Biosfärarbete i praktiken
Vattenriket är ett modellområde för hållbar utveckling. Här arbetar
vi för att stärka samspelet mellan natur och människa. Målet är
ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
Arbetet leds av biosfärkontoret, som är en del av Kristianstads
kommun. I dialog och samverkan med föreningar, företag och markägare tar vi fram hållbara lösningar för att både bevara och nyttja
landskapets värden. Vi gräver våtmarker, rör om i sanden och drar
vandringsleder.
För att kunna göra det behöver vi lära mer om landskapet och
naturen. En del i arbetet är att ta fram och sprida ny kunskap.
Biosfärkontoret inventerar arter, samarbetar med forskare och
håller konferenser.
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Biosfärområden ger exempel på hur de
globala målen kan genomföras i praktiken.

Tranmatning minskar skadorna på åkrarna
och vi får uppleva trandans på nära håll.
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Besökscentrum naturum Vattenriket
emot över 100 000 besökare varje år.

Genom att göra det lättare att uppleva naturen får vi fler med på
tåget. Biosfärkontoret har ett tjugotal besöksplatser med fågeltorn,
stigar och utemuseer. Naturum Vattenriket är kronan på verket med
utställning, möteslokal och restaurang. Här berättar vi hur biosfärområdet fungerar och visar vägen ut i Vattenriket.
Glädjande nog ser vi goda resultat! Vid besöksplats Pulken samsas
tranor, skådare och lantbrukare. Malen simmar åter i Helge å och
uttern fiskar utanför naturum. I dag ses områdets våtmarker inte
längre som vattensjuka utan vattenrika och som en resurs för staden
Kristianstad.
Många arter och välfungerande ekosystem gör att vi klarar klimatförändringar och andra utmaningar bättre. En utveckling som är bra
för både natur och människa!
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I satsningen ”I sanden nära dig” sprids
kunskap om sandmarkernas arter.
Humor och glädje är vägen till attitydförändring för att nyttja naturen hållbart.

I Vattenriket finns 21 besöksplatser med
fågeltorn, information, spänger och stigar.

Biosfärläger ger sommarlovslediga barn
roliga och lärorika upplevelser i Vattenriket.
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Läs mer
På hemsidan finns information om
biosfärarbetet, naturen, naturum,
upplevelser och platser att besöka.
vattenriket.kristianstad.se

Man and the Biosphere Programme, UNESCO

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Biosfärområden

Strömmande åar och lugna sjöar, fuktiga strandängar och torra sandmarker, djupa skogar och öppna vidder. Vattenrikets omväxlande natur
gör att många olika djur och växter trivs.
Här har människor levt i tusentals år. Vi har format landskapet och gör så
än i dag. I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike arbetar vi med projekt
som är bra för både natur och människa.

Biosfärområden är värdefulla naturområden där människa och natur
kan utvecklas tillsammans. Arbetet går ut på att bevara, utveckla och
stödja landskap, ekosystem och arter.
Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden. 2018 fanns det
686 biosfärområden i 122 länder. Vattenriket godkändes 2005 och
är Sveriges äldsta.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Bra för natur
och människa

Biosfärområden i Sverige:
1. Kristianstads Vattenrike
2. Blekinge Arkipelag
3. Östra Vätternbranterna
4. Vänerskärgården med Kinnekulle
5. Nedre Dalälven
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Kandidatområden (2018):
7. Vindelälven-Juhtatdahka
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Besök Vattenriket
Starta på naturum Vattenriket mitt i Kristianstad. Här finns utställning,
aktiviteter och kunnig personal som visar vägen ut i Vattenriket.
Hemsida: vattenriket.kristianstad.se
E-post: naturum@kristianstad.se
Tel. +46 (0)44-13 23 30
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