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Biosfärområde Vombsjösänkan
Biosfärområde Vombsjösänkan. Förstudien* är nu klar och godkänd av styrgruppen, Lund, Eslöv
och Sjöbo kommuner samverkar och kommer nu att ta upp studien för beslut. Beslutet omfattar
godkännande av förstudien samt en avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet och en eventuell ansökan
till UNESCO. I Sjöbo kommun har ärendet behandlats av Shb-nämnden. Efter beslut kommer
representanter från programkommittén/UNESCO att inbjudas till studiebesök i området preliminärt i
maj/juni 2020.
* Förstudien finansierades av Region Skåne genom medel från Miljövårdsfonden och av de
medverkande kommunerna Sjöbo, Lund och EslövVad är BIOSFÄR? Biosfären är vår planets tunna skikt av vatten, luft och levande organismer.
Människan ingår i och är helt beroende av biosfären. Ett biosfärområde är ett modellområde och skall
vara ledande i långsiktig hållbar samhällsutveckling. UNESCO, FN organet för kultur, vetenskap och
utbildning, väljer ut biosfärområden i världen som har unika värden och goda exempel på hur
nyttjandet och bevarandet kan gå hand i hand.
Urvalskriteriet – långsiktig hållbar samhällsutveckling – bygger på lokalt engagemang och samverkan.
Därför är människorna och de andra biosfärinvånarna centrala i ett biosfärområde.
Området delas in i zoner, kärnområde, buffertzon och utvecklingsområde.
Kärnområden ska vara skyddade enligt lag t.ex. naturreservat, biotopskyddsområden, Natura 2000områden dessa kan utgöra mindre delar i området.
Buffertzoner skall omgärda eller binda samman kärnområden, i dessa områden ska det förekomma
aktiviteter och resursutnyttjande.
Utvecklingsområden är biosfärområdets yttersta gräns där man prioriterar lokalt förankrat och
långsiktigt uthålligt utvecklingsarbete.
De skydd som finns i området kommer att finnas kvar men det tillkommer inget extra skydd allt
handlar om att bevara, utveckla och stödja det som finns i området. Kandidaturen tar minst 3 år
Kostnaden om ansökan godkänns uppgår till ca: 1,7 mnkr/år. (Finansieringen kan ske på olika sätt).
Biosfärområde Vombsjösänkan fyra fokusområden. Hållbar utveckling av samspelet mellan tätorter
och landsbygd, hållbar utveckling av värdefullt vatten, Hållbar utveckling av odlingslandskapets
ekosystem och Hållbar utveckling av natur och kulturarv.
Samverkan och andra projekt i området och i närområdet. Sandlife, Vombs fure Samverkansrår,
Skrylle, Flyinge utveckling, Lifescape, Borstbäckens vattendialog, Torpsbäckens vattendialog,
Romeleåsens Sjölandskap RÅSK, Kävlingeåns vattenråd, ARNA Fågelrike/Ekovision, Leader SÖSK,
Leader Lundaland.
Avsiktsförklaring är att Sjöbo, Lund och Eslövs kommuner har för avsikt att efter respektive
kommuns och nationella programkommitténs godkännande ansöka om att få inleda en kandidatur till
UNESCO år 2020.

