
VÄGAR�TILL�ENGAGEMANG�FÖR�BIOSFÄROMRÅDET�VOMBSJÖSÄNKAN
Har du en fråga eller en plats inom det föreslagna biosfärområdet som engagerar dig? Då kan du 
ta del av vår verktygslåda eller ta initiativ till en lokal utvecklingsprocess utifrån egna idéer. Ge-
nom projektet får du rådgivning, stöd och e�  nätverk där vi tillsammans kartlägger behov, ser 
möjligheter och identifi erar resurser för en hållbar framtid. Här är några exempel på ingångar. 

”Walk-n-talks”
Det går a�  upptäcka biosfärområdet till fots, på hästryggen, i kanot, med cykeln eller kanske 
på något helt annat sä� ! Kanske något som du vill bjuda in till? Genom olika walk-n-talks vill vi 
möjliggöra för grupper a�  inspireras av olika teman, personer och platser för a�  diskutera utma-
ningar och möjligheter på sin egen plats eller verksamhet. Du kan engagera dig som ledare, ge 
förslag på innehåll eller haka på programpunkter som intresserar dig.

”Vombsjöakademin”
Är ni en grupp som vill lära mer inom e�  utvecklingsområde? Det kan vara olika aktiviteter; t ex 
hur ni sä� er igång e�  leaderprojekt, om ni vill lära er mer om något visst tema, starta e�  koope-
rativ eller någo�  annat. Är ni minst tre personer kan ni starta en studiecirkel och få stöd med 
material. 

Lokal ekonomisk analys (LEA)
Vill ni kartlägga befi ntliga resurser och brister i ert område kopplat till verksamheter, service och 
den lokala ekonomin? Då kan vi hjälpa er genomföra en så kallad lokal ekonomisk analys. En LEA 
är en metod för a�  kartlägga och analysera en bygds ekonomiska fl öden för a�  se hur mycket 
som omsä� s i bygden och hur man kan hi� a nya potentialer för a�  stärka bygden. 



Kunskapsseminarier
Vad är e�  biosfärområde? Hur kan vi arbeta med de Globala målen för hållbar utveckling? Vad 
innebär de fyra dimensionerna av hållbar utveckling? Hur kan vi främja biologisk mångfald, håll-
bara gröna näringar, transport och energi på vår plats? Genom kunskapsseminarier lär vi oss mer 
om olika områden kopplade till vårt praktiska arbete. 

Studieresor till andra biosfärområden
Det fi nns drygt 700 biosfärområden i världen och fem i Sverige. Genom a�  göra en gemensam 
utfl ykt till exempelvis Kristianstad Va� enrike och Blekinge Arkiplag, vill vi lära av deras processer 
och samtidigt få chansen a�  lära känna varandra kring Vombsjösänkan. Det fi nns också resurser 
för a�  ta initiativ till andra studiebesök på olika teman.

Utveckling av projekt- och aff ärsidéer
Är du företagare eller aktiv i byalag eller föreningsliv? Vi kan erbjuda rådgivning kring nya initiativ, 
generationsväxling, kooperativt företagande, sociala företag med mera.

Biosfärsgestaltning med utställningsmaterial
Vilka möjliga biosfärnoder, fysiska mötesplatser och entréer till området vill du se? Genom a�  
synliggöra områdets natur- och kulturvärden bygger vi en gemensam ”biosfäranda” och tar fram 
material som kan fi nnas på olika platser och på nätet.

Gör e�  gästspel eller bli lokal ambassadör
Tillsammans för biosfärsområdet Vombsjösänkan är öppet både för dig som vill vara med på 
enstaka aktiviteter och dig som trivs med e�  långsiktigt engagemang. Hör gärna av dig till oss och 
berä� a vilka behov och möjligheter du ser!
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