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Söderåsen – Sveriges nästa biosfärområde? 

Behovet av natur är idag större än det någonsin har varit. Allt fler människor växer upp i 
tätorter där kontakten med naturen oftast inte är så stor. Naturen ger positiva upplevelser och 
tid för avkoppling, samtidigt är den ett viktigt läromedel för både stora och små. Natur- och 
kulturmiljöer visar hur landskapet formats genom olika geologiska formationer och hur 
människan som levt här påverkat dess utseende. I mitt examensarbete har jag utformat ett 
förslag om biosfärområde på Söderåsen som skulle bidra till att värdefull natur och kultur 
bevaras. 

Ett biosfärområde är ett större sammanhängande område som är indelat i olika zoner, vilka 
utgår från kärnområden som innehar skyddad natur. Ett biosfärsområde ska vara uppbyggt av 
tre zoner: kärnområde, buffertzon och utvecklingsområde. Dessa områden är en förutsättning 
för ett fungerande biosfärsområde.  
 
Söderåsen som är en urbergshorst sträcker sig genom de fyra kommunerna Svalöv, Åstorp, 
Bjuv och Klippan i nordvästra Skåne. Åsen hyser stora natur-, kultur- och rekreationsvärden 
för friluftsliv och naturvård. Detta visar på att Söderåsen har de kvaliteter som krävs för att 
bilda ett biosfärsområde.  
 
Syftet med mitt examensarbete har varit att utforma ett förslag till biosfärområde på 
Söderåsen. Förslaget har jag byggt utifrån studier av tidigare gjorda inventeringar, kartor, den 
fördjupade översiktsplanen för Söderåsen samt egna inventeringar. Målet är att 
examensarbetet ska kunna användas som underlag för dialog kring de naturvärden som finns 
på Söderåsen, samt väcka ett engagemang för bildandet av ett biosfärområde och därigenom 
skydda den unika naturmiljön så att den inte förstörs, utan ses som en tillgång. 
 
Grundtanken med biosfärområden är att all verksamhet inom det skyddade området ska ske 
med ett hållbarhetsperspektiv. Värdefull natur och kultur ska bevaras utan att social och 
ekonomisk utveckling hindras. Forskning och utbildning ska också ske inom området för att 
ge allmänheten en ökad kunskap om samspelet mellan människa och natur i ett hållbart 
samhälle. Eftersom skydd och restriktioner redan finns på Söderåsen, i form av riksintressen 
och skyddsområden såsom Naturreservat, så skulle bildandet av ett biosfärsområde inte 
medföra några nya regelverk eller restriktioner. Förslaget ” Biosfärområde på Söderåsen” 
visualiseras genom en karta i examensarbetet. Det är vår skyldighet att värna om naturens 
olika värden. Bildandet av ett biosfärområde på Söderåsen skulle vara en bra bit på vägen mot 
ett hållbart samhälle. 
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Abstract 
 
There are biosphere reserves all over the world. These areas demonstrate how to tackle the practical 
challenges of combining nature conservation with development. 
 
The aim of establishing a Biosphere Reserve is to ensure that the countryside and natural resources 
are used in an ecologically sustainable manner in order to preserve intrinsic natural values for future 
generations. Establishing a Biosphere Reserve at Söderåsen has been discussed since 1997. 
 
An inventory has been done on Söderåsen during the last two summers, to search for the most 
valuable areas. I have also studied old inventories, maps and the survey plan for Söderåsen to 
get a better overview of the area. With this information I have produced a proposal for 
Biosphere Reserve at Söderåsen.  
 
 


	Söderåsen – Sveriges nästa biosfärområde?
	Behovet av natur är idag större än det någonsin har varit. Allt fler människor växer upp i tätorter där kontakten med naturen oftast inte är så stor. Naturen ger positiva upplevelser och tid för avkoppling, samtidigt är den ett viktigt läromedel för b...

