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Redovisning av projektet:  
Biosfärambassadörer för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 

 

 
 

 
Beskrivning: Biosfärområde Kristianstads Vattenrike lämnade 2012-09-12 in en ansökan till 
Region Skånes miljövårdsfond. Projektet handlar om att sprida intresse för och kunskap om 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike genom att utbilda och engagera en grupp Biosfär-
ambassadörer, som i sin tur sprider kunskap och engagemang i sina kretsar.  
Regionala tillväxtnämnden fattade beslut om bidrag den 30 oktober 2012 med förlängning 
via mejlväxling med Bo Fransman. (Dnr 1200697).  
Biosfärområdets vänförening Vattenrikets vänner har varit delaktiga i projektet genom att 
guida och berätta om sin verksamhet.  

 

Syfte: Att sprida intresset för och kunskapen om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike som 

ett härligt rekreationsområde med varierad natur och tillgängligjorda besöksplatser och som 

ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. 

Mål: Att utbilda 50 personer till biosfärambassadörer genom att erbjuda en utbildning som 

omfattar fyra kurstillfällen. Det långsiktiga målet är att genom kunskap och glädje förändra 

beteende och attityder mot en hållbar samhällsutveckling. 

Resultat: I ansökan räknade vi med att utbilda 50 biosfärambassadörer. Resultatet blev över 

förväntan. Totalt har drygt 130 personer deltagit i utbildningen under de fyra terminer 

projektet pågått. Varje termin har 35 personer antagits till kursen som omfattat fyra 

utbildningstillfällen. Minst en återträff har hållits varje termin och ambassadörerna har 
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erbjudits möjlighet att vara delaktiga i Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes aktiviteter - 

både vad gäller att sprida information och praktisk naturvård. 

 

Nu är projekttiden slut. Utbildningen har övergått till att vara en del i Vattenrikets ordinarie 

verksamhet. Den femte kursen är nu igång med 35 personer och en återträff är inbokad i 

maj. 

 

Informationsspridning: Information om projektet har spridits på Vattenrikets hemsida och 

på facebook, samt via artiklar och reportage i tidningar. Projektinformation finns här: 

http://www.vattenriket.kristianstad.se/projekt/ambassador.php 
Blogginlägg på Vattenrikets hemsida: 
Utbildningen till biosfärambassadör är igång 
http://www.vattenriket.kristianstad.se/blogg/?p=4909 
Biosfärdag firad med busstur och diplom. 
http://www.vattenriket.kristianstad.se/blogg/?p=5265 
 
Kristianstadsbladet har skrivit om utbildningen. Projektledare Åsa Pearce har blivit 
intervjuade i Radio Kristianstad tillsammans med två biosfärambassadörer. Tidningen 
Kristianstad har skrivit fler artiklar och notiser om utbildningen.  
 
Kunskapsutbyte: Utbyte med biosfärambassadörer från andra biosfärområden: 
Biosfärambassadörer besökte Vattenriket 
http://www.vattenriket.kristianstad.se/blogg/?p=4431 
 
 
Logotyp: En särskild logotyp för Biosfärambassadörerna har tagits fram som får användas av 
dem som gått ambassadörsutbildningen. 

 
 

 

Finansiering: 

Utbildningen löper över en termin och omfattar fyra träffar. De kostnader som uppstått 

omfattar busshyra, informationsmaterial, biosfärambassadörströjor och mat. Till det 

kommer personalkostnader. 

Kostnader per kurs: 

Materialkostnad: busshyra (2 000 kr), broschyrer(2 000 kr), tröjor (3 500 kr) och mat (5 000 

kr). 

Personalkostnad: vid varje kurstillfälle har 2-4 ur Vattenrikets personal varit involverade som 

arrangörer och föredragshållare (ca 12 500 kr) 
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Total kostnad per kursomgång: 25 000 kr  

 

Finansiering:  

Egen budget: 12 500 kr/termin 

Bidrag från Region Skånes miljövårdsfond: 12 500 kr/termin 

Total kostnad för projektet (fyra kursomgångar):100 000 kr 
Finansiering: 
Egen budget: 50 000 kr 
Bidrag från Region Skånes miljövårdsfond: 50 000 kr  
 
 

Detaljerad redogörelse:  
Den första utbildningen hölls vårterminen 2012. Utbildningen startade i mars. Under våren 

träffades 35 deltagare vid fyra tillfällen på naturum och ute i landskapet för att lära mer om 

Vattenriket som biosfärområde och besöksområde. En heldag med buss blev det också till 

Vattenrikets många våtmarksprojekt innan kommunfullmäktiges ordförande Sten 

Hermansson delade ut diplom. 

Fyra träffar: 
1. Från vattensjukt till vattenrike – detta är ett biosfärområde 
Program: Lördag 16/3 klockan 13.30-16.00 naturums hörsal. 
Vattenrikets grundare och ledare Sven-Erik Magnusson berättade om biosfärområden i 
världen, Sverige och Vattenriket. Vi såg Biosfär – en film om Vattenriket. Sedan fikade vi och 
lyssnade på naturvårds-samordnare Hans Cronerts föredrag Tranornas b&b till glädje för alla 
- om tranorna vid Pulken och om trangruppens biosfäriska arbete. 
 

 
 
 
2. Vattenrikets besöksplatser och biosfärprojekt i vått och torrt 
Program: Tisdagen den 16/4 kl 18.00 – 20.00 naturums hörsal. 
Informationsansvariga Åsa Pearce och naturvägledare Josefin Svensson berättade om 
Vattenrikets drygt 20 besöksplatser. Efter fikat informerade Vattenrikets ekolog Carina 
Wettemark om biosfärområdets många projekt för att både bevara och använda landskapets 
värden.  
 
3. Natur och kultur vid Ekenabben 
Program: Torsdagen den 16/5 kl 18.00-20.00 Ekenabben. 
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Tillsammans med Vattenrikets vänner bjöd vi på en naturhistorisk vandring genom 
alsumpskog och förbi platsen för stadens svunna danspalats. Vi avslutade med 
utematlagning vid denna populära och stadsnära besöksplats. 
 

 
 
 
4. Utflykt längs Vinneåns dalgång och diplomering vid naturum 
Program: Söndagen den 2/6 kl 9.00-16.00 Biosfärdagen, start och slut på naturum. 
Biosfärbussen tog oss med på en tur längs Vinneåns dalgång till nyanlagda våtmarker. 
Vattenrikets limnolog Jonas Dahl och miljö och hälsoskyddskontorets miljöinformatör 
Katrine Svensson guidade oss. När vi kom tillbaka till naturum blev det diplomfika för alla nya 
Biosfärambassadörer. 
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Så här såg inbjudan att delta på kursen ut: 
 
Inbjudan spreds digitalt via Vattenrikets hemsida och nyhetsbrev till Samrådsgruppen och 
Vattenrikets vänner, till turismnätverk och pedagoger, till Högskolans personal samt via 
Kristianstads kommuns intranät. 
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Utbildning i fyra omgångar 2012-2014. 

Utbildningen har sedan fortsatt i omgångar. Utbildningen har varit uppbyggd på samma sätt 

med fyra träffar per termin dels på naturum dels ute i landskapet. En heldag med buss har 

ingått och kommun-fullmäktiges ordförande Sten Hermansson, sedan i höstas Anna-Kerstin 

Larsson, har delat ut diplom. Här följer några bilder från träffarna. 

 

 

 

 

 

Fortsatt engagemang för ambassadörerna: 

Efter utbildningen har ambassadörerna möjlighet att engagera sig i som volontärer i några av 

Biosfärområdets projekt. Det kan handla om naturvård, att sprida information genom 

föredrag eller vara extra resurs vid olika evenemang där Vattenriket är involverat. 
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Delta i praktisk naturvård: 

Vid ett par tillfällen har biosfärambassadörerna hjälpt till att ta bort småtallar och mossa 

som en restaureringsåtgärd på värdefulla kommunala markområden i Nyehusen. 

  

Sprida information: 

Tillsammans med vänföreningen Vattenrikets Vänner har biosfärambassadörerna hjälpt till 

att hålla Lillöborgen öppen på helger under sommaren. Några ambassadörer har hållit 

föredrag om Vattenriket i olika föreningar och på sina arbetsplatser.  

Medverka vid evenemang: 

2014 arrangerades O-ringen i Kristianstads kommun. Lägret hölls Norra Åsum, ett område 

med en unik mosaik sandmarker. En kväll höll Carina Wettemark fältvandring på de fina 

naturområdena runt lägret. Biosfärambassadörer medverkade genom att dela ut 

informationsmaterial om Vattenriket i anslutning till fältvandringen. 
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Återträffar:  

Norra Lingenäset: Varje termin har Vattenriket bjudit in till en återträff för biosfär-

ambassadörerna. En sådan hölls när sipporna blommade vid Norra Lingenäset. Vandringen 

avslutades med att Drottningodlar-klubben visade upp sina bin.  

 

 

Kungen och drottningen besökte naturum 

2014 fyllde Kristianstad 400 år. Den 22 maj gästades staden av kungen och drottningen. De 

besökte även naturum Vattenriket. Biosfärambassadörerna var specialinbjudna att vara med 

när kungen och drottningen släppte ut ålyngel i Helge å. Ett festligt och uppskattat firande 

som både biosfärambassadörerna och kungen uppskattade.  
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