Blekinge Arkipelags nyhetsbrev, nr. 2, september 2019.
Det händer nu!
Det pågår en febril aktivitet i föreningen Blekinge Arkipelag och i vårt vackra biosfärområde! Och det
bästa är att alla är med på båten: Styrelsen, projektledarna, våra ambassadörer och supportrar,
besöksnäringsföretagen, kommunerna, Länsstyrelsen, medlemmar, akademi och föreningar – alla vill
delta i det som vi uppfattar som vår tids viktigaste uppgift, nämligen en gradvis och språngvis
utveckling mot ett hållbart samhälle. I biosfärområdet visar vi exempel på hur lokala lösningar
utmanar de globala problemen, vi visar hur mänsklig verksamhet långsiktigt kan samspela med våra
naturliga förutsättningar genom att bevara, stödja och just utveckla.
.

Biosfärambassadörer på Aspö-färjan.

Stora ord, men tar vi oss inte vatten över
huvudet? Läs vårt nyhetsbrev och döm
själv: ARK56 är invigd och lockar
besökare från världens alla hörn, vår
förstudie på våtmarksrestaurering bidrar
snart till ett renare kustvatten, vår
temadag för hållbart lantbruk fyllde
Äggabodens konferenssal till
bristningsgränsen, vårt informationsmöte om tiaminbrist i biosfärområdets
vilda djur leder till möte med
Landsbygdsministern och en dokumentär
på SVT, våra ambassadörer och
supportrar startar och driver igång det
flera nya hållbarhetsprojektet, våra
skolungdomar och samarbetspartners
vinner fina priser i Stora
Innovationstävlingen i Malmö och vårt
strategiska verktyg sprider sig till

den framväxande organisationen Samverkan för Hanöbukten – vi är det modellområde för hållbar
utveckling vi vill vara! Vad mer kan vi då önska? Självklart vill vi ha även dig med på båten! Bli
medlem, bli biosfärambassadör, gå med i vårt support-team, gilla oss på FB och Insta och signa upp
för nästa nyhetsbrev! Hör av dig till info@blekingearkipelag.se! Vi ses i biosfären!
/Mattias, koordinator för Blekinge Arkipelag

# Statistiskt sett
Nyåret 2018 hade föreningen Blekinge Arkipelag 6 aktiviteter på gång under 3 olika teman. I maj
2019 hade verksamheten ökats upp till 31 projekt och aktiviteter under 5 olika teman, vilket innebär
en ökning med ca 400%. Hälften av dessa 30 aktiviteter (50%) har initierats av föreningen själv och
den andra halvan är projekt som andra har bjudit in oss att medverka i. Hälften av projekten och
aktiviteterna som påbörjats under 2018 och 2019 är färdiga och rapporterade. Ungefär 15% av vår
verksamhet är i dagsläget forskningsanknuten, 30% görs i samverkan med biosfärkommunerna
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. Häpnadsväckande är det faktum att inte mindre än 5 projekt
drivs av våra support-team, vilket innebär att 15% av verksamheten bygger på ideella krafter. Vi
driver 2 transnationella projekt (6%) och under de senaste tre åren har vi hämtat hem drygt 16
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miljoner kronor i projektpengar, något som inte bara ger ett monetärt klirr i kassan utan också alstrar
naturligt, infrastrukturellt, humant, och socialt kapital i biosfärområdet.

# Hållbar besöksnäring
ARK56 invigd!
Lägg den 2:a juni 2019 på minnet. Det var då Blekinges största resanledning och outdoordestination
invigdes på Eriksbergs Vilt & Natur (4000 besökare). Det var då både blekingebor och besökare fick
de nyetablerade länkade kustlederna att ta sig fram på med hållbara transportsätt. Genom att
vandra, paddla, segla, cykla eller åka kollektivt kan man nu upptäcka Blekinge Arkipelags fina
skärgård, dess natur- och kultur, dess service och färskpaketerade upplevelser. Med nya appen (över
5000 nedladdningar, aug 2019) kan du välja färdsätt och upptäcka det som intresserar dig mest, i det
hörn av vår kust och skärgård som ligger dig varmast om hjärtat – eller det du inte visste fanns!

Landsbygdsutvecklarna Ebon Kaisajuntti och Marianne Westerberg
håller och Länsråd Helena Morgonsköld förbereder sig för att inviga
genom att klippa det symboliska bandet. Bild: Bengt Nyberg.

Våra kloka medarbetare Simone och Ola på residenset vid
nomineringen av ARK56 till årets turismpris. Glada och stolta!

ARK56 är nominerat till Guldeken!
Nomineringen gäller för kategorin Blekinges turismpris 2019! Priset är nyinstiftat av Region Blekinge
som menar att insatser för Blekinges fina förutsättningar för besöksnäring kan lyftas med hjälp av
priset. Det är helt galet roligt att få en sådan bekräftelse på arbetet som gjorts sedan 2015, oavsett
om vi vinner priset eller inte – nomineringen är en stor sak för alla som arbetat med arkipelagruttsprojektet. Skulle vi vinna priset hör vi förmodligen av oss… 
DUNC – ett projekt för att lyfta fram världsarvet örlogsstaden, Karlskrona
I samverkan med DUNC (Development of UNESCO Natural and Cultural assets) har vi i mobilappen
för ARK56 lagt en cykelslinga med informationspunkter om flera delar som ingår i världsarvet.
Medarbetarna i DUNC-projektet har författat en liten inspirerande artikel om världarvet som också
finns inlagd i appen – ut och upptäck detta fantastiska arv! Och om du är entreprenör med minsta
intresse för världsarvet, tveka inte att ta kontakt med projektledaren för DUNC, Niklas Carlsson, på
Karlskrona kommun.
Profilprodukter för ARK56
En av våra biosfärambassadörer Pontus Pfeifer har under våren tagit fram användbara och hållbara
produkter för ARK56. De säljs nu hos flera av de 55 företag som ingår i vårt nätverk runt ARK56. Varje
såld produkt bidrar med 5 kr till hållbar utveckling i biosfärområdet. Pontus har för att underlätta
beställningen av produkterna lagt upp dem i en egen webshop hos www.tryckoprofil.se Om du är
entreprenör och vill sälja produkterna kontaktar du företaget direkt.
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Skärmdump från webbutiken som beskriver produkterna och gör det enkelt för företagarna att beställa.

Framtiden för ARK56
Just nu arbetar vi vidare med avslutningen på projektet och ser till att allt som är framtaget under
processen lämnas över till rätt aktör på rätt sätt. Som det ser ut idag kommer kommunerna, Region
Blekinge och Visit Blekinge att ta olika roller i ARK56 utveckling och framtida förvaltning. Även
Blekinge Arkipelag vill axla en viktig roll för att utveckla hållbarhetskonceptet och ARK56 varumärke.
Faktum är att framtiden ser så ljus ut att vi borde sätta solbrillor på ARK56 
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ARK56 fototävling
Under sommaren hölls en fototävling där vem som helst kunde ta en bild och tagga den med
#ARK56fototävling för att ha chansen att vinna fina priser – dagshyra av kajak för två personer, fika
för två personer eller en heldag med kul för fem personer. Här kan du se de tre bästa bilderna som
valdes ut av en fyrapersoners jury. Bilden skulle beskriva känslan av att vara ute på ARK56. Vi kan
bara konstatera att fotograferna lyckats fantastiskt bra, eller vad tycker du? Grattis till vinnarna! 1:a
pris till Camilla Callenmark Photography (överst t.h.), 2:a pris till Ola Berg (nederst t.h.) och 3:e priset
till Mammas School (till vänster). Se bilderna i större format och juryns motiveringar på hemsidan.

# Hållbart fiske
Samverkan med Stockholms universitet
Varför stöttar Blekinge Arkipelag forskning vid Stockholms universitet? Jo, för att forskarna sedan
länge visat att bl a laxen i Mörrumsån dör av tiaminbrist. Men de har inte pengar nog för att ta reda
på vad det beror på. Detta innebär lidande för fisken, låg överlevnad, sämre fiske, minskad
attraktivitet i Mörrumsbygden och betydligt sämre inkomster för de som på olika sätt har
verksamhet kopplad till fisket och fiskarna. Den ökade sjukligheten och dödligheten i biosfärområdet
och många andra platser, omfattar bl a lax, men även sjöfågel, blåmussla, skrubba och eventuellt
även älg. Senaste undersökningarna visar att också torsken har svårt att överleva pga. tiaminbrist
(den vetenskapliga rapporten väntas utkomma under hösten).

Inbjudan till mötet

Avlidna laxar där honan vid undersökning inte hunni lägga sin rom

Informationsmöte om tiaminbrist leder till dokumentärfilm
Ett 30-tal olika djurarter är undersökta av olika forskare i oberoende studier på norra halvklotet.
Trots de mycket tydliga resultaten har varken myndigheter eller politiker gjort någon större satsning
på att forskarna ska ta reda på varför tiaminbristen uppstår. Därför bjöd Blekinge Arkipelag in till ett
större informationsmöte på Eriksberg Vilt & Natur i maj. Där fanns representanter från Havs- och
vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet, Naturvårdsverket, flera universitet, lokala politiker, m fl.
Mötet utmynnade bland annat i att Naturskyddsföreningen Blekinge, samt lokalavdelningarna i
Karlshamn och Olofström, m fl, tillsammans skänkte nästan 300 000kr till forskningen och till en
dokumentärfilm om tiaminbristen. Hans Östbom, dokumentärfilmare från Sundsvall, har under flera
års tid följt forskarna och de drabbade djuren. Han har dessutom ett kontrakt på en film med SVT
vilken kommer att kunna färdigställas och sändas med hjälp av de skänkta medlen. Vi hoppas
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innerligt att filmen bidrar till en högre medvetenhet om och stärkt opinion för att det är hög tid att
agera, för forskningen och den biologiska mångfalden.

Professor Lennart Balk var en av flera föredragshållare.

Här mottager han Naturskyddsföreningarnas stora gåvocheck.

Filmer på tiaminmötets föredragshållare
Tack vare vår fotograf och ambassadör Bengt Nyberg har vi kostnadsfritt kunnat banda hela
tiaminmötet – detta är fantastiskt och vi tackar Bengt tusenfalt för den insatsen! Under mötet
föredrog Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen, fotograf Lasse ”Le” Carlsson, platschef Ida-Maria
Rigoll från Mörrums Kronolaxfiske, doktorand Josefin Engelhardt från Stockholms universitet,
professor Lennart Balk från Stockholms universitet, docent Samuel Hylander från Linnéuniversitetet
och tidigare ämnesrådet vid miljödepartementet, Stellan Hamrin. Se filmerna på vår hemsida!
Vad händer nu?
Förutom att Hans Östboms dokumentärfilm kommer att färdigställas och sändas, finns en möjlighet
att Havs- och Vattenmyndigheten kommer att utlysa medel till tiaminforskning, men det är osäkert i
dagsläget. Även från havsmiljöinstitutets sida har man sagt att man kommer att lyfta tiaminfrågan på
ett tydligare sätt framöver. Havs och Vattenmyndigheten kommer i november, under Laxens år, att
hålla en konferens med fokus på laxhälsa, en uppföljning från fjolårets konferens med samma fokus.
Eventuellt kommer även norska föredragshållare att dyka upp där då även vissa norska älvar haft
problem med sjuklighet under 2019.

# Hållbart lantbruk
Temadag för hållbart lantbruk
Vår temadag för hållbart lantbruk på Äggaboden i Gärestad fyllde lokalen till bristningsgränsen. En av
deltagarna sa att det förvisso var ett späckat schema men att man inte skulle vilja vara utan ett enda
av förmiddagens nio föredrag som hade fokus på naturbete, ekologisk odling och lokal försäljning.
Kontentan av dagen blev att naturbeteskött som säljs lokalt gör långt större nytta än skada, särskilt
med den biologiska mångfalden tagen i beaktande. Den lokala försäljningen via RekoRing och Local
Food Nodes fungerar bra, men skulle kunna stödjas av en märkning av det biosfärproducerade
naturbetesköttet. Blekinge Arkipelag har därför nyss börjat titta på hur en sådan märkning skulle
kunna se ut och vilka som är intresserade av att den kommer till stånd. Är du naturbetesentusiast i
Blekinge som vill bidra till en sådan märkning får du gärna höra av dig till oss:
info@blekingearkipelag.se På vår hemsida finns korta sammanfattningar utifrån några av föredragen,
samt ett inslag att lyssna på från Radion Blekinge.
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Urban Emanuelsson (SLU) och Ola Jennersten (WWF) höll ett mycket uppskattat föredrag under temadagen på Äggaboden – Naturbeteskött gör
totalt sett mer nytta än skada i miljösammanhang! BILD: Niklas Kämpargård

Förstudie på våtmarksrestaurering
I samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsingenjörerna kunde Blekinge Arkipelag med hjälp av
LOVA-medel under våren göra en förstudie på möjligheter att restaurera eller anlägga våtmarker.
Med hjälp av våtmarker kan vatten från lant- och skogsbruk renas och minska näringstillförseln till
havet. I förlängningen innebär det högre biologisk mångfald runt våtmarken, lägre risk för
algblomning och därmed även minskad bottendöd i Östersjön. Både mångfalden och färre
algblomningar i kustregionen gör ju också vårt biosfärområde attraktivare för friluftsliv och besökare.
Vi har genom SydostLEADER sökt pengar till att genomföra en första anläggning av våtmark. Det är
fråga om en knapp miljon kronor för att bidra till mycket positivt för Blekinge Arkipelag. Vi håller
tummarna för att ansökan går igenom! Läs förstudierapporten på vår hemsida!
Optimerad konstbevattning
Ett annat sätt att lyfta vårt lokala lantbruk och minska näringstillförseln till Östersjön är att satsa på
framtagandet av en ny modell för förbättrad konstbevattning. Pietro Campana, assisterande

Pietro Campana (t.v.) mottar förstapriset på innovationsdagen som syftade till en renare Östersjö. Bild: Samverkan för Hanöbukten.
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professor vid Mälardalens Högskola, tidigare KTH, har en sådan bevattningsmodell på gång men inga
pengar ännu för att utveckla den. Därför skickade vi honom till Stora Innovationstävlingen i Malmö i
maj där han vann första pris för sina idéer – 20 000kr – grattis Pietro! Vinsten använder vi nu till att
ansöka om mera pengar med hjälp av Entreprenörsstiftelsen i Lund. Målet är en miljon kronor för att
kunna utveckla ett första koncept och i dagsläget har vi löften om drygt 400 000kr. Med modellens
hjälp kan våra lantbrukare spara vatten under torrperioder, spara på elen till vattenpumparna, och
lättare undvika bevattning i samband med regn, vilket också kan hålla tillbaka överskottsnäring från
kustvattnet. Läs mer om projektet på vår hemsida!
Skogsnätverk Blekinge Arkipelag
Vår eminenta supporter, Helene Reiter, har tidigare arbetat på Skogsstyrelsen och är nu ordförande i
föreningen Grenverket. Helene har många års erfarenhet av arbete med skogsbruk och naturvård
och har helt nyligen lämnat in en ansökan till Jordbruksverket. Ansökan är för ett samverkansprojekt
som går ut på att skapa ett nätverk av skogsägare, virkesinköpare, förädlare och entreprenörer.
Projektet kommer att bland mycket annat att erbjuda en rad träffar med möjlighet till intressanta
studiebesök, nya kontakter och ny kunskap kring bl a klimatanpassad skötsel och ökat värde. Har du
intressen i biosfärområdets skogar på ett eller annat sätt kan du med fördel redan nu anmäla ditt
intresse direkt till oss och Helene: info@blekingearkipelag.se

# Information och delaktighet
Biosfärambassadörer under utbildning
Under vår och sommar har vår nya ambassadörsutbildning fortsatt med en rad inspirerande träffar.
Bl a har vi lyssnat till föredrag av Länsstyrelsens kulturlämningsexpert, Petra Stråkendal. Vi har fått en
fin genomgång vad det innebär för vattenresursen och den biologiska mångfalden att man återställer
Mörrumsån och vi har haft en fantastisk augustidag med guidade turer till Blekinge Museums
föremålsmagasin, till Drottningskärs Kastell på Aspö och till en anlagd trädgårdsäng. I september
väntar sälsafari på Abramsäng.
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Kronolaxfiskets Per Karlsson berättar om insatser som gjorts i Mörrumsån för biologisk återställning. Ambassadörerna är på helspänn!

Några av våra ambassadörer har redan tagit sig an diverse uppdrag: Hans Bluckert fotograferar
utmed ARK56 för att fylla på mobilappen med bilder. Birgit Politt har tagit sig an administrativa
uppgifter, Susanne Mattsson följer med till Estland i utbytesprojektet Biosphere for Baltic, Kerstin
Ström har utbildat övriga ambassadörer hur man anlägger trädgårdsäng med utgångspunkt i egna
erfarenheter, Eva-Lill Kempe har haft en infomonter om vår verksamhet och Olle Elander har
marknadsfört hållbara minisolpaneler för friluftsbruk när vi haft större evenemang för allmänheten.
I oktober ska de nya ambassadörerna diplomeras på Naturum. Därefter kan de om de vill ingå i våra
support-team. Är du nyfiken på nästa års ambassadörsutbildning så kan du redan nu höra av dig med
en intresseanmälan! info@blekingearkipelag.se
Våra fantastiska support-team!
Vi är i dagsläget inte jättemånga supportrar i teamen, men flera av deltagarna driver alldeles egna
projekt under Blekinge Arkipelags flagg, vilket är oerhört roligt! Pontus Pfeifer har som nämnt
bidragit till att skapa profilprodukter för ARK56, men samverkar med biosfärområdet även kring
strandstädningar med initiativet Clean Coast SE. Zackarias Mibesjö och Ola har i samarbete med
Länsstyrelsen börjat titta på möjliga platser för biologisk återställning i Bräkneån. Leif Thörnqvist och
Helene Tjärnberg har engagerat sig på olika sätt för att lyfta opinionen runt tiaminforskningen och
Helene Reiter har just lämnat in en ansökan till ett 1-årigt projekt för att kompetensutveckla och
nätverka kring hur vi kan anpassa biosfärområdets skogsbruk. Kerstin Ström kommer att bidra till ett
landsomfattande projekt för att förbättra kommunikationen kring invasiva trädgårdsarter – en eloge
till alla inblandade supportrar! Nu behöver vi bara någon som är nyfiken på vår
ambassadörsutbildning, hur den kan utvecklas vidare och omfatta även ungdomar under 2020…
Välkommen att höra av dig och delta om du har lust: info@blekingearkipelag.se
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Filmer om våra 5 temaområden
För att avgränsa Blekinge Arkipelags verksamhet pågår just nu arbete i ett 20-tal projekt under fem
temaområden: #Hållbar besöksnäring, #Hållbart fiske, #Information och deltagande, #Håll biosfären
ren samt #Hållbart lant- och skogsbruk. Under året har vi låtit filma en del aktiviteter för att bättre
kunna visa vad vi vill och kan göra med biosfärområdet. Filmerna görs i samverkan med Ben Foto
samt biosfärkommunerna och kommer att bli klara vid olika tillfällen under hösten - håll utkik och
gilla gärna när de dyker upp!
Norrevångsskolan vinnare i Stora Innovationstävlingen
Inte bara projektet för optimal konstbevattning, utan även Norrevångsskolans innovativa idéer tyckte
vi borde vara med och tävla vid Stora Innovationsdagen i Malmö i slutet av maj. Klass 7C (nu 8C) hade
i samverkan med äldre klasskamrater i klass 9D storslagna planer på hur ull borde ersätta
syntetmaterial för att reducera mängden microplaster som trots reningsverken når Östersjön.
Blekinge Arkipelag och World Maritime University höll först en workshop tillsammans med
ungdomarna som under en eftermiddag kom på flera innovativa tankar. Till slut valde klassen ändå
att de helst ville gå vidare med sin ullinnovation till tävlingen. Fem elever med lärare åkte till Malmö
och tog hem första priset på 10 000kr – stort grattis till er!
På bilden syns eleverna presentera sin skola
och sina idéer. Åter på hemmaplan blev de
uppmärksammade som stjärnor av tidningen
Sydöstran, kul!
Under hösten finns planer på att använda
prispengarna till en insats för ullprodukter.
Vi kommer att träffas och försöka att
tillsammans med ullproducenter komma på
hur 10 000kr gör störst nytta. Är du
lantbrukare eller hantverkare med koppling
till får och ull vill vi gärna att du anmäler
intresse för en gemensam träff på skolan i
Mörrum den 15 oktober:
info@blekingearkipelag.se
Vi passar på att rikta ett stort tack till
tävlingsarrangörerna: Sparbanksstiftelsen
1826, Sustainable Business Hub och World
Maritime University!

Blekinge Arkipelag - modellområde för hållbar utveckling
Under hösten fortsätter projektet Biosphere for Baltic, ett transnationellt utbyte mellan ett tiotal
biosfärområden runt Östersjön. I fjol låg fokus på åtgärder för bättre vattenkvalitet och den här
gången kommer utbytet att handla om hållbar besöksnäring. Projektet finansieras av Svenska
Institutet och för Blekinge Arkipelags del innebär det möjlighet till mycket ny input på våra
nyskapade kust- och skärgårdsleder, ARK56, men också att vi får sprida info om
arkipelagsruttsprojektet, hur vi arbetat tillsammans med kommuner och företagsnätverk kring leder,
app, karta och upplevelsepaket och varför ARK56 är ett vinnande koncept för hållbar utveckling.
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Ett annat exempel på hur Blekinge Arkipelag får stå modell för ett välfungerande utvecklingsarbete är
i strategin till initiativet Samverkan för Hanöbukten. Jennie Larsson på World Maritime University har
under flera års tid arbetat fram ett nytt förslag på hur Hanöbuktregionen genom en
samverkansförvaltning kan bli modellområde för källa-till-hav-åtgärder. Både Blekinge Arkipelags
Samverkansplan och vårt senaste strategiska verktyg (insatsområden) finns med i det förslag till
gemensam förvaltningsplan som nu är ute på remiss. Vi håller tummarna för att förslaget tas väl
emot och att Blekinge Arkipelag även fortsättningsvis kan ha ett finger med i den tilltänkta nya
paraplyorganisationen.

Vårt strategiska verktyg som bland annat innehåller våra fem insatsområden samt hur dessa byggts upp av globala och regionala planer
väcker intresse utanför biosfärområdet.

Under hösten föredrar vi om vår organisation, vårt arbetssätt och vår pågående verksamhet i Sjöbo
kommun för de aktörer som nu är verksamma för att se om och hur man kan skapa ett nytt skånskt
biosfärområde i Vombsjösänkan. Det ser vi fram emot och känner oss såklart lite hedrade av
inbjudan.
Föredrag om Blekinge Arkipelag
Under året som gått har vi föredragit för andra föreningar, företag och organisationer vid ett 20-tal
tillfällen. Det har varit på alltifrån samhällsföreningar och filmfestival till världsarvsambassadörsutbildning och för Kristianstads landskapsvetarutbildning. Vill du eller din organisation
veta mer om föreningens verksamhet så går det (oftast) bra att boka ett föredrag – antingen kommer
ni till oss på Softcenter eller besöker vi er på plats: info@blekingearkipelag.se
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Strategimöte på Dragsö
Den 14 augusti träffades Blekinge Arkipelags styrelse på Dragsö i Karlskrona Skärgård. Flera
strategiska avgöranden fattades i vanlig ordning enhälligt. Föreningen möter flera utmaningar under
närmaste tiden och vill fortsätta utvecklas och nå ut med inspirerande projekt till så många som
möjligt. Satsningar på fördjupat samarbete med såväl kommuner och näringsliv som med
föreningslivet, var ett av dagens viktiga beslut.

David Berg på Dragsö Camping visar styrelsen satsningar gjorda under arkipelagrutts-projektet, ARK56 – kajaker och solpaneler!

# Framtid
Två utmaningar – jobba hos oss!
Den sista oktober avslutas projektet Arkipelagrutten och våra medarbetare Johan och Ola försvinner
iväg på nya uppdrag. Simone går på mammaledighet (grattis, hoppas allt ska gå vägen!) och lämnar
ett roligt jobb efter sig som hon kanske hittar tillbaka till efter ledigheten. Fram till dess söker vi nya
pengar för att axla Blekinge Arkipelags roll i det framtida utvecklingsarbetet med ARK56. Vi vill
fortsätta nätverka, kompetensutveckla och skapa nya, hållbara produkter. På så vis håller vi liv i
konceptet ARK56 och höjer statusen på varumärket.
Dessutom behöver vi nu under hösten smyga igång ett utvärderingsarbete som omfattar 10 år som
biosfärområde. I september 2021 ska vi överlämna en diger utvärderingsrapport till UNESCO
headquarters i Paris. Utvärderingen ska göras enligt konstens alla regler och översättas till engelska.
Mattias (samordnare i föreningen) kommer att göra mycket av arbetet med hjälp från organisationer
som varit inblandade i biosfärverksamheten under åren. Samtidigt vill vi hålla igång alla andra
påbörjade, viktiga projekt och högst troligt behöver vi någon som vill arbeta med oss under denna
period. Intresserad? Hör av dig med CV till: info@blekingearkipelag.se
Vi flyttar till Brunnsparken!

Besök oss gärna på Kallvattenkuren i Brunnsparken.

Tack vare Ronneby kommun har vi fått det fina
erbjudandet att flytta in i den s k Kallvattenkuren i
Ronneby brunnspark inrättad år 1904. Parken är
Blekinges enda kulturreservat med ett antal
byggnader uppförda för spa- och hälsofrämjande
aktiviteter under 1800- och 1900-talet. I
Kallvattenkuren finns också en nyetablerad utställning
om fartyget Gribshunden som sjönk utanför Stora
Ekön i Blekinge Arkipelag år 1495. Här kommer vi att
ha kontor och utrymmen där vi träffar våra
ambassadörer och support-team, från och med
november månad.
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november månad. Kallvattenkuren är ett av de första husen man kommer till när man närmar sig
Brunnsparken från Ronneby centrum – välkommen att titta förbi och ring om du inte hittar: Tel 07063 22 545!
Alla vet sakers rätta pris, men förstår vi deras värde?
En kalkyl med några år på nacken visade att när fisket i Mörrumsån fungerar som vanligt betyder det
ca 50 milj kr i direkta och synergiska intäkter för bygden. Varje år. Laxfiske finns och kan utvecklas på
liknande sätt i åtminstone fem svenska älvar, kanske i tio. Stoppet av det kustnära småskaliga
torskfisket (juli -19) innebär en förlust av stora monetära, sociala och humana kapital, på sikt även
kulturella. Både lax och torsk har vetenskapligt bevisats lida brist på vitaminet tiamin. Att ta reda på
varför, kostar 30 milj kr. Vid ett tillfälle. Vet man varför tiaminbristen uppkommer är det möjligt att
återställa det naturliga kapitalet frisk fisk i Östersjön. Den ekosystemtjänsten är över tid värd
åtskilliga miljarder kronor, något som Naturvårdsverket anslog 29,7 milj kr för att räkna ut och
synliggöra. Det är bra.
En annan 30-milj-kr-satsning är Simrishamns förbättring av sitt kommunala reningsverk. Man ser på
avloppsvatten som en resurs och ser vinsterna med att i princip kunna brygga öl på verkets
slutprodukt. Dessutom slipper man släppa ut de plastfiber, näringsämnen och läkemedel i Östersjön
som annars passerar äldre reningsverk. Simrishamn är en av tre platser i landet som tagit fram en
sådan fantastisk teknik som man kan tycka snart borde vara lagstadgad. Den bör för Östersjöns och
livets skull snart finnas i alla kommunala och industriella reningsverk. Till en början i alla
biosfärområden med fokus på östersjöfrågor.
För ett par miljoner kronor kan Blekinge Arkipelag hjälpa forskarna att skapa en bevattningsmodell
som hela landets alla lantbrukare kan nyttja för att spara på vattenresursen, minska näringstillförseln
till havet och samtidigt bli lite rikare på skörden. För tio miljoner kronor skulle vi kunna restaurera
landskapets viktigaste våtmarker, en fälla för gödningsämnen som avstyr algblomning vid kusten och
ökar attraktiviteten i kustlandskapet – för boende och besökare. Priset känner vi till, men förstår vi
hur mycket är det värt? ARK56 har kostat 13 miljoner kronor. Vid ett tillfälle. Om det inte betalat sig i
år, så lär det göra det under kommande säsong!

Den 24 maj deltog vi med några av våra biosfärambassadörer på invigningen av Simrishamns nya reningsverk, en stor aha-upplevelse! Med
denna lösning kostar reningen 80 öre (!) per kubikmeter vatten – ingen stor kostnad för varken samhälle eller medborgare, men en
oerhört stor vinst både för nu levande och framtida generationer.
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Hälsningar från biosfärkontoret,
/Mattias och projektanställda Ola, Simone och Johan.
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