
Biosfärambassadör 

Bli vattenrikare – bli Biosfärambassadör!
Tycker du om att vistas i Vattenrikets natur? Har du nytta och glädje av 
kunskap om Vattenriket i yrkeslivet, föreningslivet eller på fritiden? Vill 
du lära mer om biosfärområde Kristianstads Vattenrike och komma med i 
ett nätverk för hållbar samhällsutveckling? Då är utbildningen till Biosfär
ambassadör något för dig!

Utbildningen är gratis och består av fyra träffar under våren. Du får lära 
dig om Vattenrikets natur och om biosfärarbetet som görs för att bevara 
och utveckla områdets naturvärden på ett hållbart sätt.

Anmäl dig senast den 28 februari till asa.pearce@kristianstad.se. 
Begränsat antal platser, först till kvarn! Utbildningen är ett samarbete 
med föreningen Vattenrikets vänner. Du blir medlem i föreningen genom 
att kontakta vattenriketsvanner@gmail.com. Välkommen!

Preliminärt program
1. Från vattensjukt till Vattenrike – detta är ett biosfärområde 
Torsdag 12 mars kl 18.0020.00 i naturums hörsal.
En välkomstträff där informationsansvariga Åsa Pearce och naturvägledare 
Josefin Svensson berättar om Vattenrikets framväxt och utveckling till ett 
biosfärområde utnämnt av Unesco. Det blir en introduktion till områdets 
varierade natur och en inblick i hur det fungerar som modellområde för 
hållbar utveckling. Vi bjuder på fika med matig smörgås. 

2. Vattenrikets besöksplatser och biosfärprojekt
Torsdag 16 april kl 18.0020.00 Besöksplats Vramsån. 
Vattenrikets limnolog Andreas Jezek berättar om biosfärområdets pro
jekt för att bevara och utveckla vattnets värden. Vi får höra om åtgärder i 
Vramsån för fiskar, jättemöja och kungsfiskare. Sedan vandrar längs vattnet 
till fallet och hittar lugnet i naturen. Tag med fika!

3. Vattenriket - inte bara vått 
Torsdag 14 maj kl 18.0020.30, busstur med samling naturum.
I Vattenriket finns nästan alla svenska naturtyper. Från det våta till det 
torra. Vattenrikets koordinator Carina Wettemark och ekolog Dan Gerell 
tar oss med på en busstur till projekt i områdets torra och sandiga 
områden. Tag med fika! 

4. Biosfärbåt och diplomering 
Tisdag 2 juni kl 16.3019.30, start och avslut vid Tivolibryggan. 
Vi firar nationella biosfärdagen med en utflykt ut i Vattenriket med Stora 
Safaribåten. Turen går längs strandängar och betande kor. Vi gör ett 
strandhugg vid Lillö och kikar in i den medeltida borgen med Vattenrikets 
vänner, innan vi bjuder på tårta och delar ut diplom. 

Rastande tranor. Foto: Patrik Olofsson/N

Välkommen!
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Anmäl dig senast 

28 februari

Maila till 
asa.pearce@kristianstad.se


