Tillsammans för biosfärområdet

VOMBSJÖSÄNKAN
Ibland kan en hållbar värld kännas långt borta - men den kan också vara alldeles inpå knuten!
Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde
enligt UNESCOs riktlinjer. Projektet Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan vill
möjliggöra för boende, föreningsliv, byalag, företagare och andra verksamma på platsen, att
ta initiativ till aktiviteter för att utveckla naturen, kulturen, frilufts- och näringslivet. Du är
välkommen att bli en del av resan!
Under 2017-2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett Unesco biosfärområde som ett samarbete
mellan Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program
Man and the Biosphere (MAB), med mål är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt.
Det viktigaste verktyget för programmet är att inrätta biosfärområden som ska vara pilotområden, där nya
metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med naturvärdena i
fokus.

Vombsjösänkans naturvärden är unika ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Det är ett
av landets artrikaste områden och här lever över sjuhundra sårbara och hotade arter som gynnas av många
varierande landskaps- och naturtyper. Det pågår sen många år olika forskningsprojekt inom området och
här finns också en unik miljö för konstprojekt inom kultur och hållbarhet, som drivs av ARNA i Fågelriket.
I närheten ligger stora städer och området försörjer dessa med livsmedel och vatten. Platsen har stora
utvecklingsmöjligheter t ex avseende betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald och
potentialer avseende hållbar transport, turism och näringsliv, friluftsliv och naturupplevelser.

PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL

Projektet Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan är en fortsättning på kommunernas
förstudiearbete. Projektet leds av Coompanion Skåne, som ett samverkansprojekt genom Leader
Lundaland och Leader Sydöstra Skåne. Syftet är möjliggöra för verksamma på platsen att ta initiativ till
aktiviteter och utvecklingspro¬cesser som kan docka på en framtida kandidaturprocess. Inom projektet
vill vi kartlägga Vombsjösänkans gemensamma identitet och synliggöra områdets sociala, kulturella
och ekonomiska värden - förutom områdets naturvärden som varit förstudiens fokus. Även hitta lokala
ambassadörer som kan driva processerna lokalt, korsbefrukta initiativ och kontakter mellan bygder i
området och olika aktörer; föreningsliv, företag, boende och besökare. Vi vill lyfta och synliggöra vikten av
hållbar utveckling inför framtida klimatförändringar och andra samhällsutmaningar, mobilisera och utveckla
sammanhållning och samarbete mellan invånare och verksamma inom området - med biosfärområdet som
gemensam plattform.

PROJEKTETS UPPLÄGG

Projektet har satts igång våren 2019 och pågår till och med 2021. Det är uppbyggt kring tre faser: en första
kartläggningsfas, en mobiliseringsfas och en utvecklingsfas. I kartläggningsfasen tittar vi på de resurser
och tillgångar som finns i området inom t ex kultur, service, infrastruktur mm. I mobiliseringsfasen kommer
vi att bjuda in till ”walk-n-talks”, anordna workshops och kunskapsseminarier om området och hållbar
utveckling, göra studiebesök till andra biosfärområden med mera. I utvecklingsfasen tar vi vara på idéerna,
nätverk och möjligheter som tagit form genom de olika aktiviteterna. Vi formar arbetsgrupper tillsammans
utifrån aktuella teman och hittar resurser för fortsatta satsningar i biosfärsområdet.

SÅ KAN DU ENGAGERA DIG

Det finns flera ingångar för dig som vill vara med. Vi kommer att anordna öppna seminarium och aktiviteter.
Du kan också ta kontakt med oss för att ordna en aktivitet eller en utvecklingsprocess utifrån frågorna och
platsen som du vill vara med och utveckla.

KONTAKT
Sara Ericsson, projektledare Coompanion Skåne
sara.ericsson@coompanion.se, 073-391 44 33
Tina Jönsson, projektledare Coompanion Skåne
tina.jonsson@coompanion.se, 0733-63 89 50

Webb:
skane.coompanion.se/vombsjosankan
Facebook:
Biosfärområde Vombsjösänkan
Instagram:
biosfaromrade_vombsjosankan

