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Kust- och skärgårdsleder genom Blekinge Arkipelag? 

Välkommen på idémöte i april! 

 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag  
inbjuder till följande program: 
 

• Projektledare Mattias Holmquist välkomnar och inleder. 

• Thomas Karlsson, bl a författare till ”Natur- och gästhamnar i Blekinge skärgård” ger 

   sin syn på Blekinges förutsättningar. 

• Tobias Delfin, Bromölla Turism, berättar om utveckling av leder i ”Humleslingan”. 

• Var med och tyck till om möjligheter och behov inför en utveckling av olika leder på  

   land och i vatten. Företag, föreningar, privatpersoner, m fl - alla är välkomna! 

 

Anmäl deltagande till: mattias.holmquist@blekingearkipelag.se eller på tel. 070-63 22 545. 

Vi bjuder på fika! Välkommen till en inspirerande kväll i Karlskrona eller Karlshamn!  
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Kort info om förstudien för kust- och skärgårdsleder:  

 
Förstudien pågår från mitten av december 2014 till december 2015 och ska mynna ut i riktlinjer för hur vi kan utveckla olika leder  

genom Biosfärområdet Blekinge Arkipelag (utsett av UNESCO och omfattar kustlandskapet söder och öster om E22 och skärgården 

i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun). Rutten/lederna ska knyta ihop öst och väst och underlätta för lokalbefolkning och 

besökare att ta sig fram både på vatten och på land. De leder som etableras för olika färdmedel ska lyfta blekingska natur- och 

kulturvärden, kust- och skärgårdsupplevelser samt företag som kan erbjuda mat, boende, aktiviteter, transport och guidning.  

Genom att göra rutten ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommer den att bidra till Biosfärområdets vision: 

 

”Blekinge Arkipelag står för en levande kust och skärgård där utvecklingen sker i harmoni mellan  

företagande och ekologi. Grunden är lokalt engagemang och omtanke om kommande generationer”. 

 
Förstudien har bland annat följande mål: 

 

• Träffa och lyssna till människor och företag som är eller vill bli engagerade i den blekingska naturen, näringslivet och 

skärgårdskulturen. 

• Hålla idémöten och workshops för alla intresserade. 

• Erbjuda fler företag, föreningar och privatpersoner medlemskap i Biosfärområde Blekinge Arkipelag, öka samverkan mellan dessa och initiera eller 

främja fortsatt hållbarhetsarbete hos medlemsföretag. 

• Bidra till ökad exponering för medlemsföretag via hemsida och sociala medier. 

• I samverkan med företag och Visit Blekinge utforma ett fåtal skonsamma, naturnära paket som underlättar för besökare att komma ut i skärgården 

och kustbandet. Företaget och produkterna ska vara föregångsexempel i sin miljö- och hållbarhetsapproach. 

• Inventera möjligheter för säkrare, hållbarare och mer intressanta leder genom området. Ge förslag på drift, marknadsföring och skötsel. 

 

Den överordnade målsättningen är ett flerårigt genomförandeprojekt där områdets behov tillgodoses och dess möjligheter utvecklas för att locka 

fler besökare och blekingebor att uppleva våra natur-, kultur- och rekreativa värden på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

Fler planerade möten i förstudien: 

21/5 (Ronneby): Workshop om hållbar turism med Ekoturismföreningen och Cefur. 

September: Ytterligare två idémöten. Oktober: Workshop om hållbar Kulturturism. 

 


