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BAKGRUND 
 
Två förstudier med samma mål 
Sedan 1995 har ett långsiktigt miljöarbete skett längs med Kävlingeån. Det varit ett samarbete mellan 
sju kommuner i Kävlingeåns avrinningsområde för att minska kväve- och fosforutsläppen i Öresund. 
Arbetet har också bidragit till att öka den biologiska mångfalden, inte minst för fågellivet.  Idag drivs 
det praktiska arbetet inom Kävlingeåns vattenråd av ett arbetsutskott med representanter från Lunds, 
Eslövs och Sjöbo kommuner.  
 
Boende längs ån, genom byalag och andra föreningar, har även de engagerat sig för utvecklingen längs 
ån. Ett sådant engagemang ledde tex. till att både Harlösa byalag och Flyinge Utveckling valde att delta 
i bildandet av Leaderområdet Lundaland längs Kävlingeån 2007. Genom ett Leaderprojekt lade 
Harlösa byalag tillsammans med byaföreningarna i Vomb och Revinge 2010 idégrunden för hållbar 
utveckling av området Fågelriket. Detta arbete har sedan fortsatt genom föreningen ARNA i Fågelriket. 
Med liknande miljöengagemang har man i Flyinge arbetat med t ex. Green Valley Flyinge-projektet för 
att skapa en testbädd för miljösmarta produkter och utnyttja överskottsvärmen från ESS/MAXIV-
anläggningarna.  
 
Genom engagemanget för en hållbar utveckling har många boende också haft lätt att ta till sig en 
framväxande vision om att bilda ett nytt biosfärområde i Skåne med utgångspunkt i landskapsområdet 
Vombsjösänkan och med Fågelriket som dess naturkärna.  
 
Under 2014 drevs inom Leader Lundaland ett projekt kallat Ekovision i ett samarbete mellan Eslövs 
kommun och föreningen ARNA i Fågelriket. Projektet initierades av föreningen för att skapa en arena i 
Fågelriket för hållbarhetsfrågor över kommungränserna mellan Eslövs, Lunds och Sjöbo kommuner. 
Detta projekt vände sig främst till byalag och arbetade i ett område från Sövde i sydost till Gårdstånga i 
nordväst, Löberöd i norr och Veberöd i söder. 
 
Samma arbetsområde har återkommit under våren 2015 då Leader Lundaland önskat stödja 
biosfärvisionen genom att inom paraplyprojektet Mikrostöd 5 ge både Flyinge Utveckling och 
föreningen ARNA i Fågelriket uppdraget att i två korta förstudieprojekt undersöka hur en utveckling 
kan stödjas i riktning mot ökad ekoturism. 
 
De två samverkande förstudierna har arbetat i tre steg: 

• Samlat in erfarenheter om natur- och ekoturism från t ex. biosfärområdet Vattenriket. 
• Intervjuat aktörer och företagare med eko- eller turisminriktning. 
• Bjudit in till de medverkande aktörerna till en nätverksträff med workshop. 
• Sammanfattat förstudierna i en gemensam rapport. 
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I KORTHET - VAD INNEBÄR: 
 
Hållbar utveckling 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 
(FN:s Brundtlandkommission 1987) 
 
Hållbar utveckling består av tre dimensioner: 
1. Ekologisk hållbarhet 
2. Social hållbarhet 
3. Ekonomisk hållbarhet 
 
UNESCO biosfärområde 
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling. Ordet BIOSFÄR betyder allt levande på 
jorden och den miljö det lever i. Det handlar om samspelet mellan människan och miljön. 
Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning, väljer ut områden i världen som uppvisar 
goda initiativ på hållbar utveckling. Ett biosfärområde ska tjäna som ett modellområde där insatser 
fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. 
Lokal samverkan är grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är 
varje biosfärområde unikt! 
 
Ett biosfärområde har tre huvudsyften: 
Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap, 
Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, 
Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. 
 
På det lokala planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området och 
i samverkan med berörda parter. 
 
Det finns idag över 630 biosfärområden i 119 länder. I Sverige finns det fem biosfärområden som alla 
utgör en del av arbetet inom den svenska sektionen av Unescos Man and the Biosphere Programme 
(MAB). I Skåne firar Vattenriket 10 år som biosfärområde 2015. 
 
Landskapskonventionen 
Den europeiska landskapskonventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd och 
dess mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen.  
 
Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt 
ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala 
och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det 
krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att 
landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt. 
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Naturturism 
Naturturism genomgår en positiv ekonomisk tillväxt som dock har både positiva och negativa följder. 
Således ökar naturturism kunskap och medvetenhet om naturvård men kan samtidigt komma i 
konflikt med olika naturvårdsområden. Även om det inte finns någon enhetlig officiell definition av 
naturturism så föreslår turismforskningsinstitutet ETOUR att: ”Naturturism omfattar människors 
aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning”. Exempel på naturturism kan 
vara fritidsfiske, kanotpaddling och fotvandring. 
 
Ekoturism 
Ekoturism går ett steg längre än naturturism. Den strävar efter att ge besökaren djupgående 
upplevelser som samtidigt visar hänsyn till platsens ekologiska och historiska förutsättningar samt 
bidrar till en hållbar utveckling. Det finns flera kvalitetsmärkningssystem för ekoturism och i Sverige 
är ”Naturens Bästa” det vanligaste. Exempel på Ekoturism kan vara hundspann i fjällen eller 
havsörnssafari i Kristianstads Vattenrike.  
 
Natur- och ekoturism i Sverige 
Förstudien har tagit del av ett par rapporter och uppsatser kring ämnet; ”Förstudie 
Ekoturistdestinationen Kristianstad” (Kristianstad Kommun/Vattenriket), ”Ekoturism i Sverige” av 
Nicole Lenhart o Nuria Montes (Södertörns Högskola), ”Svensk naturturism för den internationella 
marknaden” av Sanna Fors mf, (Turismforskningsinstitutet ETOUR) och ”Certifiering av hållbara 
turismdestinationer” av Evelina Persson (Miljövetenskap, Lunds Universitet). 
 
Av rapporterna kan man utläsa att Sverige har unika förutsättningar för att bedriva natur- och 
ekoturism i och med den fria tillgången till naturen genom allemansrätten. Allemansrätten har också 
bidragit till en generell medvetenhet kring miljö och naturhänsyn, genom ett självklart och viktigt 
utbildningsinslag i våra skolor som denna gett upphov till. Dessutom spelar naturen en stor roll i det 
kulturella och sociala livet hos den svenska befolkningen, där man ofta har god tillgång till natur och 
redan praktiserar en slags icke-regelfast ekoturism på egen hand. (Detta gäller kanske dock mindre för 
dem som bor runt Malmö-Lund, där den allemansrättsliga marken är mer begränsad.) Allemansrätten 
gör också att ekoturism på så sätt blir överflödig för svenskarna, men att den däremot kan spela en roll 
och riktas till utlänska turister i Sverige. Det pågår också en diskussion kring att avskaffa 
allemansrätten och då skulle ekoturismbegreppet plötsligt bli aktuellt även för oss i Sverige. 
 
Vad gäller utländska turisters efterfrågan och trender inom eko/naturturism konstateras att vår 
geografi ger möjlighet att kombinera en stadssemester med dagliga aktiviteter i naturen vilket skulle 
locka en större målgrupp än enbart ”kärnnatur-turisterna”. En utvecklad ”nature-light”-produkt, t ex 
cykelsemester i kombination med mat och kulturupplevelser i en stadsnära naturmiljö, paketerade 
resor med ett lärande syfte (t ex i form av guidning) eller resor som vill ge grundläggande 
kunskaper i diverse naturaktiviteter (cykling, paddling e t c), skulle kunna ses som attraktivt för att 
locka utländska besökare och skulle kunna få allt större betydelse i framtiden. 
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INTERVJUER 
Om de intervjuade 
Föreningen ARNA i Fågelriket kontaktade 12 aktörer, de flesta en- eller tvåmansföretag, som man 
genom olika projekt kände till sedan tidigare och av dem hade 10 möjlighet att medverka i intervjuer.  
Aktörerna har alla eko- eller turisminriktning för sina verksamheter, t ex. Bed & Breakfast, lanthandel 
med café, event, fisketurism, grönsaksförsäljning samt nötköttsproduktion. Två av intervjuerna 
gjordes med personer som har ambitionen att starta företag med turisminriktning. De medverkande 
aktörerna finns i området mellan Övedskloster, Torna Hällestad och Harlösa. 
 
Flyinge Utveckling har intervjuat 8 olika aktörer som sträcker sig från enmansföretag och mindre 
familjeföretag till större företag med flertalet anställda. Verksamheterna inbegriper bl a boende, 
uthyrning kort- och långtids, evenemang och utbildning med främst kring hästverksamheter och 
produktion av livsmedel och ekologisk färg bl a. Ett par aktörer driver ”visionsverksamheter” som 
ännu ej är igångsatta. Totalt skickades inbjudningar till 24 olika aktörer ut. Aktörerna verkar i Flyinge 
(-samhälle), Flyingeby, Gårdstånga, Getinge, Hammarlunda, på Flyinge Mosse och Flyinge Kungsgård 
 
 

 
Karta över var de intervjuade aktörerna verkar i området 
 
 
Sammanfattning av intervjuerna 
Gemensamt och centralt för alla aktörerna är ett starkt fokus på det lokala, platsen som man verkar på 
och dess förutsättningar. Alla har också hållbarhetsfokus i sin verksamhet på olika sätt, vissa med 
utpräglad KRAV/ekoprofil. De flesta har också utvecklingsplaner för sin verksamhet och man pratar bl 
a om att bygga upp ett mervärde för bygden, fylla i det som fattas och göra en långsiktig investering till 
sina barn och andra.  
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Många ser gärna sin verksamhet som del i ett eller flera paket med andra aktiviteter/lokala aktörer.  
 
Utgångspunkten är att använda det som finns i bygden och försöka växla upp dessa värden för att öka 
besöksvärdet till området.  
 
Inställning till natur, kulturhistoria och landskapet  
Samtliga aktörer värdesätter miljön och landskapet. Någon poängterade att det är viktigt att bevara 
den orörda och ”vilda” naturen som är unik för området, eftersom det tyvärr alltmer går mot en mer 
steril och ensidig miljö och att det därför är viktigt att behålla (och återskapa?) mångfalden. T ex så 
uppskattas mörkret med stjärnhimlen och tystnaden mycket av besökare. En aktör påtalade att det 
ärbara på landet man blir avstressad och menar att landsbygdens avkopplande effekt kommer att få 
stor betydelse i framtiden.  
 
Ett antal säger sig ha startat upp sin verksamhet p g a läget med närheten till liknande verksamheter. 
Ju mer det är samlat av samma verksamhet riktade till samma kundgrupp, desto bättre och större 
chans att få ut besökare resonerar man. Man pratar generellt som positiva synergieffekter genom fler 
aktörer, snarare än konkurrens.  
 
En aktör, med höga kulturhistoriska värden kopplade till sin fastighet, påtalade att verksamheten har 
svårt att bära driftskostnaderna för de kulturhistoriska värdena, varför man försöker hitta nya vägar 
och idéer för finansiering. 

 
Många i Flyingebygden påtalade Kävlingeån som en stor outnyttjad resurs och tillgång i landskapet. 
 
 

  
 
 
Om visionen att bilda ett biosfärsområde i Vombsänkan.  
Generellt finns en okunskap om vad det innebär i praktiken, men samtliga ställer sin allmänt positiva 
utifrån det lilla man känner till. Dock uppkom frågan vad ett biosfärbildande skulle innebära rent 
konkret och vad som blir den reella skillnaden mot hur det är idag.  
 
Man ser att ett biosfärområde skulle kunna bli ett intressant koncept som kan hjälpa till att knyta ihop 
bygden. Genom det kan man också inse värdet av att man har varandra och ge påtagliga 
synergieffekter. Småskaligheten är i detta sammanhang en stor tillgång och man påtalar att ett 
biosfärområde skulle ge möjlighet att lyfta upp kulturbygden som området består av till ett område för 
rekreation. Många ser ett biosfärområde som en möjlighet att kunna bredda och utveckla 
verksamheten, genom att det skulle locka fler besökare. 
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Flertalet poängterade vikten av att föra ut och utveckla ett allmänt miljötänk kring hur vi ska ta hand 
om vår planet och dess natur. Här anser man att det bästa sättet är att ”komma ut och faktiskt känna 
på landsbygden” och genom rätt aktiviteter kan man skapa förståelse för landsbygden hos framförallt 
ungdomar. En aktörs fastighet ligger precis intill ”ingången/porten” till biosfärområdet enligt den 
preliminära utbredningen och då verksamheten är inne i ett visionsskede, kan man därför tänka sig att 
anpassa den blivande verksamheten för att passa in/docka på biosfärområdet. Visionen kring ett 
biosfärområde kan vara en del av processen för den enskilda verksamheten helt enkelt.  
 

 
 
 
Tankar kring ekoturism  
Samtliga upplevde detta begrepp som positivt - men även här finns behov av att definiera vad det 
innebär konkret. Diskussionen blev därför ganska generell kring ”eko”, hållbarhet och naturupplevelse 
i stort.  
 
Man lyfte idén att ”hela paketet”; allt från transporter till och från målet, till hur man bor och vad man 
äter - vara ekologiskt och man ska inte behöva bryta ”ekokedjan”. Det skall finnas hållbara och 
miljömässigt goda alternativ i alla led gällande resor-boende-mat.  
 
Brist på bra kollektivtrafik är ett stort problem som många aktörer lyfte upp. Att bedriva ekoturism 
utifrån bilberoende är inte hållbart tycker man. Vi är alltså starkt bilberoende, men samtidigt behöver 
landsbygden folk som bor och verkar där. Många tror dock det blir besvärligt att bygga ut 
kollektivtrafiken så mycket att folk slutar köra bil. De som verkar i Gårdstånga/Getinge som en del av 
Flyingebygden ser den nya busshållplatsen i rondellen där (till Skåneexpressbussarna 1 och 2), som 
ett mycket positivt tillskott, medan övriga aktörer längre ifrån inte ser den som en given lösning av 
förklarliga skäl.  
 
Nyckelord i transportsammanhang, för att locka till ökat kollektivt resande är; flexibilitet, 
bekvämlighet, tydlighet och välkomnande. T ex så tror man inte på ”Naturbusskonceptet” då det 
saknar flexibilitet som dagens människor är vana vid och kräver. Det är viktigt hur man bemöts som 
besökare; att få ett personligt mottagande och servicekänsla. Att bara hämta ut en cykel vid en tom och 
kall busshållplats skulle inte vara särskilt attraktivt. Det måste finnas ett stort hjärta med i bilden och 
kännas genuint, annars lockas inte turisterna hit. Så hur kan man lösa att folk transporteras till bygden 
för cykelturer utan bil - går det att ta med cykeln på regionbussarna t ex? Då Flyingebygden har många 
hästverksamheter föreslogs där använda hästkrafter i bokstavlig mening – till alltifrån gräsklippare till 
drosktaxi.  
 
Ett par aktörer lyfte ekonomisk hållbarhet som ett viktigt element att jobba med i begreppet kring 
ekoturism. Det ska inte behöva kosta en massa resurser (pengar inberäknat) för att turista.  
 
Om att lära sig mer om ekoturism.  
Generellt positiva svar även här. Det fanns ett uttalat intresse från vissa, bl a så refererade man till en 
kurs i ”Hållbar turism” på distans som drivs genom NTI Komvux distansutbildning.  
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Om begreppet ”stadsnära” och hur man skulle kunna jobba med Flyingebygden/Vombsänkans 
läge i förhållande till Lund/Malmö.  
Närheten till Lund och Malmö påtalas som en jättefördel - om kollektivtrafiken hade fungerat. 
Framförallt är det, ur besöksnäringssynpunkt, väsentligt med god kollektivtrafik på helgerna, men som 
det är nu finns det i stora delar av området ingen kollektivtrafik överhuvudtaget på helgerna. Nyligen 
har Skånetrafiken dessutom beslutat lägga ner bussförbindelserna till Flyinge Kungsgård och detta 
fungerar snarare ”stadsfjärmande” än stadsnärmande anser man. Å andra sidan ser man i 
Gårdstånga/Getinge att den nya busshållplatsen i rondellen ger många nya möjligheter, då det 
kommer att ta 30 minuter in till Värnhemstorget i Malmö därifrån.  
 
Man anser att det nog kommer att komma mest besökare från Lund/Malmö. Hur många från Eslöv 
intresserar sig för Flyingebygden eller Harlösa? Man tycker inte att Eslövs kommun jobbar för att få 
folk att besöka områdena, t ex m a p kollektivtrafiken helgtid.  
En aktör påtalar särskilt närheten till Lund och Malmö som väldigt viktigt och i annat fall skulle 
verksamheten aldrig ha startats upp. En annan aktör nämner att bostadsbristen i Lund/Malmö ger 
ökade möjligheter till uthyrning i bygden p g a det stadsnära läget. Dock är bristen på bra 
kollektivtrafik ett hinder för detta också. I Gårdstånga/Getinge ser man också tydligare en direkt 
koppling till ESS/Max/Lund och de besökare som dessa anläggningar kommer att generera, samt de 
möjligheter som detta skulle ge för verksamheterna i bygden. En aktör nämnde t ex möjligheten att 
erbjuda odlingsmark/odlingslotter till stadsbor från Lund. Man påtalar att Flyinge (och kanske Dalby) 
har ett ”varumärke” som skulle kunna locka besökare från Malmö/Lund, men t ex S Sandby anses 
däremot ointressant, trots en hel del intressant kulturhistoria som finns i byn.  
 
Generellt tycker man att området är en outnyttjad resurs för Lund/Malmöbor. Man skulle t ex kunna 
utveckla sportfisket i Kävlingeån och Vombsjön.  
I Flyingebygden påtalas också att det är viktigt att bygden inte byggs ihop eller sammankopplas med 
staden (Lund), utan får vara en unik landsbygd (i motsats till t ex Värpinge som i princip vuxit ihop 
med staden).  
 

 
 
 
Intresse av företagarnätverk som arbetar för hållbar utveckling, entreprenörskap, ekoturism. 
Generellt sett tycker man det är viktigt med nätverkande. De flesta samarbetar redan med andra lokala 
aktörer och ser nätverkande som en förutsättning för sin verksamhet.  
 
Man ser inte andra aktörer inom samma bransch som konkurrenter, utan snarare som draglok för sin 
egen verksamhet. På Österlen har man t ex utvecklat ett koncept kring ”systergårdar” av B&B som drar 
nytta av varandra och tipsar om varandra e t c och detta skulle mycket väl kunna utvecklas i bygden. 
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Man poängterar att det är viktigt att aldrig sätta käppar i hjulen för andra aktörer.  
 
Majoriteten uttryckte en önskan att ingå i ett företagsnätverk i Vombsänkan. 

 

 
 
 
ÖNSKEMÅL INFÖR FRAMTIDEN 
 
De flesta aktörerna efterlyser bättre fungerande kollektivtrafik. En bra karta över bygden och dess 
olika verksamheter skulle behövas.  
 
Man efterlyser större drivkraft från tjänstemän och politiker i kommunen. Många aktörer upplever att 
tjänstemännen hämmar företagandet som det är nu och man vill se ett konkret strategiarbete kring 
näringslivsutveckling. En större aktör påtalar en önskan att få utgöra en av huvudaktörerna, i 
samverkan med andra, för att få till en samordnad besöksnäringsplan. Kommunerna borde också göra 
en ordentlig utredning kring möjligheterna av turism i bygden samt utröna vad som krävs för att 
genomföra idéerna.  
 
Entreprenörer gillar inte långa processer och beslut måste omsättas snabbt och ge resultat för att inte 
tappa i kraft och intresse.  
 
Cykelvägar måste till och de befintliga förbättras. Man måste kunna ta sig trafikavskilt genom hela 
bygden. Bl a nämns cykelväg mellan Eslöv-Gårdstånga-Harlösa och till S Sandby.  
 
Att utveckla rekreation kring Kävlingeån anses av de flesta aktörerna som väsentligt. Att kunna ta sig 
utmed ån och runt ses om en självklarhet. T ex är broar över ån viktigt och förtöjningsplatser för kanot 
etc. Även att utveckla organisation kring aktiviteter; t ex cykeluthyrning, kanot- och roddklubb, 
fiskeklubb e t c ses som viktigt. Ridleder kräver också organisation.  
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NÄTVERKSTRÄFF 
 
En avslutande nätverksträff hölls den 12/5-2015 på Övedskloster i Sjöbo kommun. Mötet samlade ett 
20-tal aktörer från både privata-, offentliga- och ideella sektorn. Mötet inleddes med en kort 
presentation av projektet, en snabb genomgång kring biosfärsprocessen av Sanna Lynghed, Sjöbo 
Kommun, samt en presentation av verksamheten på Övedskloster av Johanna Ramel. Därefter följde 
gruppsamtal kring hur en utveckling kan stimuleras i vårt område med inriktning på upplevelser, 
natur- och ekoturism; vad som är områdets styrkor, vilka behov som finns och utkast i form av 
en ”idélåda”.  
 
RESULTAT FRÅN WORKSHOPEN 
 
Det bästa med området är vår varierade och vackra natur med hög biologisk mångfald och högt 
rekreativt värde. Det innehåller ett rikt och varierat landskap med både våtmarker, skog och 
hedlandskap (t ex Vombs ängar och Revingefältet). Området har också en rik kulturhistoria med bl.a 
flera slott. Många aktörer i området arbetar redan med ett ”hållbarhetstänk” och genom kommunalt 
samarbete finns det sedan 1995 ett långtgående miljövårdande arbete längs Kävlingeån. Deltagarna 
tycker att området ligger ”mitt i” Skåne och ”centralt” i förhållande till Lund/Malmö och de olika 
kusterna och är mycket dessutom mycket cykel- och vandringsvänligt. Till de större samhällena strax 
utanför området ansåg man att det finns goda allmänna kommunikationer (tex. Södra Sandby.) 
 
Behov som finns  

• Förbättrade kommunikationer, både inom och till området.  
• Mer boende och matmöjligheter 
• En karta över området saknas (+cykel och vandringskarta).  
• Man ser gärna fler unga som bor och verkar i området och för att locka dem hit behövs bra 

skolor och bättre kommunikationer.  
• Det behövs göras en behovsanalys för det verkliga behovet för olika åldersgrupper.  
• Man efterlyser samverkan över kommungränserna och även mellan aktörerna.  
• Det behövs marknadsföring och identitetsskapande av området som plats. Vad är vårt 

varumärke – både inåt och utåt?  
• Höja kunskapsnivån kring hållbarhetsfrågorna.  
• Generell samverkan!  
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Hur blir vi ”vi tillsammans”?! Hur blir kommunerna ”vi tillsammans”?! 
 
Idélådan genererade tankar kring ett biosfärkontor (”lokalkontor”) med stöttande funktion. 
Inspirationskvällar, utbildning inom hållbar turism, ”landskapsobservatorium”, ”pausställen” med 
information, involvera skolor till praktiska projekt t ex kring mat. ”Finansieringscoach”. Minibuss som 
kör omkring i området mellan olika verksamheter och platser. Utnyttja sociala medier och digitala 
plattformar. 
 
 
Konkreta projektidéer som framkommit under intervjuerna och nätverksträffen  
 

• Skapa paketlösningar i samverkan med andra aktörer vilket det finns ett reellt underlag för. T 
ex inom ”ekobyggnation” där olika yrkeskompetenser tillsammans skulle kunna erbjuda ett 
paket för att åstadkomma ett ekologiskt hus från grunden, med studiebesök på olika platser 
och verksamheter i bygden etc.  

 
• Samla ”hästkonstnärer” och andra verksamma konstnärer inom eller utom de etablerade 

konstrundorna. Starta en egen ”biosfärkonstrunda”?  
 

• Erbjuda utflyktspaket till olika grupper anpassade efter deras behov och intressen; nyanlända 
flyktingar/invandare (t ex i samarbete med Yalla-trappan i Malmö) pensionärer och studenter 
eller andra grupper utifrån ett särskilt intresse.  
 

• Platsutveckla rekreationen kring Kävlingeån med en slinga längs med ån; löpspår, cykelväg, 
kajplatser för kanot, fiskeplatser etc. Samverkan genom att kanske starta ett 
nätverk/intresseorganisation av aktörerna och fastighetsägarna utmed ån. 

 
• Utveckla ”hästturismen”; t ex ridvägar/-stigar. Hästbivacker – ”vildmarksevent” som erbjuder 

lägerplats och möjlighet till att ställa av hästen, samt kanske en hästhage i direkt anslutning.  
 

• Utveckla ”hälsospåret”; skapa möjligheter för aktiviteter som vandring, jakt, fiske, kanot i ån, 
fågelskådning, cykling och kanske skapa ett ”hälsocenter/sportscamp”. Vandringsklubb? 

 
• Göra det möjligt för handikappade barn/ungdomar/vuxna att komma ut i naturen och delta i 

olika aktiviteter; ridning, paddling etc.  
 

• Trädgårds- svamp- och fågelvandringar. Örnsafari och Fjärilsskådning. Kosafari på KC-Ranch. 
 

• Organiserade cykelturer i olika etapper till olika mål/upplevelser (typ som finns på Bornholm 
eller Ven).  

 
• Utveckla fikamöjligheterna i bygden (caféer, picknickkorgar). 

 
• Aktörsbuss eller bilpool för aktörerna i området i form av t ex en minibuss att hyra till låg 

kostnad. 
 

• Gourmetslingor med lokalt producerade produkter och lokala restauranger/caféer. 
 

• Gemensamt nyhetsbrev och karta över området. 
 

• Hitta ett bra namn för det nya biosfärområdet; ”Vombsjösänkan” är inte så roligt….Och på 
engelska; ”The Vomb Lake Depression”-  ännu mindre roligt!  
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          Utvecklingsarbete pågår                 

 
 
 

SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE REKOMMENDATION  
Projektet har tydligt visat att det finns ett intresse bland aktörerna för bildandet av ett biosfärområde i 
Vombsjösänkan. Det finns också ett intresse för att jobba med hållbarhetsfrågor och att utveckla 
ekoturism (-paket). Aktörerna är också intresserade av att ingå i något slags initialt nätverk för att 
jobba vidare med frågorna, då många upplever att man är som isolerade öar utan kontakt med 
varandra.  
 
Man efterlyser en gemensam identitet för området och infrastruktur kopplat till detta; karta, 
nätverk/intresseorganisationer, web-portal, gemensamma kommunikationer etc. 
 
Att området delas av tre kommuner ses som ett praktiskt hinder. Man ser helst en större samsyn och 
mer likartade regelverk kring krav och processer bl a. En förhoppning är att biosfärprocessen kan ena 
de tre kommunerna att hitta gemensamma arbetssätt och kanske gemensam 
kommunövergripande ”landsbygdscoach” (kopplat till biosfärområdet?).  
 
Hur går vi vidare? 
Förstudierna har endast arbetat under en dryg månads tid. Det som blir tydligt även på en så kort tid 
är det positiva mottagandet från de medverkande aktörerna. Ett fortsatt arbete kring att utveckla 
området behöver arbeta över kommungränserna genom och göra en större inventering av natur- 
kulturtillgångar och entreprenörskap i området. Vilka möjligheter, hinder och brister finns? Kanske en 
swot-analys. En första karta med alla aktörer och platser skapas. 
 
Utifrån inventeringen fortsätter arbetet med ett identitetsarbete; vad/vem är vi? Vad vill vi bli? 
Gemensamma verksamheter, viktiga platser och potentiella projekt kan belysas och skapas.  
 
Arbete med platsens identitet ger en gemensam plattform att utgå från för marknadsföring, både 
inåt- och utåtriktat. Här har det under förstudierna utkristalliserats konkreta ”fokusområden” att börja 
med; cykling/vandring, Kävlingeån/Vombsjön, hästverksamheter, naturupplevelser, boende och mat.  
 
Med ett starkt stöd från aktörerna i förstudien är det vår starka rekommendation att fortsätta arbetet 
för att skapa den identitet som området kan marknadsföras genom. Under den nu avslutade 
Leaderperioden har ett stort grundläggande arbete gjorts i området, inte minst runt Fågelriket. Nu är 
det dags att ta nästa steg! Redan idag finns det en vilja till samarbeten, mellan engagerade föreningar 
och företagare till samarbeten över kommungränserna. Engagemanget handlar inte bara om en 
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utveckling som lockar långväga turister till ett rikt landskapsområde utan också om att skapa en 
attraktiv landsbygd för unga människor att bosätta sig och starta verksamheter på. 
 
En avslutande erfarenhet; bara för att området ligger på landsbygden är det inte givet att det är lokalt 
ledd utveckling genom Leader som är den givna vägen att fortsätta en utveckling på (området berör 
mer än ett Leaderområde), tvärtom. Arbetet bör lämpligen ske genom flera samverkande projekt. För 
entreprenörsutveckling i området är det t ex möjligt att söka stöd från Europeiska Regionalfonden 
Skåne – Blekinge (insatsområde 2: smart tillväxt – små och medelstora företag). Men oavsett vilka 
stödvägar som söks, kommer kommunernas stöd och samarbete att vara helt essentiellt. Vår 
rekommendation är därför att återkommande möten sker mellan kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo, 
som inte bara berör ekologiska samarbeten (Vattenrådet och biosfärvisionen) utan även för 
ekonomisk och social utveckling över kommungränserna i det område som kan bli Skånes nästa 
biosfärområde. 
 
 
Rapport skriven av två samverkande förstudier om Eko- och turismutveckling 
med stöd från Leader Lundalands paraplyprojekt Mikrostöd 5,  maj 2015 
 
 
 
 
Sara Ericsson   Kerstin Jakobsson 
 
Flyinge Utveckling  Föreningen ARNA i Fågelriket 
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Medverkande   
Eva Martinsson Modus Vivendi  http://www.hunneberga.se/ 
KC Ranch AB   http://www.kcranch.se/ 
Körsbärsdalens B&B   http://www.korsbarsdalen.se/ 
Rusthållaregården AB    http://www.rusthallaregarden.se/ 
Mossagården EKO AB   http://www.mossagarden.se/ 
Sportfiske i Vombsjön HB  http://www.sjobo.nu/vombfiske/ 
Torna Hällestad lanthandel AB  http://tornahallestadlanthandel.se/ 
Övedskloster AB   http://www.ovedskloster.com/  
CompuDrome AB, nystartat företag 
Annethe Yng, blivande företagare 
Gaspari Lodge   http://gasparilodge.se 
Flyinge AB    http://flyinge.se/ 
Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb)  http://www.flyinge.nu/bgab/ 
Björkelunds Logi & Trädgård  http://www.bjorkelunds.se/ 
Gårdstånga Nygård   gustaf.ramel@gardstanga.se 
PAX Brygghus   http://www.paxbrygghus.se/ 
Ull och Lin    ullochlin_elisabeth@hotmail.com 
Kalk i Hammarlunda/Hammarlunda konsthall http://www.kalkihammarlunda.se/ 
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