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# Avslutningsvis

Årsstämma och biosfärdagen

Hållbar utveckling under coronapandemin
Att leva med globala kriser är ett av vår tids signum. Klimatkrisen har av allt att döma gett ett
tydligare extremväder och en stigande temperatur, krisen för den biologiska mångfalden anses så
svår att flera aktörer pratar om det sjätte massutdöendet i världens historia, spridningen av viruset
covid -19 leder till både en social och ekonomisk kris i våra samhällen världen över. Var och en av
kriserna visar hur sårbar människan gjort sig inför sig själv genom de negativa effekter en del av våra
nutida och historiska verksamheter har. Utan insikten att allt hänger samman – de ekologiska, sociala
och ekonomiska aspekterna av vårt samhälle – finns hela tiden risken att vi med kortsiktiga
perspektiv slår ut några eller flera av våra egna eller kommande generationers förutsättningar för ett
gott liv.

Med större erfarenhet och nyvunna kunskaper om var och en av dessa pågående kriser växer
kontinuerligt incitamentet och engagemanget för att utveckla samhällen som är hållbara på lång sikt.
För första gången ställer sig världssamfundet och mänskligheten mer unisont frågor om vad vi
behöver och vad vi är beredda att avstå för att slippa hotet om uteblivna ekosystemtjänster,
påtvingad social distansering och uteblivna ekonomiska inkomster. I detta fönster av villkor för
omställning jobbar vissa föreningar, kommuner, myndigheter och företag oförtrutet vidare med
insatser och projekt för att nå det som verkligen är hållbart – lokala lösningar på globala utmaningar.
Så jobbar Sveriges sju biosfärområden och Blekinge Arkipelag. Läs om våra senaste satsningar i
nyhetsbrevet och glöm inte bort att stötta oss där du kan! Bli medlem, skänk en gåva eller delta i vårt
support-team!
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Att i vardagslivet införliva kunskapen om att allt hänger samman och att i utvecklingsarbete försöka se till helheten kan göra stor skillnad.
Så här ser Blekinge Arkipelags översiktsbild ut just nu i ett försök att göra helheten mer greppbar och att kommunicera våra insatsområden.

Så här ser föreningens verksamhetsöversikt ut våren 2020. Vi fortsätter att arbeta under våra fem temaområden
(blå rutor) med ett 30-tal olika mindre aktiviteter och större projekt – läs mer om dem i nyhetsbrevet!
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# Hållbar besöksnäring
Avtackning och nysatsning
I höstas avslutades projekt Arkipelagrutten. Projektledare Simone Wenzel gick på mammaledighet
och projektmedarbetare Johan Nilsson och Ola Gustavsson fortsatte mot nya utmaningar. De har alla
gjort ett enastående jobb för att skapa hållbara produkter för ARK56 – lederna, appen, kartan,
vägvisar- och skyltdesign, företagsnätverkets tillblivelse, utbildning och handbok för ökad hållbarhet i
besöksnäringen – ja, listan kan göras lång på viktiga delar som de antingen varit delaktiga i eller själva
lett och utvecklat. I samband med deras avtackning sökte vi nya pengar för att axla Blekinge
Arkipelags roll i det framtida utvecklingsarbetet med ARK56. Vi tycker det är viktigt att fortsätta
nätverka, kompetensutveckla och skapa nya, hållbara produkter. På så vis håller vi liv i konceptet
ARK56 och höjer statusen på varumärket. Pengarna vi sökte för detta har vi tacksamt erhållit från
våra biosfärkommuner Karlshamn, Ronneby och Karlskrona under 2020.

Avslutningsdag med projektgruppen i Järnavik. Här syns bl a
Lena Stävmo som testar en del av kajakleden på ARK56.

Susanne Mattsson är ny medarbetare på Blekinge Arkipelag, hurra!

Ny projektsamordnare
Vid årsskiftet blev det klart att vi lyckats rekrytera Susanne Mattsson till Blekinge Arkipelag, något vi
är mycket glada och stolta över! Susanne kommer senast från Invest in Skåne och har tidigare arbetat
med bland annat miljöcertifiering inom turismbranschen. Hon kommer ursprungligen från Mörrum
där hon är uppvuxen på lantgård. Susanne har ett stort hjärta för människor, hållbarhetsfrågor och
företagande och kommer i första hand att arbeta med ARK56 samt Hållbart lant- och skogsbruk.
Digitalt möte med ARK56 företagsnätverk
Den 3 april höll vi ett ersättande digitalt möte med vårt företagsnätverk, ett möte som före
coronavirusets spridning var planerat som fysisk träff. Via mötesverktyget var över 20 deltagare på
alerten i nästan tre timmar. Efter vår egen inledning tog föredragshållare vid från Svenskt Näringsliv,
Visit Blekinge, Region Blekinge, Destination Åsnen, Eriksberg och Världsarvsprojektet DUNC. Mötet
föregicks av en enkät om hur första säsongen med ARK56 varit för företagarna och vilka erfarenheter
som gjorts. Enkätsammanställningen föredrogs och blev ett underlag för att titta på vad företagen nu
ser som viktigast att utveckla vidare under 2020.
Mötet avslutades också med ett antal konkreta erbjudanden till företagen från Blekinge Arkipelag:
• Försäljning av ARK56-kartan på kommission 2020.
• Delta i utformningen av informationsbladet ”Håll biosfären ren”
• En designad kommunikation av hur man arbetar med hållbarhet i sin verksamhet
• Marknadsföring av verksamheten på Blekinge Arkipelags hemsida
• Erbjudande om ansökning av finansiering till större gemensamt marknadsföringsprojekt
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Sammanfattade enkätsvar inför mötet den 3 april.

En sammanfattning av dagen är nu på gång, där kommer att finnas länkar till de olika
presentationerna och förtydliganden kring vilka möjligheter företagen längs ARK56 har att delta i den
vidare utvecklingen och i den gemensamma marknadsföringen. Så även om du missade mötet kan du
sitta lugnt i båten och invänta detta viktiga mejl. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att
höra av dig direkt till Susanne: susanne.mattsson@ronneby.se
Artikel i National Geographic
Värt att notera är att våra ”connected coastal trails i a UNESCO biosphere” omskrevs tillsammans
med lokala företag i National Geographic i februari. Artikel och bilder tillkom i samverkan med Visit
Blekinge och Tourism in Skåne. Det är stort! Läs hela artikeln via länken nedan!

https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2020/02/discover-sea-trailsof-baltic-region-of-blekinge-sweden?fbclid=IwAR2gbuo72zgs8Z6ZLH9OZ_qqIcjyGn4ngQKtpyUF69qm8X3ZYxShAn1kLk
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# Hållbart fiske
Ny forskningsstiftelse
Blekinge Arkipelag har satsat på att sprida information och bygga opinion kring bl a östersjölaxens
ökade sjuk- och dödlighet samt kring forskningen om tiaminbrist som klarlagt vad som drabbat
fiskarna men inte finansierats för att ta reda på varför. I tidigare nyhetsbrev har vi berättat om hur
media, myndigheter och regering har börjat titta på dessa frågor på ett mer aktivt sätt,
förhoppningsvis delvis på grund av våra ansträngningar.
Just nu är en ny forskningsstiftelse under bildande som kommer att kunna finansiera ny dedikerad
biokemisk forskning på området, vilket känns fantastiskt bra. Ett litet tag till dröjer det innan stolta
aktörer avslöjar detaljerna kring detta fina initiativ – håll ögonen öppna!
Gymnasieelev till forskningslandslaget
Den 6 april fick vi ett glatt budskap från gymnasieeleven Erika Eriksson på Naturvetenskapliga
programmet vid Väggaskolan i Karlshamn. Hon har vunnit svenska juniorvattenpriset och en plats i
Sveriges unga forskningslandslag, en fantastisk bedrift som vi gratulerar till! Första gången vi träffade
Erika deltog hon vid en inspirationsföreläsning för
gymnasieungdomar på Kreativums Forskarfredag 2018
där vi berättade om Blekinge Arkipelags mer
forskningsinriktade projekt, bl a om tiaminbristen i
östersjölaxen. Vi har sedan haft kontakt och bistått Erika
med några bilder och kontakter i hennes mycket
målmedvetna arbete om just tiaminbrist. Vi är glada och
stolta över att ha en så framgångsrik elev i
biosfärområdet och att vi kunnat inspirera till
forskarglöd på ett viktigt område – grattis igen Erika och
Erika vid semifinalen. Bild: Kreativum
fortsätt forska!
Ja till förslag om gäddförvaltning
Det förslag om ökat skydd för gädda och abborre som Länsstyrelsen lämnat till Havs- och
Vattenmyndigheten har fått bifall. Blekinge Arkipelag har varit delaktiga i processen som ledde fram
till förslaget, vilket innebär utökade skyddsområden och utökade tider då gäddan och abborren
fredas. Att förslaget antagits från HaV känns mycket hoppfullt. Nu hoppas vi att de nya
bestämmelserna efterlevs av alla aktörer och att skyddet är
tillräckligt i omfattning för att uppnå syftet, nämligen
gäddans goda förekomst i Blekinge Arkipelag. Här kan du läsa
mer om bestämmelserna och vilka platser som omfattas av
det utökade skyddet:
http://www.svenskafiskeregler.se/sv/pages/default.aspx

Nationella vattenbrukskonferensen i Åhus
Vi deltog vid konferensen för vattenbruk i Åhus 10-11 mars. Det är en bransch där det händer mycket
spännande och innovativt som på olika sätt skulle kunna komma Blekinge Arkipelag till del inom en
relativt snar framtid. Visste du t ex:
Att svenskt vattenbruk omfattar bl a alg-, fisk- och musselodling?
Att algodlingens produkter ökar inom livsmedelsproduktion och som fodervara?
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Att Jordbruksverket främjar vattenbruk med stödmedel mellan 2021-2025?
Att bl a SLU, Axfoundation och Vinnova har tagit fram mer hållbara fiskfoder baserade på insekter
och träråvara?
Att det snart finns fiskodlingskassar där foderspill och fiskfekalier tas upp och kan användas som
gödning i lantbruket istället för i Östersjön?
Att om du har en tom lada kan få ett koncept för landbaserad, hållbar fiskodling installerat av
företaget Gårdsfisk?
Hoppas Blekinge Arkipelag har aktörer som är intresserade av gemensamma projekt inom detta
område framöver!

# Hållbart lantbruk
Naturbetesprojekt?
Efter fjolårets temadag med fokus på naturbete, ekologisk odling och lokal försäljning har vi sökt
möjligheter att titta närmare på hur Blekinge Arkipelag kan stötta det regionala naturbetet,
informera om dess positiva effekter och höja efterfrågan på samt konsumtionen av det lokalt
producerade naturbetesköttet. Syftet med detta är att behålla en hög biologisk mångfald, ett öppet
kust- och skärgårdslandskap, en högre grad av självförsörjning på livsmedelsområdet och en bättre
ekonomisk bärighet för lantbrukare och djurhållare.
Glädjande nog hittade vi med hjälp av Länsstyrelsen en passande utlysning som tack vare ett stort
engagemang från biosfärkommunernas landsbygdsutvecklare ledde till att vi lämnade in en ansökan
om ett 2,5-årigt projekt i februari. Om vi erhåller stödet kommer projektet att pågå fram till årsskiftet
2022-2023 och vi kommer att behöva en engagerad projektledare!
Våtmarkssatsningar
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 för utbredningen av döda bottnar i Östersjön. Både artrikedom och
minskad algblomning i kustregionen gör ju också vårt biosfärområde attraktivare för friluftsliv och
besökare.
På grund av de höga vattenflöden som varit under vårvintern har Länsstyrelsen behövt omfördela sin
personal. Tyvärr väntar vi därför fortfarande på beslut om vårt våtmarksprojekt i Gisslevik, där vi med
hjälp av stöd från SydostLEADER och positiva markägare kommer att kunna anlägga en viktig
kustnära våtmark på ca 1 hektar. Den som väntar på nåt gott…
Strax före årsskiftet sökte vi medel hos Länsstyrelsen för samordning av insatser som förbättrar
kustvattnet i Östersjön. Vi sökte pengar för bl a en våtmarksanläggning vid Torsteboda nordväst om
Mörrum, samt för att ta fram en våtmarksguide för Blekinge. Vi erhöll stödet bara några veckor
senare och har nu delvis finansierat våtmarken i Torsteboda som kommer att ge intilliggande Gallån
en bättre vattenkvalitet. Våtmarksguiden har blivit både en inspirationsskrift ”Anlagda våtmarker i
Blekinge” och en kort film ”Konsten att anlägga en våtmark”. Både skriften och filmen berättar om
var man restaurerat våtmarker i Blekinge, vilket syftet har varit och vilka resultaten har blivit. Guiden
är tänkt att användas som en inspiration för markägare och som pedagogiskt verktyg för t ex
skolverksamhet.
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Skriften ”Anlagda våtmarker i Blekinge” kommer att bli ett fint verktyg för guider, pedagoger och markägare.

Projektledare för både film och skrift har varit Urban Emanuelsson, professor emeritus på SLU, som
på kort tid gjort ett enastående jobb med att samordna intervjuer, bildmaterial, inspelningar, tryck,
m m. Vi har filmrelease i samband med vår årsstämma den 23 april och kort därefter räknar vi med
att filmen kan läggas upp på vår hemsida. Skriften kan man få ta del av redan nu - välkomna förbi
kontoret för ett ex!
Skogsnätverk Blekinge Arkipelag
Före årsskiftet beslutade Jordbruksverket att vi erhöll stöd för Skogsnätverk Blekinge Arkipelag, ett
samverkansprojekt som bland mycket annat kommer att erbjuda en rad träffar med möjlighet till
intressanta studiebesök, nya kontakter och ny kunskap kring bl a klimatanpassad skötsel och ökat
värde på skogen och dess produkter. Vi fick samtidigt pengar för informationsprojektet Hållbart
skogsbruk i Blekinge Arkipelag – där vi bl a vill ta fram en handbok för hållbart skogsbruk tillsammans
med våra olika aktörer.
I december hölls första nätverksträffen i skogsnätverket, med ett 30-tal skogliga intressenter som fick
föreslå innehåll i projektet utifrån behov och intressen. Eftersom många anmält intresse, men hade
förhinder hölls en andra träff i Ramdala i början av mars.

Urban Emanuelsson föredrar på första träffen i Skogsnätverket.
Leråkra bygdegård i december.

Andra träffen i Ramdala i mars.

Nästa träff i nätverket äger rum i Svanevik i Ronneby kommun den 26 april, då vi med projektledare
Helene Reiters hjälp får dryfta tankar och råd om skötsel av skogsbetesmark i Blekinge Arkipelag.
Markvärd är Christian Jönsson och förhoppningen är att kunna skapa en första provyta här på ett av
Blekinges bäst skötta skogsbeten. Är du intresserad kontaktar du Helene direkt:
helene.reiter@grenverket.se
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# Lärande och engagemang
Nydiplomerade biosfärambassadörer och ny kurs 2020
Under sommarhalvåret fick våra blivande biosfärambassadörer lyssna till föredrag och resa runt i
biosfärområdet för att upptäcka mer av dess höga natur- och kulturvärden. I oktober kunde vår
styrelseledamot och Karlskrona kommunstyrelses vice ordförande, Magnus Larsson, diplomera de
nykläckta ambassadörerna på Naturum Blekinge. Mycket högtidligt och roligt att nu ha några fler
personer som kan berätta varför vi har ett biosfärområde och vad Blekinge Arkipelag satsar mot.
Några av våra ambassadörer har redan tagit sig an
diverse uppdrag: Fotografering utmed ARK56 för att fylla
på mobilappen med bilder, administrativa uppgifter,
någon har följt med till Estland i utbytesprojektet
Biosphere for Baltic, en annan har utbildat övriga
ambassadörer hur man anlägger trädgårdsäng med
utgångspunkt i egna erfarenheter. Tillsammans har vi
haft infomonter om vår verksamhet på ett par ställen vid
andra evenemang. 2020 har vi satt ihop ett liknande
kurspaket i samverkan med Studiefrämjandet som
marknadsför och tar betalt för utbildningen.
Några av de nya ambassadörerna. Bild: Bengt Nyberg.

Årets 24 platser gick snabbt åt och i dagsläget siktar vi på att genomföra utbildningen trots
coronaviruset. Dels eftersom några planerade inomhusträffar kan hållas digitalt och dels eftersom de
många utomhusträffarna ger plats och utrymme utan smittorisker. Länk till den inledande träffen är
utskickad till alla som tecknat en plats på kursen. Vi ses i mötesverktyget den 16 april!
Intresserad av årets upplägg och program? Kika här:
https://www.studieframjandet.se/blekinge-lan/gustavarrangemang/kurser/2020/april/biosfar/?fbclid=IwAR00pb4bVLN5jUoIJi6ILu3jbYfVUN30XVNLxz0FW1vhd47Yo578JQDMk8
Support-teamet får ny mötesform
Våra supportrar fortsätter att leverera och stödja föreningen med olika aktiviteter. Senast har två av
våra nyutbildade ambassadörer, Helene Tjärnberg och Eva-Lill Kempe, bidragit till sammansättningen
av 2020 års ambassadörsutbildningsprogram och Leif Thörnqvist har ansökt om medel från
Naturskyddsföreningen (nationellt) för att genomföra en förstudie på ett mycket spännande
våtmarksläge.
På grund av coronaläget har vi valt att ställa in vårens supportmöten. När de förhoppningsvis
återupptas till hösten har de formen av en gemensam samling där vi uppdaterar om senaste nytt i
föreningen för att sedan övergå till gruppvis arbete och input till våra pågående aktiviteter, t ex
utveckling av ARK56, våtmarker, strandstädningsaktioner, invasiva växtarter och Skogsnätverket.
Vem som helst är välkommen att delta, hålla sig uppdaterad, fika och prata hållbar utveckling!
Filmer och ny hemsida
I samarbete med biosfärkommunerna har vi producerat en kortfilm om vart och ett av våra fem
temaområden: #Hållbar besöksnäring, #Hållbart fiske, #Information och deltagande, #Håll biosfären
ren samt #Hållbart lant- och skogsbruk. Filmerna görs i samverkan med Ben Foto (Bengt Nyberg)
samt biosfärkommunerna. De tre första filmerna har färdigställts, nämligen de om Hållbar
besöksnäring, Håll biosfären ren samt Hållbart fiske. Filmerna har delats i våra sociala medier och
fått stor uppmärksamhet – kul! De resterande två kommer under våren.
Alla färdiga filmer läggs upp på vår nya hemsida som också formas utifrån våra temaområden. Varje
områden får en egen flik och gott om utrymme för att beskrivas i text och bild. Hemsidan förväntas
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bli klar under försommaren och kommer att ha samma adress som den nuvarande sidan. Har du
förslag på sådant du skulle vilja se på vår nya sida är du välkommen att höra av dig till:
info@blekingearkipelag.se
Utställning om Blekinge Arkipelag
Vid årsskiftet gjorde vi en ansökan om s k LONA-medel för att göra en utställning om Blekinge
Arkipelags verksamhet. Förhoppningen är att det blir en interaktiv utställning där man kan se både
grundläggande fakta om biosfärområdet, men också söka information om föreningens projekt och
resultat. Att pedagogiskt berätta om varför vi satsat på t ex ledutveckling, våtmarksrestaurering och
forskning på laxens hälsa kan bli en viktig del av en sådan utställning. Högst troligt kommer
utställningen att hamna i någon del av Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark där vi nu har kontor,
men om pengarna räcker kan även en utlokaliserad del vara aktuell. Vi har en dialog om detta med
bl a Naturum och Kreativum. Helst skulle vi synas på en publik plats även i Karlskrona, har du förslag
på en sådan tar vi tacksamt emot!

En Blekingeka-modell och ett antal vettar tillverkade i Torhamn kan komma att bli en del av utställningen i Kallvattenkuren. De tillhör idag
en privat samlare i Skåne.

Blekinge Arkipelag som modellområde
Under sen höst föredrog 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 var ett trevligt och inspirerande möte för båda parter och vi
önskar Vombsjösänkans vänner all framgång i arbetet som redan tagit fart och innehöll många
spännande initiativ.
På detta sätt håller vi gärna föredrag i de situationer där det tillåts nu under coronasmittan. Även
digitala föredrag funkar bra och vi använder både mötesverktyget Zoom och Skype.
I december gjorde vi en föredragsturné om Blekinge Arkipelags
verksamhet i alla tre biosfärkommunerna Karlshamn, Ronneby och
Karlskrona. Föreläsningen ”20 lokala lösningar på 5 globala
utmaningar” visade hur föreningen arbetat under året inom
respektive temaområde. Att berätta om varför vi gett oss i kast
med de olika projekten och aktiviteterna ger en fördjupad
förståelse för vad Blekinge Arkipelag strävar mot och bygger
samtidigt varumärket, d v s stärker förtroendet för föreningen,
sprider positiva känslor kring verksamheten vad vi kan uppnå med
den.
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# Håll biosfären ren
Från workshop till ullfolder
I fjol träffade vi en klass på Norrevångskolan i Mörrum som deltog i en innovationstävling för
Östersjön. Efter worshop i klassrummet gick deras innovation vidare till Malmö där eleverna vann 1:a
pris på 10 000kr. Pengarna skulle användas till att sätta idéerna i verket, vilket innebar att
ungdomarna började tillverka en del ullföremål som efter försäljning skulle kunna ersätta plast och
kläder tillverkade av syntet. Ullprodukternas användning skulle på så sätt borga för att inte fler
microplaster hamnar i havet eftersom t ex tvätt av syntetplagg renderar i att microfiber passerar våra
kommunala och industriella reningsverk och hamnar i filtrerande organismer, fåglar och fiskar.
Samtidigt gav eleverna Blekinge Arkipelag i uppdrag att skapa en informationsfolder om vikten av att
använda ull istället för plast och syntet. I foldern lyfter vi fram ett antal entreprenörer inom
biosfärområdet som tillverkar värmeplagg, konst- och bruksföremål av ull. Foldern är distribuerad till
företagarna och finns dessutom på Naturum och hos Blekinge Arkipelag.

Ullfolderns ut- och insida

Hur håller vi biosfären ren?
Blekinge Arkipelag har också sökt och fått medel för att utforma en infofolder om hur besökare till
området kan bidra till att hålla biosfärområdet rent. Vi tittar också på möjligheten att ta med en del
info om allemansrätt och länkar till Naturligtvis Blekinge. Dessutom hoppas vi att pengarna räcker för
att ta fram en biologiskt nedbrytbar skräppåse som kan delas ut tillsammans med foldern av
naturturismföretagen utmed ARK56 och kanske även på skärgårdsbåtarna. Har du som företagare
eller engagerad privatperson idéer om hur folder och påse borde utformas är du välkommen att vara
med i detta miniprojekt. Hör bara av dig till oss: info@blekingearkipelag.se.
Invasiva trädgårdsväxter
När klimatet förändras och vi använder främmande växtarter på ett omedvetet eller okunnigt sätt
finns risken att de sprider sig och tar över biotoper på ett oönskat sätt. Det har dessutom hänt att
privatpersoner blivit ersättningsskyldiga för att fel arter spridit sig utanför den egna tomten och där
saneringsarbetet kostat stora summor. Därför engagerar sig vår ambassadör Kerstin Stöm-Troeng i
ett nationellt biosfärprojekt om hur risker med invasiva trädgårdsväxter kan kommuniceras bättre.
Ett första steg är att vi bokar in föredragshållare på detta ämne till den planerade stora
trädgårdsmässan i Ronneby Brunnspark 2021. Fler åtgärder kommer så småningom!
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# Avslutningsvis
Årsstämman och biosfärdagen
Vi välkomnar alla medlemmar till Blekinge Arkipelags årsstämma som äger rum
den 23 april kl 18.00. Under omständigheterna med covid -19 i år kommer föreningens medlemmar
endast att erbjudas deltagande via videokonferens som du ansluter dig till via Zoom på länken:
https://zoom.us/j/543312164 Kl 18 inleder Urban Emanuelsson, professor emeritus från SLU, med en
lansering av vår nya film och broschyr: ”Anlagda våtmarker i Blekinge – för vattenrening,
vattenhushållning, djur- och växtliv”. Vänligen meddela din anmälan till årsmötet senast den 17 april!
Vi vill också passa på att välkomna dig till Biosfärdagen som äger rum tisdagen den
2 juni på Pensionat Järnavik under temat ”Vatten, landskap och klimatutmaningar”. Urban
Emanuelsson och Helene Reiter guidar oss i landskapet runt Järnavik. Därefter bjuder föreningen
medlemmarna på en gemensam middag. Även icke-medlemmar är välkomna!
Anmälningar görs till Susanne direkt: susanne@blekingearkipelag.se
Sammanfattningsvis har senaste tiden inneburit en stor ansträngning från biosfärkontorets och
styrelsens sida att synas, höras, inspirera och medvetandegöra. På detta sätt upplever vi att
föreningen börjat skapa ett viktigt förtroende bland medlemmar, huvudmän, myndigheter och
allmänhet. Samtidigt som de konkreta exemplen växer i antal, samtidigt som vi visar upp bredden i
föreningens insatser, så ser allt fler nyttan och målsättningen med att Blekinge har ett
biosfärområde, ser hur viktigt det är att ta hänsyn till att allt hänger samman när vi siktar mot hållbar
samhällsutveckling. Du är alltid välkommen som medlem eller supporter i föreningen, vi tar tacksamt
emot donationer till olika hållbara ändamål och
För föreningen,
Koordinator Mattias Holmquist
Projektsamordnare Susanne Mattsson

Vi ses i biosfären!
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