategi för
hur forskningsfrågorna ska hanteras i överensstämmelse med ansökan och de
konkreta förutsättningar som finns. Ett utkast bör föreligga till styrelsens
idéseminarium.
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