
HJÄLP OSS ATT UTNÄMNA  
SKÄRGÅRDEN TILL BIOSFÄROMRÅDE
Skärgården är ett unikt och värdefullt natur- och 
kulturområde som vi vill att även framtida generationer 
ska kunna bo, verka i och njuta av. 

För en hållbar framtid har WWF 
 visionen att få skärgården utnämnd till Bio-
sfärområde av UNESCO. En mindre del skulle 
även kunna bli Världsarv för att ytterligare 
öka  skyddet för den unika miljön. Det skulle 
ge ökad upp märk  samhet, ökad livskraft samt 
stärkta  förut sättningar för både naturens 
återhämtning och för människor att bo och 
verka i skärgården. Ett utnämnande skulle ge 
skärgården samma status som till  exempel 
Niagarafallen och Sierra Nevada. 

Biosfärområden är modellområden där 
nya metoder utvecklas och ny kunskap söks för 
att bidra till hållbar utveckling, både för  människa 
och natur. Det handlar om att ge exempel på hur 
vi kan bevara ett naturområde samtidigt som 
människor lever där. Det finns inga  särskilda lagar 
eller restriktioner för ett Biosfärområde så hur 
Biosfärområdet utvecklas, förvaltas och regleras 
ska bygga på nära  samverkan, lokala initiativ 

och överenskommelser mellan till exempel mark-
ägare och myndighet.

Ett Världsarv är en kultur- eller natur-
miljö som anses så unik och värdefull att det är 
en  angelägenhet för hela mänskligheten att be-
vara, vilket stämmer väl in på öarna i den yttre 
skärgården där skyddet bör ökas. Den planera-
de marina  nationalparken i Nämdöarkipelagen 
skulle kunna utgöra kärnan för ett Världsarv.

WWFs vision är hållbar utveckling i en livs-
kraftig skärgård med fungerande ekosystem-
tjänster, över och under ytan samt i kustland-
skapet. Skärgården har mycket höga natur- och 
kultur kvaliteter och WWF samverkar därför med 
ett stort antal lokala och regionala företrädare för 
att förankra visionen, samt finna former och inne-
håll för ett Biosfärområde. Vi följer också Natur-
vårdsverkets arbete med den marina national -
parken som skulle kunna bli ett Världsarv.

Stöd oss i vår största Östersjösatsning någonsin.
Kontakta Anna Peterson Skogsborg: 0708-24 90 70, anna.peterson.skogsborg@wwf.se



Genom WWF Baltic Ecoregion 
 Programme har vi närvaro i alla nio 
 länder runt Östersjön. Det ger oss en unik 
möjlighet att involvera hela  regionen och 
skapa lösningar som verkligen ger effekt. 
Med vår  kunskap och bredd av experter 
tar vi ett helhetsgrepp på Östersjön, såväl 
det som sker på land, som i havet, och 
kopplingen däremellan. 

WWF är en stark regional aktör med högt 
förtroende. Vi har förut sättningarna att 
samla och skapa  nätverk av tongivande 
 intressenter och koppla samman allmän-
het,  näringsliv,  akademi och politik.

Ett utnämnande till Biosfärområde  
skulle ge förutsättningar för både naturens åter-
hämtning och för människor att bo och verka  
i skärgården. 

Endast tillsammans kan vi göra Östersjön 
renare och friskare. För att nå dit krävs prak-
tisk handling, och för att lyckas är det avgörande 
med ett brett engagemang från lokal till nationell 
nivå. Vi vill kroka arm med fast- och deltids-
boende skärgårdsbor, intresseorganisationer, 
företagsföreningar i skärgården, kommuner, 
regioner, länsstyrelser och Naturvårdsverket. 
Tillsammans skapar vi en dialog mellan aktörer, 
där såväl lokalt baserad hållbar utveckling som 
skydd av områdets naturvärden ges utrymme. 
Skärgården som Biosfärområde ger en stark 
attraktionskraft och stor potential för lokal/regi-
onal utveckling inom hållbara ramar. 

WWF arbetar nu för att skapa den platt-
form som behövs för att driva på för att skär-
gården utses till Biosfärområde av UNESCO. Ett 
arbete som kommer att kosta 1,5 miljoner kronor 
per år och uppskattas kommer att ta minst 5 år. 

Som ideell organisation är WWF 
 beroende av gåvor och anslag från såväl 
stiftelser och myndig heter som privatpersoner, 
samt genom partner skap med företag. Därför 
behöver vi din hjälp. 

 VARFÖR WWF?  
VÅR STORLEK ÄR VÅR STYRKA.
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Arbetar för att bevara naturen 
för både människor och djur.

Genom Baltic NOW arbetar WWF med fokus   
på ökat skydd, ett hållbart fiske och att stoppa BalticNOW

bottendöden - för att skapa en hållbar Blå Ekonomi i Östersjöregionen.

Stöd oss
Kontakta Anna Peterson Skogsborg
anna.peterson.skogsborg@wwf.se
0708-24 90 70

Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals Slott, 170 81 Solna. 
Telefon 08-624 74 00.  
info@wwf.se
plusgiro 90 1974-6, bankgiro 901-9746


