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Bakgrund 

Biosfärambassadörsprogrammet startades under 2007 då informationsbehovet i om-

rådet var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige.  Ef-

ter ett antal utbildningar har vi nu 33 Biosfärambassadörer. Vår ambition är att ännu 

fler på sikt ska få chansen att bli ambassadörer. 

 

Vad är en Biosfärambassadör? 

Ambassadörerna har olika bakgrund men gemensamt är att de vill vara med att ut-

veckla Biosfärområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. Biosfärambassadö-

rens roll kan beskrivas som att vara en aktiv resurs för sitt biosfärområde. Det kan till 

exempel betyda att på olika sätt hjälpa till att informera om och väcka intresse för 

området och dess utveckling. Som ambassadör har man stor frihet att själv bestämma 

hur man vill utforma sina insatser. Biosfärambassadörerna ingår tillsammans med bio-

sfärkontoret i ett nätverk där idéer och erfarenheter utbyts. Ambassadörernas olika 

bakgrund hjälper oss att nå ut till olika verksamheter och olika kontaktnät. 

 

Biosfärambassadörskonceptet sprider sig 

Vi kan stolt säga att detta koncept som togs fram av oss nu har spridit sig både nat-

ionellt och internationellt, till exempel till biosfärområden i Canada, Tjeckien och Fin-

land. Även Frankrikes s k ’eco acteurs’ bygger på vårt koncept. 

 

Om denna rapport 

Sedan 2012 har Biosfärambassadörerna rapporterat in till biosfärkontoret vad de gör 

under året. Syftet är att belysa vad ambassadörerna bidrar med samt att låta Bio-

sfärambassadörerna inspirera varandra. Återrapporteringen baseras i år på 20 ambas-

sadörers aktivitetslistor. 
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En sammanställning av 20 Biosfärambassadörers insatser och aktiviteter  

 

Följande aktiviteter har engagerat flera ambassadörer: 

 

Nätverksträffar 

Under året har två nätverksträffar arrangerats på Torsö och vid Vristulven. Nätverks-

träffarna arrangeras av ambassadörerna själva. 

 

Utbildning av nya miniambassadörer 

Flera ambassadörer har under året varit med och utbildat två grupper miniambassadö-

rer, totalt 34 barn och 9 pedagoger. En grupp utbildades i Råbäck och en i Sjötorp. 

Ambassadörerna har stått för planering och genomförande samt uppföljning med be-

sök på förskolorna.  

Under året har man påbörjat att ta fram ett program för utbildning av miniambassadö-

rer för att göra konceptet mer tillgängligt. Flera har deltagit i utveckling av detta. 

 

Biosfärområdets femårsjubileum 

Flera ambassadörer fanns med på Biosfärområdets femårsjubileum och höll i kaffe och 

tårtservering samt arrangerade skaparverkstäder. I skaparverkstäderna kunde man 

bygga fågelholkar och skapa sin egen textila bild av hållbar framtid i återbrukat tyg. Bil-

derna har monterats samman till ett lapptäcke.  
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Vårrundan på Kinnekulle 

Flera ambassadörer fanns med under Vårrundan på olika platser och berättade om 

Biosfärområdet. Bland annat i en utställning där en film visades om miniambassadörer 

och information om biosfärområdet gavs. Minst 900 personer besökte utställningen. 

På Naturligtvis vid stationshuset i Hällekis fanns information om Biosfärområdet.  

 

Dialogmöte med biosfärambassadörer och Biosfärområdets styrelse 

Flera ambassadörer deltog vid ett dialogmöte med styrelsen för Biosfärområdet. 

 

Loggor/Varumärke 

Flera ambassadörer använder ambassadörs-loggan i exempelvis e-post eller presentat-

ioner. 

 

Löpande 

Många av ambassadörer informerar bekanta, nära och kära om Biosfärområdet. Både 

privat och i sitt arbete, som tex i sin bostadsförening och på arbetsplatsträffar mm. 

Man informerar vänner från olika delar av landet, som kommer på besök.  

 

 

Enskilda aktiviteter: 

Turism 

 Jag brukar informera mina Göta kanal-passagerare om Biosfärområdet när vi 

åker över Vänern, eller egentligen redan INNAN vi åker över den. Försöker då 

också lyfta upp just Vänerfisket, och även vilka aktiviteter det finns i området 

under vintern.  

 Under våren och hösten har jag genomfört kursen ”Lätt att vara tysk gäst” i Bio-

sfärområdet, samt då även berättat om det på min hemsida och på sociala me-

dier.  

 Guidat/Berättat om biosfärområdet i samband med nationell fiskeområdeskonfe-

rens. 

 Möte med Destination Läckö-Kinnekulle kring ambassadörernas arbete samt 

vårt arbete kring sten/geologi där barn o ungdomar engageras. 

 Guidat på Biosfärresa till runsten vid Hjälstads kyrka, förbi Vassbo mjölk och bi-

ogasanläggning, Lugnåsberget och Lugnås kyrka, Logården.  
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 Guidat på Biosfärresa Lidköping, Kållandsö, Naturum, Spiken, Närebo  

 I samband med guidning av Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri föredragit biosfäridén 

för flera olika grupper. 

 Varje besökare, oavsett om det är enskilt eller i grupp så får dessa mer eller 

mindre information om vårt biosfärområde i synnerhet och övriga område i all-

mänhet. Anpassning sker efter vilket syfte besökaren har. Vissa, den naturintres-

serade får oftast en mer omfattande information, till skillnad mot möhippan/

svensexan.   

 Som ambassadör svarat på turisters frågor och berättat för dom som vill veta 

om biosfärområdet. 

 Jag har tillsyn över Biosfärområdets anslagstavla som är placerad vid tågets håll-

plats Hällekis. Anslag/information får sättas upp efter överenskommelse med mig 

och har så gjorts vid ett par tillfällen under året. 

 På sommaren hoppar jag in som guide i Varnhems klosterkyrka. Vid samtal med 

besökare kan jag ge förslag på besöksmål vid Vänern. 

 Sett till att biosfärutbildning genomförts vid introduktion av feriearbetande ung-

domar på Kinnekulle. (Samtliga 459 guidningar som genomfördes av ungdomsgui-

der under sommaren innehöll ett avsnitt om biosfärområdet) 

 I samband med Hållbart Avstamps sommarverksamhet i Råbäcks hamn har infor-

merat vid åtskilliga tillfällen ett större antal gäster/turister om biosfäridén och 

vårt Biosfärområdet.  

 Informerat vid Infopointen vid Sjötorps bygdegård. 

 

Sociala medier/hemsida/e-post 

 Jag försöker att vara så aktiv som möjligt på sociala medier, länka till Biosfärartik-

lar och sidor, använda loggan i min e-mejl-signatur, berätta om min roll som am-

bassadör.  

 Marknadsfört aktiviteter via sociala medier 

 

Informationstillfällen/platsanknutet 

 Informationstillfällen vid gökottan vid Sörboleden, Husaby Sigfridsliden.  

 Visat film om miniambassadörerna vid biosfärområdets årsmöte 

 Information på Torsö skärgårdsskola (förskolan, låg- och mellanstadiet) 

 Berättat och visat film om biosfärområdet och besöken från förskolebarnen i 

Råbäck i samband med årsmötet i Stenhuggeriets Vänner.  

 Biosfärflagga i Lidköping och Hällekis 
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 Berättat om biosfärområdet för Lidköpings fotoklubb och deras vänförening från 

Naestved i Danmark. 

 Informerat om biosfärområdet i samband med geologiguidning vid Västergöt-

lands fornminnesförenings årsmöte. 

 Informerat om Kinnekulle och biosfärområdet för asylsökande boende på Hälle-

kis Camping. 

 Var med vid hantverksdag i Ek där jag visade upp återbruk och delade ut Inform-

ationsbroschyrer samt serverade rättvisemärkt/ekologiskt kaffe. 

 Informerade på Vänerdag för Lyrestads skola 

 Jag har informerat kunder och besökare fortlöpande under hela året i min verk-

samhet Butik Naturligtvis, Stationshuset Hällekis. Jag har informationsmaterial 

som besökare/kunder får med sig. Jag fyller gärna också på med mycket muntlig 

information. Särskilt under vår/sommar fungerar min verksamhet mycket som en 

turistinformationsplats tack vare den strategiska placeringen vid Kinnekulleba-

nans tåghållplats. Det finns informationsmaterial att ta med sig även när jag inte 

är på plats. 

 

Övrigt 

 Pressinbjudningar vid särskilda händelser 

 Deltagit i flera idémöten/diskussioner kring hållbar mobilitet inom biosfärområ-

det. 

 Inlett samtal med Ekocentrum Göteborg kring en vidareutveckling av arbetet i 

förskolan.  

 Initierat kontakter mellan biosfärområdet och IDC (Industrial Development 

Center), Skövde i syfte att nå och skapa dialog med tillverkande industri i Skara-

borg kring hållbarhetsfrågor. 

 Deltagit i Cafe Planet vid Vänermuseet i Lidköping samt efteråt lämnat feedback 

o förslag på framtida aktiviteter o utveckling av det konceptet 

 Engagerat mig i utvecklingsarbetet med den nya GULLD-fonden. 

 

Slutord 

Det är tydligt att Biosfärambassadörernas sammanlagda aktiviteter fortsätter att vara 

varierande och omfattande. Som tidigare nämnts är detta endast en del av de aktivite-

ter som genomfördes 2015. Det är också tydligt att Biosfärambassadörerna är en 

mycket värdefull resurs för Biosfärområdets fortsatta utveckling. 
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