
Avgift och betalning
Avgiften är 350 kr/deltagare inklusive lunch och transport under dagen. 
Transport till och från naturum morgon och eftermiddag ingår inte. 
Betala helst via internetbank. Ange följande uppgifter:
Betalningsmottagare: Kristianstads kommun
Bankgiro: 657-9536
Referens: Barnets/barnens förnamn + första bokstaven i efternamnet + Biosfär
Avgiften betalas senast 15 juni.

Mat och dryck
Lunchen till alla  deltagare beställer vi från en cateringfirma. De lagar mat efter säsong, helst med ekologiska och 
lokalt producerade råvaror.  Extra dryck och eventuell fika tar var och en med sig. 

Kläder
Här gäller kläder efter väder! Alla deltagare får varsin lägertröja att slita på, men det behövs givetvis rejäla, tåliga 
byxor/shorts, jacka och skor. Och kanske extrakläder… Vissa dagar kan stövlar eller vattentåliga sandaler vara bra 
att ha med. Info finns i dagsprogrammet.

Andra bra saker att ta med
Sittunderlag, mygg- och fästingmedel, solskyddskräm och solskyddande kläder och keps eller solhatt.  Kamera 
kan ju också vara kul att ha med, men inget tvång så klart. 

Säkerhet
Säkerheten under lägret är viktig. Vi har arbetat fram en riskbedömning för Biosfärlägret 2018, där vi beskriver 
olycksrisker, förebyggande åtgärder samt rutiner om olyckan skulle vara framme. Riskbedömningen finns här:
www.vattenriket.kristianstad.se/biosfarlager

Kontakt
Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till Sam eller Erik på naturum Vattenriket.
Sam Peterson, sam.peterson@kristianstad.se, tel: 0738-532374 
Erik Kohlström, erik.kohlstrom@kristianstad.se, tel: 0738-532328

Det blir ett härligt gäng på 20 deltagare i åldern 10-13 år som kommer att 
uppleva, upptäcka och undersöka Vattenriket tillsammans med Erik och 
Sam från naturum Vattenriket. Fyra ungdomar i åldern 16-18 år kommer 
också att vara med. De är sommarjobbare och fungerar som 
ledarassistenter och gruppledare.

Naturens Nyttor i Vattenriket!
Årets biosfärläger har temat Naturens Nyttor. I Vattenriket är vi rika, inte 
bara på vatten utan på alla de nyttor som naturen ger oss helt gratis. 
Naturens små och stora under som kallas för ekosystemtjänster.

Under lägret tar vi oss fram till fots, med båt och med buss i Vattenrikets 
omväxlande natur. Här upplever och upptäcker vi spännande djur och 
växter och möter intressanta människor som använder Vattenriket på något 
sätt. Programmet dag för dag hittar ni på sidorna två och tre.

Tid
25-29 juni, kl 8.30-15.00

Plats
Varje dag börjar och slutar på naturum Vattenriket. Vi gör kortare eller 
längre turer ut i Vattenriket under dagarna. 

Välkommen till Biosfärlägret 2018!
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PROGRAM BIOSFÄRLÄGER 2018
Varje dag gör vi kortare eller längre turer ut i Vattenriket. Vi upptäcker och undersöker platserna vi besöker med 
hjälp  av olika aktiviteter och övningar. Och bara njuter och har kul så klart! Årets tema, ”Naturens nyttor i 
Vattenriket”, sätter sin prägel på mycket av det vi gör. För att allt ska flyta på jobbar vi i mindre grupper ganska 
ofta. Här har vi god hjälp av våra ledarassistenter. 

Vi får vara med om att ringmärka fåglar, vi målar akvareller vid Vramsån, bygger fågelholkar, besöker biexperter, 
möter en strandängsbonde, paddlar storkanot och mycket mer! Självklart blir det också tid till det viktigaste: att 
bara njuta 

På lägrets sista dag testar vi på medeltidsliv på vid den medeltida borgruinen Lillöborgen. På eftermiddagen 
bjuder vi in föräldrar och kompisar till Lillö på medeltidsmingel. Barnen ska också få äran att bli 
minibiosfärambassadörer!

OBS! Gilla gärna vår sida på Facebook, naturum Vattenriket! Varje dag lägger vi ut några bilder och kanske små 
filmer så att ni som inte är med på lägret kan få en liten inblick i vad som händer 

I stora drag ser programmet dag för dag ut så här. Med reservation för mindre förändringar.

Måndag 25 juni: Invigning vid Vramsån i Gärds Köpinge
Uppstart! Vi börjar lägret med en tur ut till Vramsån vid den gamla badplatsen i Gärds Köpinge. Vramsån är en 
fantastisk å med ett myller av djur och växter. Ett riktigt litet paradis. 
Upptäck livet i vattnet: Vem blir den första att hitta en vattenskorpion? Och kanske vi får en vattenfis i håven!
Måla naturen! Med inspiration från naturen och med färg och penslar målar vi småkryp, fåglar, växter och 
landskap tillsammans med konstnären Katarina Engsrö. 
Fiska med Andreas och Erik: Vramsån myllrar av olika sorters fiskar. Tänk om vi får upp en sandkrypare eller en 
den ål-liknande bäcknejonögat!
Invigningsceremoni med tårta, tal och lägertröjor.
Lunch: Strandängsburgare
Transport: Buss 
Övrigt: Ta med stövlar eller sandaler som funkar att ha i vatten samt myggmedel. 
Det är okej att ta med egna, namnsatta metspön.
Den här dagen finns det möjlighet till bad, så ta med badkläder och handduk om ni vill 

Tisdag 26/6: Strandängsbonde och Bidrottningklubben, 
Vi besöker en bondgård i Horna där vi möter lantbrukaren Brita Åkesson med familj och alla djuren på gården. 
Brita berättar om livet som strandängsbonde och hur de arbetar för att djur, landskap och människor ska trivas 
och må bra. 
Det är nog inte många som vet att det finns en bidrottningklubb ute på Näsby fält: Kristianstads 
Drottningodlarklubb. Vi träffar riktiga bi-experter och får lära oss massor om hur bin och bi-samhällen fungerar. 
Och om hur viktiga bin är för att mycket annat i naturen ska fungera.
Lunch: Baguetter, olika sorter.
Transport: Buss och promenad på knappt 3 km.

Onsdag 27/6: Ringmärkning, holkbygge, paddling och pyssel
Hur och varför ringmärker man fåglar? Vi träffar ringmärkaren Andreas 
Magnusson i naturen utanför naturum. Kanske vi får prova att hålla en 
fågel i handen?!  Efter ringmärkningen bygger vi fågelholkar, ger oss ut 
på äventyr i vår storkanot och gör lite växtpyssel. Vi håller till i 
naturums omgivningar.
Lunch: Cafe Årum



Fredag 29/6: Sommarolympiad och Minimonsterjakt. Medeltidsliv och 
avslutning på Lillö.
Kan du springa lika fort som en utter? Har du lika skarp blick som en falk? 
Under förmiddagen tävlar vi mot olika djur i vår sommarolympiad. 
Innan lunch hinner vi nog också gå på jakt efter spännande och kanske 
lite läskiga minimonster 
På eftermiddagen njuter vi av den spännande miljön vid Lillöborgen, en 
medeltida borgruin intill Helge å. Vi fantiserar, känner dofter och pysslar 
med något som kanske barnen gjorde på medeltiden.
Vi avslutar lägret med en högtidlig ceremoni där alla biosfärbarn blir 
utnämnda till minibiosfärambassadörer. Vi hälsar släkt och vänner varmt 
välkomna ut till Lillö kl. 14.00. 
Lunch: Café Årum
Transport: Buss
Övrigt: Om det är möjligt ser vi gärna att barnen blir hämtade på Lillö kl
15. För de barn som inte kan bli hämtade går det en buss från Lillö till 
naturum kl 14.45.

Torsdag 28/6: Livet vid Tvillingaboden
Mot havet! Vi gör ett besök hos ålafiskaren Hånsa och konstnären 
Maria som bjuder oss på spännande upplevelser för alla sinnen kring 
ålen och havet. Under dagen undersöker vi havet och omgivningarna 
även på egen hand. Självklart ska vi också bara njuta av en 
förhoppningsvis skön dag på stranden!
OBS! Inget bad!
Lunch: Baguetter + överraskning 
Transport: Buss

Vi ses på Biosfärlägret!

Vänliga hälsningar
Erik & Sam


