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Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Land: 71 400 ha
Vatten: 188 500 ha
Totalt: 259 900 ha
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Uppdrag och mission

• Förvalta och överlämna biosfärområdets höga natur- och 
kulturvärden till kommande generationer

• Utveckla lokala hållbara lösningar på globala och regionala 
utmaningar (sluta kretslopp mellan natur-samhälle)

• Stärka ett levande och hållbart kustlandskap

• Vara ett modellområde för hållbar utveckling

• Hitta sätt att livnära oss på och bevara vårt landskap 
– bra för ekonomi och ekologi

• BUS: Bevara, Stödja, Utveckla

• IMPA: Inspirera, Mäkla, Processleda, Agera arena
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Ideella föreningens organisation
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• CoTourism

• Biosphere for 
Baltic, SI

• Sammanhållen 
vandringsled ARK56 
Eriksberg, 
Khamn-Rby

• Världsarv och 
biosfärområde –
destinationcert, samv
ambassadör

• Natur-kulturplatser 
på ARK56

• (Hållbara 
Golfbanor)

Information, 
lärande och 
delaktighet

Håll biosfären 
ren

Hållbar 
besöksnäring

Hållbart fiske
Hållbart lant-
och skogsbruk

• Strandstädning

• Kommunikation 
om invasiva
trädgårdsväxter

• (Info om 
renhållning och 
allemansrätt
Skräppåse och 
påsholkar)

• Share North 
Square
(Expo 25)

• (Hamnservice & 
hållbart båtliv)

• Ambassadörs-
utbildningen

• Infospridning:
Nyhetsbrev
Soc. medier
Föredrag
Visningsresor
Hemsida, film
Press/nyheter
BBA Magasin

• Medlemmar

• Utställningen

• Biosfärdagen

• ForskKonferens

• EU Missions
Region Blekinge

• Ungdomsprog.
Samv Naturum

• Musselodling
(Hållbar 
fiskodling)

• Tiaminforskning

• Round Goby

• Marine Technology
Center of Sweden

• Blue Ambition
(Restaurering  
ålgräsängar)

• Våtmarksprog.
Våtmarkssafari
BSCA-Club

• Skogsnätverket
+ infoprojekt

• Skärgårdsbete
Blekinge

• Optimal 
konstbevattning 
(och solpanel på 
jordbruksmark)

Projektmedel 
direkt till BBA:
ca 22 milj. kr

Information, 
lärande och 
delaktighet

Håll biosfären 
ren

Hållbar 
besöksnäring

Hållbart fiske
Hållbart lant-
och skogsbruk
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Länkade kustleder i ett
UNESCO biosfärområde

ARK56 - hållbar destination:

• Naturturism och 
friluftsliv – ett milt sätt 
att nyttja landskapet

• Tillgängliggöra, upptäcka 
och sätta värde på våra 
natur- & kulturmiljöer

• 4 fossilfria färdsätt

• App, karta, hemsida

• Företagsnätverk och 
utbildningstillfällen

• Handbok för hållbar 
besöksnäring

• Hållbara produkter och 
faciliteter

• Säsongsförlängande 
event

• Skandinaviens längsta 
hängbro för vandring
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Håll biosfären ren
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Strandstädningar:

• Engagerat 500 pers

• Städat ca 20 mil stränder

• Samlat, sorterat 10 ton skräp 

• Satt ut påsholkar på 5 platser

Ullprodukter och reningsverk

Invasiva trädgårdsväxter
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• Mindre biologisk 

restaurering av Mieån

• Round Goby – invasiv

• Våtmarker för gäddlek

• Forskning på tiaminbrist

• Musselodling
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•  Skogsnätverket

•  Skärgårdsbete Blekinge 

varumärke för lokala 

hållbara livsmedel 

• Optimerad konstbevattning 

(ej finansierat)

•   Våtmarksprogrammet



blekingearkipelag.se



blekingearkipelag.se



blekingearkipelag.se

· Medlemmar

· Ambassadörsutbildning

· Sociala medier 

· Nyhetsbrev

· Tidningsartiklar 

· Temadagar, infoträffar och 

föredrag 

· Vi siktar på att utveckla: 

Skol– och ungdomsverksamhet 

samt en årlig innovations– och 

forskningskonferens
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Förändringar i föreningsstödet

Mått (totalt juli):                     2018 2019 2020 2021 2022

Följare på Facebook: 658 1200 1876 2130 2610

Nedladdningar ARK56: 0 5000 14 950 19 50025 000

Medlemsföretag:                         28 52          60 70 82

Övriga medlemmar: 40 148 230    250        280

Diplomerade ambassadörer       30 46 68 82 100

Beviljade medel (milj kr):           0,4 2,5         8,5 9,4    22
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Tack för visat intresse!

Välkommen till Blekinge Arkipelag på ARK56!
Bli medlem eller ambassadör!
Följ och stötta på sociala medier!


