
10 år som biosfärområde 



Unesco-uppdrag: modellområde för hållbar utveckling 



Biosfärområden utses av UNESCO 
 

Bra för natur och människa 
 
Inspirerande goda exempel 
 
Naturum är skyltfönstret 



Sommartid 

Lågvatten – samma nivå som havet 

Strandängarna frodas - djur på bete 

Vintertid 

Högvatten  –   + 1,40 m.ö.h. normalt 

Strandängarna gödslas  

Strandängarna blir vattenreservoar 

Ett Vattenrike… 



Invigning naturreservat 
Årummet 2012 

Vattenrike-vattensjukt- Vattenrike: attitydförändring! 



Landskapsperspektiv genomsyrar arbetet 





Bra för natur och människa 
-Vattenrikets nyttor 

Kommunicera människors beroende av naturen 
och hur natur och människa  
kan fungera bra tillsammans 



Samverkan och dialog 



Kunskapsinsamling 



Tio goda exempel - bra för natur och människa 

Kunskapen om hotade arter har ökat: då 637 nu 775 



 Genom pedagogisk verksamhet 



Kommunicera innebörden av begreppet med 
många olika aktörer 

http://www.vattenriket.kristianstad.se/blogg/wp-content/uploads/2013/03/amb.jpg


Glädjerikt-upplevelserikt-vattenrikt! 







Kunskap och ”kul-faktor”-  
väcker intresse och skapar engagemang 



Några ekosystemtjänster i Vattenriket 

Stödjande 

Försörjande 

Kulturella 

Reglerande 





2009  

Om ekosystemtjänster 



Vattenriket till nytta 

http://www.strandangskott.se/default.asp


Lugn av naturen i Vattenriket Lugn av naturen i Vattenriket 
-temat för 2015 



 
 

Skogsbad- 
varför  mår vi bra av  

att vara i naturen? 
 



Rödspov Havsörn 

Modellområde i praktiken, ekosystemtjänster på  
mulitfunktionell golfbana 



Tio goda exempel - bra för natur och människa 



Tio goda exempel - bra för natur och människa 



Hållbar stadsutveckling-Vilan strandäng mitt i stan, 
mitt i Vattenriket 



2006- att uppskatta vattnets värden                   
- men inte förstå värdet av dess ekosystemtjänster  

utfyllnad av mer än 40 000 m2 internationellt  
klassade våtmarker Grafik, ABK/sesam, mars 2006 



1. hur gamla beslut 
påverkat ekosystemen 
negativt (Härlövsdeponin)  
2. planering som haft 
positiv ES-påverkan 
(friluftsområdet Näsby 
fält)  
3. hur ES implementeras 
pågående planering 
(kommunens kust- och 
havsplan).  

Samförvaltning av interagerande 
ekosystemtjänster i Helgeås 

avrinningsområde 
SRC 

Implementering av EST på 
kommunal nivå 

HIK 



30 

Analysera hur olika EST interagerar och samvarierar 
 

 
 

 
 

Queiroz et al 2014 



2016-2017 

Fokus ekosystemtjänster  
- via ”det artar sig i Vattenriket” 



Vilken nytta gör de vilda bina? 
• Fler arter kan pollinera fler värd-

arter 
• Bättre skörd med fler pollinatörer 
• Lägre mellanårsvariationer i 

pollinering 
 
Varför? 
• Olika form 
• Olika beteende 
• Olika säsong 
• Olika känsliga för sjukdomar, 

miljö- och klimatförändringar 
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.naturochtradgard.se/naturtradgard_solitarbin.html&bvm=bv.105039540,d.bGQ&psig=AFQjCNFnwqiRUCMQtoWoMqnvHSqQVoYQFQ&ust=1444942743183402
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPuGqMPtwsgCFeV8cgodhPABRw&url=http://www.margaretasvensson.se/jordgubbsblommor.html&bvm=bv.105039540,d.bGQ&psig=AFQjCNFnwqiRUCMQtoWoMqnvHSqQVoYQFQ&ust=1444942743183402


Ekosystemtjänster i teori och praktik 
Ny mångfaldsrunda i naturums närområde med guidningar varje vecka  

” Det artar sig i 
Vattenriket” 
 



Ekosystemtjänster i teori och praktik 
Ny mångfaldsrunda i naturums närområde med guidningar varje vecka  

”sätt på dig 
ekosystemtjänstbrillorna” 
 



Ekosystemtjänster i teori och praktik 
Ny mångfaldsrunda i naturums närområde med guidningar varje vecka  

”sätt på dig 
ekosystemtjänstbrillorna” 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCV8b3FwsgCFUsHLAodotIEkQ&url=http://listudden.com/miljo/tips-insektshotell.htm&psig=AFQjCNEV5hkfH83GRvk-iCkEDWg5WEWDqw&ust=1444931998816239


Nyingivning av utemuseum med art och ekosystemfokus 

Utemuseum Hercules 



I pedagogisk verksamhet- ekosystemtjänster i teori och 
praktik för att hjälpa lärare uppfylla kursmålen 



Synliggöra värdet… 









EST är ett komplext begrepp… 



10 år som biosfärområde 



Douglas Meffert, New Orleans. 
”Had the wetlands surrounding 
the town been as large in the 
1930's then the flooding from 
Katrina would have been 30 cm 
instead of 6 m.” 

Paul Barten, New York 
”New York obtains its water from the 
Catskill mountains. The restoration of 
this natural waterworks cost $2 billion 
as compared to a traditional 
waterworks for $9 billion.” 

Douglas Meffert och Paul Barten vid Ekenabben i Vattenriket 
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