Strategiskt verktyg med verksamhetsplan för Biosfärområde Blekinge Arkipelag 2018-2021
Blekinge Arkipelag, strategi och VP
Biosfärområde Blekinge Arkipelag, är utsett
av FN-organet UNESCO för dess höga naturoch kulturvärden. Området omfattar kust
och skärgård i Karlshamn, Karlskrona och
Ronneby, men även delar av dessa städer
med tillhörande byar. Den ideella
föreningen Blekinge Arkipelag bidrar till en
klok förvaltning av biosfärområdets natur
och kultur. Dessutom består föreningens
uppdrag i att genomföra lokala lösningar på
ekologiska, ekonomiska och sociala
utmaningar i området och globalt. På detta
sätt, samt genom god samverkan och
kunskapsspridning kan vi få biosfärområdet
att framstå som ett föregångsexempel, ett
inspirerande modellområde, för hållbarhet.
I detta strategiska verktyg finns
beskrivningar av de fem insatsområden som
presenteras i figuren här intill. De utgör
grunden för vad föreningen Blekinge
Arkipelag vill arbeta med och för.
Dokumentet innehåller även vår
verksamhetsplan för 2018-2021. Trots att
både insatsområden och verksamhetsplan
är noggrant grundade i både styrdokument
och i dialog med föreningens olika
intressenter så är områdena,
målsättningarna och olika arbetsteman
föränderliga. Den senaste versionen av
detta levande dokument finns alltid att
ladda ner på vår hemsida:
www.blekingearkipelag.se
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Vi kan BUS och vill gärna IMPA – så arbetar Blekinge Arkipelag
Blekinge Arkipelag har, liksom landets övriga fyra biosfärområden, till
uppgift att uppfylla tre grundläggande och ömsesidigt förstärkande funktioner (BUS):
-bidra till att Bevara den biologiska mångfalden (gener, arter, ekosystem, landskap),
områdets ekosystemtjänster och vårt kustkulturarv i form av kunnande och
kulturhistoriska lämningar.
-främja ekonomisk Utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt
hållbar.
-Stödja genom att underlätta bland annat forskning, utbildning och praktik.
För att kunna bevara, stödja och utveckla är IMPA-uppdraget nödvändigt. Vi behöver
Inspirera till en mer hållbar livsstil och till att anta de utmaningar som finns i området.
Vi kan Mäkla mellan parter som har långt till varandras utgångspunkter, vi kan
Processleda och projektleda från en utmaning till ett gemensamt mål. Att agera som
en efterfrågad Arena för möten mellan olika intressenter och deras hållbarhetsidéer är
också en av föreningens grundfunktioner.

Vad vägleder vår verksamhet? Vad ska vi göra och varför?
Det finns tre primära styrdokument för Blekinge Arkipelags verksamhet. För det första
har olika intressenter, kommuner och Länsstyrelsen deltagit i framtagandet av det som
kallas vår Samverkansplan. Den innehåller såväl temaområden som bevarandemål och
strategier för att nå dem. Sedan Samverkansplanen utformades har Lima Action Plan
(LAP) tillkommit som ett globalt styrdokument för de nu nästan 700 biosfärområdena
världen över. Dessutom har det pekats ut hur biosfärområdena ska kunna arbeta för
att uppnå så kallade Sustainable Development Goals (SDG) i Agenda 2030.
Dessa nämnda styrdokument utgör den vägledande kärnan för vår verksamhet. Utanpå
dessa tillkommer en dialog med biosfärområdets invånare, medlemmar och
myndigheter. Dessutom finns en rad andra regionala strategier för till exempel
besöksnäring, miljömål, demografi och attraktivitet som vi också tar hänsyn till.
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Motivering av våra fem insatsområden
Nedan följer en överblick av hur våra fem insatsområden motiveras av
och hänger samman med de olika styrdokumentens målsättningar. Efter
respektive målsättning står en förkortning som anger varifrån den är hämtad.
Förkortningarna står för följande: Samplan BBA = Samverkansplan för
Biosfärområde Blekinge Arkipelag, LAP = Lima Action Plan, A2030 =
Agenda 2030, Reg Miljömål = Ett hållbart Blekinge – Regionalt åtgärdsprogram
för miljökvalitetsmålen 2017-2020, Blekingestrategin = Attraktiva Blekinge Blekingestrategin 2014-2020. Märk väl att en och samma målsättning på ett fåtal ställen
använts för att motivera fler än ett insatsområde.
Insatsområdena motiverar i sin tur de teman, projekt och aktiviteter som vi väljer
att arbeta med och ta upp i vår verksamhetsplan. (Se sid. 5-30).

Insatsområde 1: Lärande och engagemang för hållbar utveckling
Insatsområdet är uppbyggt/motiveras
av följande målsättningar:
- Omfattande, modern, transparent
kommunikation, information och
spridning av data (LAP)

Insatsområde 2: Vatten i balans samt en levande kust och skärgård
Insatsområdet är uppbyggt/motiveras av
följande målsättningar:
- Bevara den biologiska mångfalden
(LAP)
- Återställa och stärka
ekosystemtjänster (LAP)
- Rent vatten (A2030)
- Hav och marina resurser (A2030)
- Ekosystem och biologisk mångfald (A2030)
- Tillgänglighet (Blekingestrategin)
- Ingen övergödning (Reg miljömål)
- Levande sjöar och vattendrag (Reg miljömål)
- Grundvatten av god kvalite (Reg miljömål)
- Hav i balans samt levande kust och skärgård (Reg miljömål)
- Myllrande våtmarker (Reg miljömål)
- Nyttjande och bevarande av kulturmiljöer (Samplan BBA)
- Minskad övergödning (Samplan BBA)
- Hållbart båtliv (Samplan BBA)
- Hållbart fiske (Samplan BBA)

Insatsområde 3: Biologisk mångfald och intakta ekosystemtjänster
- Inkluderande, dynamiska och resultatorienterade samarbeten och
nätverk (LAP)
- Skapa livskraftiga samhällen (A2030)
- Fredliga och inkluderande samhällen (A2030)
- Genomförande och globalt partnerskap (A2030)
- Generationsmålet (Reg miljömål)

Insatsområdet är uppbyggt/motiveras av
följande målsättningar:
- Bevara den biologiska mångfalden
(LAP)
- Återställa och stärka ekosystemtjänster (LAP)
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- Främja en hållbar användning av naturresurser (LAP)
- Utveckla verktyg som kan mildra effekter av klimatförändringar och andra
globala miljöförändringar (LAP)
- Ekosystem och biologisk mångfald (A2030)
- Frisk luft (Reg miljömål)
- Bara naturlig försurning (Reg miljömål)
- Ingen övergödning (Reg miljömål)
- Levande skogar (Reg miljömål)
- Ett rikt odlingslandskap (Reg miljömål)
- Ett rikt växt- och djurliv (Reg miljömål)
- Bibehållet öppet landskap (Samplan BBA)

Insatsområde 4: Hållbara företag och blomstrande turism
Insatsområdet är uppbyggt/motiveras av
följande målsättningar:
- Hållbar energi för alla (A2030)
- Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur (A2030)

- Ekonomisk tillväxt (A2030)
- Hållbar produktion (A2030)
- Hållbar turism (Samplan BBA)
- Hållbart entreprenörskap (Samplan BBA)
- Arbetsliv (Blekingestrategin)

Insatsområde 5: Hälsa och livskraft i hållbara samhällen
Insatsområdet byggs upp/motiveras av
följande målsättningar:
- Hållbar bebyggelseutveckling (Samplan
BBA)
Infrastruktur och samhällsservice (Samplan
BBA)
- Skapa hållbara och rättvisa ekonomier, samt livskraftiga samhällen (LAP)
- Hälsa och välbefinnande (A2030)
- Jämställdhet (A2030)
- Hållbar energi för alla (A2030)
- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (A2030)
- Hållbara städer och samhällen (A2030)
- Hållbar konsumtion (A2030)
- Bekämpa klimatförändringen (A2030)
- Fredliga och inkluderande samhällen (A2030)
- Bilden av attraktiva Blekinge (Blekingestrategin)
- Livskvalitet (Blekingestrategin)
- Begränsad klimatpåverkan (Reg miljömål)
- Giftfri miljö (Reg miljömål)
- God bebyggd miljö (Reg miljömål)

Insatsområdenas tillämpning i verksamhetsplanen
Nedan följer Blekinge Arkipelags verksamhetsplan. Den tar upp de olika
arbetsteman, projekt och aktiviteter som vi ser störst nytta med att engagera
oss i fram t o m 2021. Varje aktivitet vi tar oss an ska alltså främja ett eller
flera av insatsområdena. Ett projekt berör ofta de flesta insatsområdena,
men i verksamhetsplanen tas bara de mest primära områdena upp. För att
ge ytterligare riktning och fokus åt arbetet, har varje aktivitet fått sina egna
mål, arbetssätt, tidsramar samt samverkansparter och inordnats under ett
tema.
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Tema 1: Hållbar
besöksnäring
Vad?
1) Förbättra infrastruktur och
tillgänglighet av natur och
kultur i BBA (ARK56)

Mål (Syfte)

Hur?/Aktiviteter

• Fler besökare på
områdets leder, till
besöksnäringsföretag
kulturlämningar, reservat
och skärgårdsmiljöer.
• Fler informeras om och
ökar sin förståelse för
områdets
ekosystemtjänster och
kulturhistoria.
• Ökad fysisk och psykisk
rekreation i området.

• Utveckla och fastställa
rutten samt infrastruktur
• Utveckla digital karta och
app med info om leder och
produkter

Tid

Ansvar Samverkan
-

Invigning av leder juni
2019
Första testapp färdig inför
sommaren 2018,
lansering av app i vår
2019

Samarbete med
ledutvecklingsdel
(kommuner och
länsstyrelsen)
Team Arkipelagrutten
T-Kartor
Outdoormap
Projekt Attractive
Hardwoods
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2) Utveckla hållbara företag
& produkter, (ARK56)

3) Attraktiv marknadsföring
och hållbar framtida
förvaltning av ARK56

• Stärkta företagsnätverk
med ökad samverkan för
produkt- och
kompetensutveckling
utifrån gemensam Policy
för hållbarhet i
besöksnäringen.
• Ökad
hållbarhetsanpassning av
områdets
besöksnäringsföretag och
deras verksamheter med
en garanti för att dessa
verksamheter inte bidrar
negativt till områdets
ekologiska status.
• Ökad konkurrenskraft i
besöksnäringsföretagen
och deras produkter.
• Ökad omsättning i
områdets
besöksnäringsföretag
• Utforma varumärke,
koncept & design
• Utveckla koncept för
gemensam
marknadsföring
outdoorprodukter
Blekinge
• Sprida projekt och bilda
nätverk

• Utarbeta och förankra
policy för hållbarhet i
besöksnäring
• Kompetensförsörja ang.
marknad, målgrupper,
hållbarhet
• Utveckla produkter,
kvalitetsmärka och paketera

-

-

-

-

-

Handbok för hållbarhet
lanserades i januari 2018
Regelbundna
nätverksträffar till
sommar 2019
Fortsatt
hållbarhetsarbete med
företag under 2018/ 2019
(workshops för
hållbarhet)
Swedish Welcome analys
under sommaren 2018
Produktutvecklingsproces
s höst/vinter 2018-2019

Team Arkipelagrutten

Varumärkesstrategi färdig
vår 2018
Marknadsföringsstrategi
färdig till oktober 2018
Pågående nätverksträffar
och projektspridning till
juni 2019
Bygga upp samverkan
med andra sydsvenska
leder från 2017 till 2019

Team Arkipelagrutten

Visit Blekinge
Region Blekinge
Energikontor sydost

Företagsnätverk
Blekinge Arkipelag
Swedish Welcome
Kurbits

Visit Blekinge
Turistbyråer
Blekingetrafik
Kommuner
Länsstyrelsen
Region Blekinge
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• Utveckla modell för
samverkan sydsvenska
leder och andra
destinationer
• Etablera former för
framtida förvaltning

4) Deltagande i DUNCprojektet
(Development of UNESCO
Natural and Cultural assets)

• Att bevaka EU-projektet
DUNC och se hur vi kan
bidra till produktifiering
av Karlskronas världsarv

• Ge input och förslag till
projektet om
samverkansmöjligheter
utifrån de produkter som tas
fram för Ark56

-

Fastställa en organisation
för framtida förvaltning
till sommar 2019

-

Träff med projektledare
2:a kv 2018
Delta på internationellt
möte på Öland 4-5
september 2018
Bevaka projektets
utveckling till dess avslut
2020

Samordnare,
Projektledare och
projektteam

Fram till projektets avslut
2019.

Samordnare,
Styrelsen, Arkteamet

-

-

5) Deltagande i EU-projektet
Hardwood Ecotourism

• Att genom
produktifiering lyfta
Blekinges vackra
ädelträlövskogar i
turistsammanhang.

• Delta vid projektets möten
och aktiviteter.
Samarbete kring appen för
ARK56

-

Skogsstyrelsen, mfl
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6) Bidra till inspelningar av
tv-program i serien
Fiskedestination

7) Ta fram ett
hållbarhetsbevis för
besöksnäringsföretag

• Att 3 program blir
representativt inspelade
inom biosfärområdet, att
dess fiske(turismanläggningar) visas
från rätt sida och att
Biosfärområde Blekinge
Arkipelag omnämns i
minst ett av programmen.
• Att minst 10 företag
utmed ARK56 arbetar
med hållbarhet i sitt
företag på ett sådant sätt
att de både vill och kan ta
emot ett hållbarhetsbevis
som visar för medarbetare
och gäster vilka punkter
man förbättrar och har
förbättrat sin verksamhet
på.

• Lämna förslag på
fiskeupplevelser,
entreprenörer och
anläggningar med ett
hållbart förhållningssätt
samt delta i
inspelningsmöten.

-

• En mall tas fram och
presenteras för företagen
både digitalt och genom
företagsbesök.
Blekinge Arkipelag utfärdar
beviset och levererar till
respektive företag.
• Webinarium och
företagsbesök.

-

Deltagande sker under
3:e och 4:e kv 2018 samt
ev 1:a kv 2019

Samordnare, Styrelse,
kommunrepresentant
er,sportfiske- och
naturturismföretag
Johan Broman,
Fiskedestination

2a, 3e och 4e kvartalet
2020 samt 1a kvartalet
2021.

Susanne, Samordnare,
Styrelse, företagare
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8) Fototävling för ARK56

9) Kartförsäljning ARK56

10) Uppmuntra till
upplevelsepaketering och
utveckla nya turförslag på

• Genomföra tävlingen
med minst 20 deltagare
och dela ut priser till 1, 2,
och 3e placering efter
utvalda bilder av jury. För
att uppmärksamma
möjligheter på och
marknadsföra ARK56. Att
se på ARK56 och
biosfärområdets
upplevelser med
besökares ögon.
• Att minst hälften av
besöksnäringsföretagen i
nätverket säljer kartan för
ARK56 för 100kr/st under
2020.
• Att bekosta nytrycket av
kartan.
• Att stärka företagens
intäkter (behåller
75kr/såld karta).
• Att gemensamt
marknadsföra ARK56
• Minst fem nya paket
utmed ARK56 och minst
fem nya turförslag som
läggs upp på Visit
Blekinges respektive
ARK56 hemsida.

• Bjuda in till tävlingen,
sätta ramar och regler.
Prisutdelning.

-

2a och 3e kvartalet 2020

Susanne, samordnare,
styrelse,
besökare/fotografer

• Beskriva förutsättningarna
för företagen, distribuera
kartan med info om att
försäljningen stöttar hållbar
utveckling i biosfärområdet

-

Kvartal 2, 3 0ch 4 under
2020 samt 2021.

Susanne, samordnare,
styrelse, företag,
turismorgan (lokala
och regionala).

• Genomföra en ARK56-tur
från västligaste navet till
östligaste navet (MörrumKristianopel) för att visa på
nya affärsmöjligheter och
behov.
• Kontinuerlig dialog med
entreprenörer i

-

Kvartal 2,3 och 4 under
2020 samt hela 2021.

Kontoret, Styrelsen,
företagsmedlemmar,
Visit Blekinge
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företagsnätverket.
Webinarium och
företagsbesök.
• 2021 genomföra resa med
gäster utmed delar av
ARK56 för att utveckla
affärskoncept?

ARK56

11) Uppdatera hemsida och
app för ARK56 samt tillse
förbättringar/upprätthållande
av ledstatus

• Kontinuerligt uppdatera
hemsida och app med nya
bilder, ny information om
service, besöksvärda
platser och förändringar
gällande service och
upplevelser.

• Egna undersökningar
utmed lederna.
• Inkomna synpunkter via
app och mail.
• Utifrån förslag från
partners och andra aktörer.
• Delta i styrgrupp för
Blekinges leder.

-

Kontinuerligt

Kontor, Styrelse,
Region Blekinges
ledansvarige och
utförare på
kommunerna.
Naturum, besökare
och partners.

12) Ta fram en broschyr om
biosfärområdet och ARK56

• Marknadsföra/informera om både
biosfärområdet och
ARK56 mot friluftsutövare
och besökare. Visa på
natur- och kulturvärden,
exempel på
projektresultat samt
möjligheter utmed
lederna och några
platser/nav.

• Ta fram broschyr i
samverkan med intressenter
och reklambyrå, kanske
även med Öresundståg?
Finansiering?

-

Kvartal 3 och 4 2020 samt
kvartal 1 2021.

Kontoret, Styrelsen,
reklambyrå,
Öresundståg, ARK56intressenter
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Tema 2: Hållbart fiske
Vad?
13) Stöd till forskningen på
tiaminbrist i Blekinges och
Sveriges vilda djurarter.

Mål (Syfte)

Hur?/Aktiviteter

• Att informera allmänhet
myndigheter och politik
om och skapa opinion för
den tiaminbrist som
forskningen upptäckt hos
bla östersjölaxen.

• Skriva och prata om
vetenskapliga belägg i olika
sammanhang
• Skicka ett uppmanande
brev till regering och
centrala myndigheter
• Hålla ett
informationsmöte med
regionala och nationella
politiker
• Skriva och publicera en
artikel (öppet brev) i någon
större dagstidning
• Bidra till skapandet av
dokumentärfilm om
problemen hos framförallt
östersjölaxen.
• Bidra till skapandet av en
ny forskningsstiftelse med
inriktning på biokemi och
ekologi.

-

• Bidra till genomförandet
av 2018 års äventyr genom
medverkan vid de två
kvarvarande fisketurerna

-

(För att forskningen på
tiaminbristens orsaker ska
ges finansiellt stöd)

14) Bidra till genomförandet
av ”Fiskeäventyret Blekinge”

• Visa tonåringar Blekinge
Arkipelags goda
förutsättningar för
sportfiske på olika arter i
olika vatten.

Tid

Ansvar Samverkan

-

Brev 3:e kv 2018 och
infomöte klart under 2:a
kv 2019.
Information på hemsida
och i andra sammanhang
kan pågå tills vidare.

Samordnare, Styrelsen

På Eriksberg 2/8 och på
Dragsö Camping 30/10
2018.

Samordnare, Styrelsen

Forskare vid
Stockholms
Universitet,
Linneuniversitetet.
Alla övriga
intressenter.

Mörrums
Kronolaxfiske,
Harasjömåla
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• Undervisa om
sportfiskets olika metoder
och redskap

15) Bidra till Länsstyrelsens
nya förvaltningsplan för
gädda på Blekingekusten

16) Medverka till nytt nätverk
”Sveriges fiskekommuner”

(För att få ungdomar att
upptäcka Blekinge
Arkipelag och dess höga
naturvärden. Bidra till
ungas vanor för
rekreation och hälsa. För
att säkra återväxten av
nya sportfiskare
• Att förvaltningsplanens
föreslagna åtgärder
säkerställer ett hållbart
sport-, fritids- och
yrkesfiske så att inget
fiske kan bidra till att
gäddbeståndet i Blekinge
Arkipelag drabbas
negativt.
• Delta i intervjuer och
nätverksträffar inför och
efter bildandet av
nätverket.

Fiskecamp, Eriksberg,
Dragsö Camping, ABU,
deltagande ungdomar.

• 2017 lämnade vi Blekinge
Arkipelags synpunkter vid
ett seminarium/möte för
olika intressenter.
• Blekinge Arkipelag ska gå
igenom och eventuellt
lämna förslag på
förändringar i remissen till
förvaltningsplanen.
• Berätta om Blekinge
Arkipelags behov i
yrkesfiskesammanhang och i
vilka andra fiskeaktiviteter vi
engagerat oss för ett
hållbart fiske.

-

-

Lämna förslag på
förändringar i remissen
senast 21 september
2018.

Samordnare, Styrelsen

Inför bildandet, 3.e och
4:e kvartalet -18.
Efter bildandet
kontinuerligt.

Samordnare och
styrelse i samverkan
med Pär Tegnander,
Vesa Tjernij,
projektledare.

Länsstyrelsen, fiskare
och andra
intressenter.
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17) Bidra till biologisk
återställning av påverkat
vattendrag

• Att i nära samverkan
med Länsstyrelsen
inventera påverkade
vattendrag i
biosfärområdet och
värdera möjligheten till
återställning.
• Ansöka om pengar för
genomförande
• Med hjälp av
biosfärambassadörer
genomföra biologisk
återställning av utvalt
vattendrag och delsträcka

Hitta drivande krafter för
återställningsprojekt. Dialog
med Länsstyrelsen.
Inventera vattendragens
behov av och tillgänglighet
för återställning.
Söka medel och genomföra
projekt.

Mål (Syfte)

Hur?/Aktiviteter

• Bidra till att utvecklaren
erhåller stöd för sin
forskning
• Skapa efterfrågan på
den färdiga
modellen/appen
• Främja den färdiga
modellens tillämpning i
Blekinge (Arkipelag)

• Skriva under som
intressent på ansökan om
forskningsmedel
• Söka pengar för
genomförande av projektet
• Sprida information om
modellens fördelar
• Kontakta lantbrukare eller
organisationer som kan ha
användning för den färdiga
modellen.

-

Inventera 2:a och 3:e
kvartalet 2019.
Söka pengar och
genomföra återställning
under 2020.

Samordnare,
Styrelsen, Supportrar,
Länsstyrelsen

Tema 3: Hållbart lantoch skogsbruk
Vad?
18) Stöd till utvecklingen av
modell för optimal
konstbevattning.

Tid

Ansvar Samverkan
-

-

Underskrift som
intressent på ansökan 2:a
kv 2018
Informationsspridning
pågår tills vidare
Modellen kan spridas för
tillämpning då den är klar,
senast nov 2021 (då
projektet avslutas)

Samordnare, Styrelsen

Forskare vid KTH
(Hushållningssällskape
t, lantbrukare inom
biosfärområdet)
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19) Stimulera produktion och
försäljning av regionalt och
ekologiskt producerade
livsmedel

(För att ge lantbrukare
bättre förutsättningar för
optimal avkastning på sina
skördar, bidra till hållbar
vattenanvändning,
minskad elförbrukning
och förbättrade
förutsättningar för lokal
produktion av livsmedel).
• Se över de lokala
initiativ till ökad lokal
försäljning som finns idag
och klarlägga vilka
behoven är för t ex stärkta
nätverk och förbättrad
marknadsföring.
• Hålla temadag för
hållbart lantbruk med
fokus på Naturbete,
ekologisk produktion och
lokal försäljning

• Kontakta bland annat
Smak-upplevelser Blekinge
REKO-ring och Local Food
Nodes
• Tillsammans överväga
märkning av utvalda varor
och annat som kan höja
status och medvetenhet om
de lokalproducerade
livsmedlen.

-

Maj 2019

Samordnare, Styrelsen
Lokala nätverk och
producenter.
Hushållningssällskapet
.

• Skapa märkning av och
marknadsföra
naturbeteskött
producerat i
biosfärområdet
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20) Stimulera utveckling av
hjälpmedel för
betesdjurskötsel i kust- och
skärgårdsområden

• Att undersöka
möjligheterna att
utvärdera/testköra och
introducera det nya
djurhalsband som kan tala
om för djurets ägare hur
det mår, m m
• Sprida information om
att det finns, hur det
fungerar och vilka fördelar
det kan ha för användaren

21) Uppstartsinsatser för att
fler våtmarker anläggs inom
biosfärområdet

• Ta reda på var anlagda
våtmarker skulle göra
störst nytta som näringsfällor och för ökad
biologisk mångfald.
Förstudie.
• Söka 100%-igt
finansieringsalternativ för
anläggande av våtmark.
• Informera om
möjligheterna för
markägare att få full
finansiering vid
anläggande av våtmark.

-

2018-2019

Samordnare, Styrelsen
Djurägare, innovatörer
samt försäljare

• Träff med sakkunniga
Länsstyrelsen i Blekinge
• Inventering av möjliga
stöd och kombinationer av
stöd
• Påbörja ansökningar och
utbetalningar till utvalt
projekt för
våtmarksrestaurering
• I samverkan med
markägare visa våtmarker
för intresserad allmänhet,
skolverksamhet, m fl

-

-

Träff Lst 3.e kv 2018
Förstudie genomförd 1:a
kv 2019
Färdig administration och
rutin för
genomföraprojekt 2:a kv
2019
Restaureringsprojekt
from 3 kv 2019
Visning och infospridning
efter första våtmarken
anlagts.

Samordnare,
Styrelsen,
Länsstyrelsen, annan
bidragsgivare,
Markägare
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• Bidra med ansökningshandlingar och finansiering till den som vill
anlägga.

22) Inspirera fler markägare
att etablera våtmarker och
informera mer om
våtmarkers betydelse

• Ta fram en skrift och en
kortfilm på temat Anlagda
våtmarker i
Blekinge/Konsten att
anlägga en våtmark.
Bildmaterial, intervjuer
och fakta som visar på
fördelar och väcker
nyfikenhet.

23) Bidra till anläggning av
våtmark vid Gisslevik

• Söka medel och avtala
med markägare samt
bidra till etableringen av
ny våtmark vid Gisslevik,
Karlskrona kommun. Sätta
ut informativ skylt intill
den etablerade
våtmarken.

• Anlita Urban Emanuelsson
som projektledare.
Genomföra fotografering,
filminspelning, intervjuer, m
m och trycka skrift samt
publicera film i olika kanaler.

-

Kvartal 4 2019 och kvartal
1 2020

Kontor, Styrelse,
projektledare,
Länsstyrelsen och
övriga aktörer

-

Hela 2019 samt hela 2020

Kontor, Styrelsen,
Markägare,
Länsstyrelsen,
Naturvårdsingenjörern
a samt
entreprenadfirmor.
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24) Bidra till anläggning av
våtmark vid Torsteboda

• Söka medel och avtala
med markägare samt
bidra till etableringen av
ny våtmark vid
Torsteboda utanför
Mörrum, Karlshamns
kommun. Sätta ut
informativ skylt intill den
etablerade våtmarken.

25) Bidra till anläggning av
våtmark vid Grönadal

• Söka medel och avtala
med markägare samt
bidra till etableringen av
ny våtmark vid
Grönadal/Skillinge utanför
Nättraby, Karlskrona
kommun. Sätta ut
informativ skylt intill den
etablerade våtmarken.

•

-

December 2019 – maj
2020.

Kontor, Styrelsen,
Markägare,
Länsstyrelsen,
Naturvårdsingenjörern
a samt
entreprenadfirmor.

-

Kvartal 2-4 2020 samt
hela 2021

Kontor, Styrelsen,
Markägare,
Länsstyrelsen,
Naturvårdsingenjörern
a samt
entreprenadfirmor.
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26) Kompetensutveckla kring
utvärdering av en anlagd
våtmark

• Delta i Zennstrom
Philantropies’ Race for the
Baltic-projekt: Baltic Sea
City Accelerator

Under projektet tillsammans
med Karlshamns kommun
försöka ta reda på mer fakta
kring hur en anlagd våtmark
(exemplet Åryd) utvärderas
på ett bra sätt

-

2:a kvartalet 2019

Samordnare,
Styrelsen, Karlshamns
kommun, kommunens
miljöstrateg

27) Hållbart skogsbruk –
genomföra projekt
Skogsnätverket samt
projektet Hållbart skogsbruk i
Blekinge Arkipelag

• Engagera och
kompetensutveckla
aktörer i ett nätverk för
hållbart skogsbruk
• Hitta gemensamma
målsättningar för
biosfärområdets skogar
och kedjan av
skogsprodukter
• Ta fram en handbok för
hållbart skogsbruk

• Engagera aktörer inom
skogsbruket och förädlingen
för att underlätta samarbete
och stärka hållbarhet i såväl
företag som skogar.
• Gemensamt ta fram ett så
kallat Biosfärtrakt-direktiv
för skogsskötsel inom
Blekinge Arkipelag.
• Se ut områden som kan
fungera som modellskog
inom biosfärområdet.
• Arrangera möten med
kompetensutveckling och
tillsammans ta fram en
handbok för hållbart
skogsbruk.

-

Ansökan för projekt start
4 kvartalet 2018.
Svar på ansökan väntas 3
kvartalet 2019.
Projekten genomförs
2019-2021.

Kontor, Styrelsen,
Projektledare,
Supportrar,
skogsaktörer,
Länsstyrelsen, m fl

-
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Tema 4:
Håll biosfären ren
Vad?
28) Rent utmed ARK56,
gällande transporter, avfall
och förnybar energi

Mål (Syfte)

Hur?/Aktiviteter

• Att avfallsstationer med
sortering finns vid varje
nav utmed rutten
• Att
besöksnäringsföretagen
strävar efter att minimera
sitt avfall
• Att
besöksnäringsföretagen
förmedlar alla kollektiva
resmöjligheter till och från
samt inom
biosfärområdet
• Att
besöksnäringsföretagen
eftersträvar att i allt högre
grad använda förnybar
energi för sina
anläggningar och
transporter
• Att en nedbrytbar
avfallspåse med Ark56logotyp tas fram och finns
tillgänglig för besökare att
ta med sitt skräp i – ska
finnas på nav,
skärgårdstrafik, hos
företagen tillsammans

• Möte med kommuner och
renhållningsföretag
• Se över tillgängliga
möjligheter till sponsrad och
spridd avfallspåse med
Ark56 logotyp. Söka pengar
för detta samt en folder som
berättar om sophantering
utmad ARK56, känsliga
områden, allemansrätt, m
m.
• Tryck och distribution av
infofolder och skräppåsar.

Tid

Ansvar Samverkan
-

-

Möte 4:e kv. 2018
Avfallspåse vid naven mfl
platser till invigning av
Ark 56, juni 2019
Avfallsstationer med
sortering vid naven juni
2020.

Team Arkipelagrutten,
Samordnare, Styrelse
Kommuner,
renhållningsföretag
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29) Reducering av
microplaster och marint
avfall

med informationsfolder
som berättar om vad
besökare bör tänka på
under sin vistelse i
biosfärområdet
• Att sprida information
om innovationer för
reducering av
syntetfiberutsläpp från
tvättmaskiner, (Cora Ball,
Guppy Friend och
Simrishamns nya
reningsverk).
• Att med hjälp av
frivilliga utvärdera dessa
innovationer
• Vid behov/önskemål se
till att innovationerna säljs
i större omfattning inom
biosfärområdet
• Att vid behov/önskemål
undersöka hur
tvättmaskiner och/eller
reningsverk kan utvecklas
för att ta upp
microplastfiber på ett
bättre sätt
• Stödja kommunerna i
insatser för att städa på
stränder och i skärgården
• Genomföra ett antal
strandstädningar/plogging

• Infospridning via hemsida
och sociala medier
• Ta del av testarnas
utvärderingar av
innovationerna
• Kontakta potentiella
återförsäljare och informera
om innovationerna,
eventuellt efter
marknadsundersökning
• Kontakta utvecklare av
reningsverk för att ta reda
på möjligheterna till
förbättrad filtrering
• Tillsammans med
CleanCoast SE bjuda in till
städningsevent i några
sammanhang.

-

Infospridning 2:a och 4:e
kv 2018
Utvärderingar och
försäljning 4:e kv 2018
Tvättmaskiner och
reningsverk 1.a kv 2019
Kontinuerliga möten med
kommun-representanter
Strandstädningar from 4
kv 2018 och framåt
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30) Genomföra kontinuerliga
strandstädningar med
ambassadörer, andra
föreningar och frivilliga.

• Vid minst två tillfällen
per år skapa och bjuda in
till strandstädningar i kust
och skärgård på olika
ställen i biosfärområdet.
Gärna med en jämn
fördelning mellan
biosfärkommunerna.

• Bjuda in via våra befintliga
kanaler, sociala medier och
hemsida.
• Där möjlighet ges använda
båt(ar) för att komma ut på
öarna och kunna ta omhand
ilandflutet skräp.
• Försöka hitta en eller flera
ambassadörer som vill ta sig
an arrangörsrollen för
städningarna.

-

Kontinuerlig under
verksamhetsperioden

Kontoret, Styrelsen,
Ambassadörerna,
frivilliga, (kommuner)

31) Genomföra en
innovationstävling för
skolelever om vem som har
bästa idén för att ta hand om
Östersjön på relevant sätt.

• Minst en högstadieklass
inom biosfärområdet ska
delta i tävlingen.

• Inbjudan och spridning via
sociala medier och
telefonsamtal till skolorna.
• Genomföra föredrag och
workshop på skolan för att
inspirera till kloka
innovationer.

-

Kvartal 2 2019

Kontoret, Styrelsen,
Samverkan för
Hanöbukten,
Engagerad skolklass
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32) Bidra till den vinnande
skolinnovationens
förverkligande (Mer ull –
mindre syntet)

• Ta fram en folder för att
informera om
syntetfibrers negativa
effekter på Östersjön och
Ullplaggens positiva
effekter för kretslopp och
lokal handel.

• Kontakta hantverkare som
skapar ullplagg för
försäljning.
• Tillsammans med
skolklass, entreprenörer och
reklambyrå ge
informationen en tilltalande
grafisk form.
• Trycka och distribuera
färdig folder.

-

Kvartal 4 2019

Kontoret, Styrelsen,
Samverkan för
Hanöbukten,
Engagerad skolklass

33) Reducering av invasiva
trädgårdsväxter

• Att genom förbättrad
kommunikation och
information reducera
spridning av invasiva
trädgårdsarter genom ett
nationellt projekt
tillsammans med SLU och
andra biosfärområden.

Intresserade i Blekinge
Arkipelags support-team
deltar i ett nationellt
biosfärprojekt under ledning
av forskare på SLU i Alnarp.

-

2019-2021

Samordnare,
Styrelsen, supportrar
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Tema 5: Information,
lärande och delaktighet
Vad?
34) Att ta fram och
kommunicera information
om biosfärområdet och
Blekinge Arkipelags
verksamhet.

Mål (Syfte)

Hur?/Aktiviteter

• Att förändra strukturen
på hemsidan och tydligare
kommunicera innehållet i
vår verksamhet.
• Att i text och bild
sammanfatta de projekt
och aktiviteter Blekinge
Arkipelag är engagerade i
och kommunicera dessa
på hemsidan och i våra
sociala medier (Facebook
och Instagram).
• Genomföra minst ett
dialogmöte/termin, ett
årsmöte/år samt specifika
möten kring utvalda delar
av verksamheten vid
behov.
• Att göra och sprida
minst 6 informativa
kortfilmer om BBAs
värden och verksamhet
• Att få ett antal artiklar
publicerade i
dagstidningar och
tidsskrifter om specifika
nyheter och resultat i vår
verksamhet

• I samverkan med
webmaster utveckla en ny
struktur för hemsidan
• Skriva informativa texter
om de projekt och
aktiviteter föreningen deltar
i och lägga ut dem på
hemsidan samt i sociala
medier dela nyheten om att
de finns tillgängliga.
• Dela vårt arbetes
framgångar och upptäckter i
sociala medier.
• Skapa innehåll, bjuda in till
och genomföra dialog- och
informationsmöte för
medlemmar och allmänhet
• Tillsammans med
kommunernas
landsbygdsutvecklare och
någon filmproducent skapa
film om BBAs höga naturoch kulturvärden samt de
projekt och aktiviteter som
vi ser störst nytta med att
sprida info om.
• Skapa pressträffar/releaser av utvalda nyheter

Tid

Ansvar Samverkan
-

-

Pågående aktiviteter
kommuniceras på
hemsidan och i social
media under 3:e och 4:e
kv 2018, samt 1:a kv
2019. Därefter
kontinuerligt.
Kontinuerliga inlägg i
sociala medier
Eventuellt dialogmöten
för allmänhet, ev ersätts
de av möten med nya
support-team.

Samordnare, Styrelsen
Samverkan med de
parter som ingår i
respektive projekt och
aktivitet som vi
informerar om.
Kommunernas
informatörer och
landsbygdsutvecklare.
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Genomföra biosfärdagen i
juni, en gång/år.

och höra av oss till utvald
mediekanal med specifika
framsteg i verksamheten
• Lägga upp publicerade
nyhetsinslag och
informationsfilmer om vår
verksamhet på hemsidan
• Kommunikation via
kommunernas/andra
intressenters hemsidor och
nyhetsbrev.

35) Bygga en ny informativ
hemsida för föreningen

• Att skapa en hemsida
som berättar mer om vad
biosfärområdesverksamh
eten står för, vilka
Blekinge Arkipelag är och
hur verksamheten hänger
ihop med insatsområden
och temaområden. Även
relevant och tilltalande
bildmaterial ska användas.

• Inköp av bildmaterial.
Beskrivning av
biosfärområdets utmaningar
och vad det är vi gör för att
möta dem. Tillägg av länkar
till externa och partners
sidor/information.
Hemsidan ska på olika sätt
bjuda in medlemmar,
allmänhet och företag till att
medverka i verksamheten.

36) Informera om
verksamhetens aktiviteter,
projekt och resultat via
hemsida, sociala medier,
nyhetsbrev och föredrag.

• Kontinuerlig
uppdatering av hemsida.
• Kontinuerlig
uppdatering av sociala
medier (FB och Insta).
• Minst 3 nyhetsbrev/år
• Kontinuerliga föredrag
om verksamheten i olika
sammanhang – både

-

Kvartal 2 och 3 2020

Koordinator, Styrelsen,
partners

-

Kontinuerligt

Kontor, Styrelsen,
partners,
ambassadörer
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sådana vi bjuds in att hålla
hos andra partners och
som BBA bjuder in till.

37) Genomföra biosfärdagen

38) Bjuda in till och
genomföra aktiviteter för
lärande och delaktighet i
hållbar utveckling

• Att varje år skapa ett
program och bjuda in till
biosfärdagen den 2:a juni
för att inspirera, engagera
och informera
ambassadörer,
medlemmar och
allmänhet om aktuella
projekt eller ämnen inom
verksamhetens ramar.
• Skapa arbetsteam av
frivilliga entusiaster och
sätta dem i arbete:
1) Forskningsteamet
2) Team Hållbara
lösningar
3) Team Biosfärvärdarna
4) Inspirationsteamet
5) Sponsorteamet
• Att skapa och
genomföra någon form av
ambassadörs-utbildningar
och visningar av ARK56 –
för skolbarn, ungdomar
och vuxna.

• Bjuda in till dialogmöten
och visa på möjligheter för
deltagande i aktiviteter för
hållbar utveckling
• Skapa samarbeten mellan
akademi, BBA och
undervisande organisationer
– och genomföra en mindre
utbildning om
Biosfärområde Blekinge
Arkipelag
• Starta samverkan mellan
friluftsföretag/naturturismföretag, Naturskyddsföreningen och

-

Årligen

-

Dialogmöten 2ggr/år
Samarbeten och
genomförande av
utbildning om BBA 1:a kv
2019, därefter 1ggr/år
Ambassadörsutbildning,
2kv 2019, därefter
1ggr/år

-

Kontoret, Styrelsen,
Ambassadörerna

-
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39) Engagera och skapa
delaktighet för ideella krafter i
föreningens Support-team

• Att bevaka det estniska
EU-projektet NPAD
(Nordplus Adult) för
vuxnas lärande om hållbar
utveckling i
biosfärområden.

Friluftsfrämjandet för att
skapa upplevelse- och
lärorika dagar i
biosfärområdet för
tonåringar.
• Att tillsammans med
inspirationsteamet och
sakkunniga skapa, bjuda in
till och genomföra
temadagar för att belysa
biosfärområdets natur,
kultur, utmaningar och
hållbara lösningar.
• Att genom kontakter med
Litorina Folkhögskola hålla
oss ajour med NPADförstudiens utveckling och
vid tillfälle bidra med input.

• Att 4-8 ggr/år arrangera
träffar med utbildade
ambassadörer och andra
partners och intressenter.
• Att träffarna innebär en
uppdatering av deltagarna
om vår verksamhet och

• Post covid -19 bjuda in till
fysiska möten på
Kallvattenkuren. Berätta om
verksamhetens senaste nytt
och därefter dela upp
gruppen i mindra
arbetsgrupper som leds av

-

Kontinuerligt

Kontoret, Styrelsen,
Projektledarna,
Ambassadörerna,
andra intressenter
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engagerar dem i något
pågående projekt under
våra fem temaområden.

kontoret och projektledarna
samt eventuella
ambassadörer.

40) Biosphere for Baltic 1
Utbyte med baltiska biosfärområden om projekt och metoder

• Att dela våra aktiviteter
för tiaminforskning och
optimal bevattning,
inspireras och lära av
andra områdens
framgångsprojekt.
• Att se över framtida
samarbetsmöjligheter

• Delta i projektets båda
möten
• Skapa och dela film och
bilder som tas fram under
projektet.

-

2:a och 4:e kv 2018

Samordnare, Styrelsen

41) Biosphere for Baltic 2
Utbyte med baltiska biosfärområden om projekt och metoder

• Att dela våra
erfarenheter kring arbetet
med ARK56 samt
inspireras och lära av
andra områdens
framgångsprojekt för
hållbar turism.
• Att se över framtida
samarbetsmöjligheter

• Delta i projektets båda
möten
• Sprida resultat av
projektet – hur kan turister i
biosfärområdet bidra på ett
positivt sätt till området.

-

3:e kvartalet 2019 och
kvartal 3 och 4 2020. (Ev
kvartal 1-2 2021)

Samordnare, Styrelsen
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• Ta fram exempel på hur
turism kan bidra positivt
till besökt natur och
kultur.

42) Samfinansiering av ny
snorkelled vid Dragsö

• Bidra till utvecklingen av
en snorkelled på Dragsö
som kan upplysa
campingens gäster om
livet under ytan

-

2:a kvartalet 2019

Samordnare, styrelse,
Dragsö Camping,
Länsstyrelsen, m fl.

43) Samarbeta med
Samverkan för Hanöbukten

• Upprätta en
företagspool som kan
bidra till vatten i balans
och renare
biosfärområde, antingen
genom att förbättra den
egna verksamheten eller
donera pengar till
hållbarhetsarbete
• Upparbeta
kustsamhällenas och
samhällsföreningarnas
engagemang genom s k
kustråd

-

2019-2020

Samordnare, styrelsen,
World Maritime
University samt
Samverkan för
Hanöbukten

28

Strategiskt verktyg och verksamhetsplan för biosfärområde Blekinge Arkipelag 2018-2020.

• Dra upp riktlinjer för och
ingå i en gemensam
förvaltningsorganisation
för Hanöbukten

44) Biosfärutmaningen

• Skapa och på ett
nationellt/internationellt
plan tillsammans med
övriga biosfärområden
genomföra
Biosfärutmaningen för
skolungdomar.

• Göra en preliminär
projektplan och ansökan om
medel, tillsätta
projektledare och utforma
utmaningen efter respektive
biosfärområdes
förutsättningar.
• Ska få skolungdomar att
tänka till kring samtiden och
hållbar utveckling.
• Ska skapa innovationer
med avseende på hållbar
utveckling ur ett eller flera
perspektiv, ekologiskt,
socialt , ekonomiskt.
• Ev ”kändisjury” utser
vinnare och delar ut priser.

-

2020-

Kontoret, Styrelsen,
Sveriges
biosfärområden,
Projektledare,
Kommunala
mellanstadieskolor
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45) Utställning om Blekinge
Arkipelag

• Inrätta en inspirerande
och informativ utställning
om biosfärområdet och
Blekinge Arkipelags
verksamhet på
Kallvattenkuren i Ronneby
Brunnspark.

46) 10-årsutvärdering av
verksamheten

• Genomföra utvärdering
enligt UNESCO

• Söka medel och köpa in
kompetens samt material
för att kunna informera om
biosfärområdets
karaktäristika, ARK56, och
föreningens temaområden
och projektresultat. Även
föreningens skrifter och
foldrar ska finnas och
eventuellt andras relaterade
publikationer.
Tillsammans med
kommuner, Länsstyrelse mfl

-

Kvartal 4 2019 samt
kvartal 3 och 4 2020.

Kontoret, Styrelsen, ev
konsulter

-

Klart sep 2021

Samordnare,
Styrelsen, partners.

Sammanfattningsvis 2020-07-31:
Översikten visar att föreningen Blekinge Arkipelag under två års verksamhet (juni 2018 – juli 2020) har nått 23 målsättningar och har satt igång
arbetet med att under 2020-2021 uppnå ytterligare 23 mål. 11 nya målsättningar har tillkommit mellan september 2019- juli 2020.
Inom arbetstema Hållbar besöksnäring har vi uppnått 6 målsättningar och har pågående arbete med ytterligare 6. Temat Hållbart fiske har
inneburit 3 uppnådda målsättningar och pågående arbete med ytterligare 2. På temat Hållbart lant- och skogsbruk har vi nått 5 målsättningar
och arbetar med ytterligare 5, temat Håll biosfären ren innehåller 3 uppnådda målsättningar och ytterligare 3 pågående. Temat Information,
lärande och delaktighet slutligen har gett 6 uppnådda mål och vi arbetar fortsatt med ytterligare 7.
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