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Bakgrund  

Biosfärambassadörsprogrammet startades under 2007 med syfte att öka kunskapen och 

intresset för biosfärkonceptet. I Sverige var konceptet ännu relativt okänt då.  

Ambassadörerna har olika bakgrund och arbetar på olika sätt men den gemensamma 

nämnaren är att de vill vara med och utveckla Biosfärområdet och bidra till ett 

modellområde för hållbar utveckling. Biosfärambassadörerna är en resurs för sitt 

biosfärområde eftersom de på olika sätt hjälper till att informera och engagera andra för 

området och dess utveckling. Som ambassadör väljer man själv utformningen av sina 

insatser, och har stor frihet. Tillsammans med Biosfärkontoret ingår ambassadörerna i ett 

nätverk där idéer och erfarenheter utbyts. Det faktum att ambassadörerna har olika 

bakgrunder hjälper oss att nå ut till olika verksamheter och bilda kontaktnät.  

 

Om denna rapport  

Sedan 2012 rapporterar Biosfärambassadörerna årligen in sina insatser och aktiviteter till 

Biosfärkontoret med syfte att belysa ambassadörernas arbete och bidrag samt skapa 

möjlighet för ambassadörerna att inspirera varandra.  

Återrapporteringen baseras i år på 12 aktiva ambassadörers aktiviteter/insatser.  
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En sammanställning av 12 Biosfärambassadörers insatser och aktiviteter 

 

Följande aktiviteter har engagerat flera ambassadörer: 

Miniambassadörer 

Miniambassadörsprogrammet och dess uppföljning har engagerat flera ambassadörer 

under 2018 

 Aktivitet med förskolebarn (blivande miniambassadörer) från Vinninga och Filsbäck i 

Råbäcks hamn. Fokus på Vänerns natur och miljö med mera.  

 

 Uppföljning i Filsbäck och Vinninga förskolor hos de miniambassadörer som 

diplomerades under 2017.  

 

 Förmedlat information och kontaktuppgifter till Otterstad förskola angående deras 

intresse för miniambassadörskonceptet.  

 

 Tillsammans med andra ambassadörer ordnat och genomfört en 

miniambassadörsutbildning i Råbäcks hamn. 38 förskolebarn och lärare medverkade.  

 

Sociala medier/press  

Flera ambassadörer är aktiva på sociala medier och delar information om Biosfärområdet 

där  

 Under hela året försökt att tagga, hashtagga och skriva om Biosfärområdet på 

kanaler och sociala medier.  

 

 Förberedelser och efterarbete i form av pressinbjudningar och marknadsföring via 

sociala medier med mera.  

 

 Artikel i NLT (Nya Lidköpings-Tidningen) om miniambassadörer.  

 

Övriga aktiviteter som genomförts under 2018   

Turism/aktiviteter 

 Medverkat under ”Miljövänliga veckan” vecka 40. Utställning i Eks församlingshem 

med återbruks- och hållbarhetstema. Servering av ekologisk och Fairtrade-märkt fika. 

Upphängning av information från Biosfärområdet. Totalt 4 visningar och 78 personer 

under veckan.  
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 Under sommaren informerar jag mina Göta Kanal-passagerare om Biosfärområdet 

under passager genom Ekens skärgård och Mariestads skärgård.  

 

 Jag lyfter gärna vårt Biosfärområde under mina guideuppdrag i Skaraborg (har blivit 

medlem i Föreningen Västgötaguider och får allt fler uppdrag).  

 

 Guidning vid resa till Stenskolan Berg, Kinnekulle, Husaby och Forshemskyrkor med 

18 deltagare.    

 

 Guidning vid resa till Lidköping, Kållands Åsaka kyrka och Kållands Råda med 36 

deltagare.  

 

 Resa till Lugnåsberget, Björsäter kyrka, Kinnekulle, Falkängen och Hönsäters kapell 

med 37 deltagare.  

 

 Marknadsfört Biosfär så gott som dagligen i företagen Hotell Sjöstaden AB och Torsö 

Skärgårdsnjut & Konsult. Här får gästerna uppleva medvetna och hållbara val utifrån 

vårt biosfärarbete.  

 

 Från Torsö Skärgårdsnjut & Konsult fick ca 1 500 personer guidning och information 

om Biosfärområdets arbete för miljön under en bussresa till Torsö och Brommö.  

 

 Deltagit vid seminariet ”Här finns liv” på Naturrum, Läckö.  

 

 Informerat om Biosfärområdet i samband med guidningar på Kinnekulle under hela 

året.   

 

 Jag har informerat om Biosfärområdet i bygdegården (infopoint) när vi har öppet och 

under olika temadagar, så som Sjötorpsdagarna, Skörde- och Kulturfest med mera.  

 

 Medverkat vid guideutbildning i Husaby, Kinnekulle och vid utbildning av 

sommarlovsungdomar i Råbäcks hamn. Detta har skett på uppdrag av Götene 

kommun (en dag), Hållbart Avstamp (fyra dagar) och som vuxenstöd i 

sommarungdomsverksamheten (fyra dagar).  
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En förhandstitt av *Här finns liv för ambassadörerna i mars 2018 

 

Enskilda aktiviteter  

 Jag har varit ledamot i Biosfärområdets styrelse och inflikat beröringspunkter 

avseende rollen som ambassadör.  

 

 Informerat föreningar, allmänheten och politiker om biosfär. Vara en resurs för skola 

och förskola i mån av tid.  

 

 Berättat för mina kunder med intresse vad biosfär är och står för så gott jag har 

kunnat under året.  

 

 Jag har tillsyn över Biosfärområdets anslagstavla i Hällekis där anslag/information kan 

sättas upp efter överenskommelse med mig, vilket har skett vid några tillfället under 

året. Jag har även tillsyn över biosfärflaggan vid hållplatsen.  

 

 Föredrag i Marieholmskyrkan, Mariestad med 25 deltagare.  

 

 Sett till att en biosfärutbildning har genomförts vid introduktion av feriearbetande 

ungdomsguider på Kinnekulle.  

 

 Möte med Högskolan i Skövde. Dialog kring vidareutveckling av 

koncept/läromedel/spel utifrån vårt arbete med ungdomsguider och 

miniambassadörer.  

 

 Jag hade förmånen att medverka på Läcködagen, en inspirationsdag.  

 

 Informerade under höstlovet barn som besökte Vadsbo museum vid Mariestads 

residens om Vänerns Sjöväsen Koffa, områdets kulturarv och vikten av att bevara 

historien som gått från generation till generation inom vårt Biosfärområde. 
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 Erfarenhetsutbyte och information om arbetet som biosfärambassadör vid ett 

projektmöte med Geopark Skåne. Informerat i Ystad om Sveriges biosfärarbete och 

egna erfarenheter från vårt biosfärområde i samband med hållbarhetsdag kring de 

globala målen.  

 

 Delat med mig av erfarenheter från biosfärarbetet till projektet Platåbergens 

Geopark vid referensgruppsmöten och andra tillfällen under året.  

 

 Berättat om ambassadörskonceptet och erfarenheter av utbildning i studiecirkelform 

vid uppstartsmöte i Lund av nätverket Geoforum (kopplat till Geopark Skåne).  

 

 Jag har informerat mina kunder och besökare fortlöpande under året i min 

verksamhet Butik Naturligtvis vid stationshuset i Hällekis om Biosfärområdet. Under 

vår- och sommar halvåret fungerar min verksamhet som en turistinformationsplats 

tack vare den strategiska placeringen vid Kinnekullebanans tåghållplats.  

 

 Jag har informerat våra besökare på Vristulvens Äventyrscenter om Biosfärområdet 

mer eller mindre beroende på gruppens konstellation under året.  

 

Tankar/idéer inför kommande år från Biosfärambassadörerna 

 Starka tydliga kampanjer i samhället med enkla tips som var och en kan använda i 

vardagen (utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv). 

Exempelvis en ”hållbarhetslista” som varje hushåll kan sätta upp på sitt kylskåp. På så 

sätt kan vi vara med och bidra till beteendeförändringar genom påverkansarbete.  

 

 Efterfrågar för kommande år mer idéer från ambassadörerna till styrelsen kring hur 

verksamheten kan utvecklas.  

 

 Efterlyser en tätare dialog med både andra ambassadörer och biosfärområdets 

ledning och organisation.  

 

 Samverkan med andra biosfärområden och/eller deras ambassadörer.  

 

 Jag skulle vilja ha en broschyr eller liknande att ge till de som är intresserade och 

frågar om Biosfärområdet.  

 

 Sprida miniambassadörsprogrammet i större utsträckning samt mer information till 

allmänheten och turister.  

 

 Efterfrågar bra informationsmaterial som kan delas ut till kunder/besökare. Det bör 

även finnas ett informationsställ där turister och besökare vistas under sommaren.  
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 En kraftigare marknadsföring för att nå ut till de boende inom biosfärområdet och 

engagera en politisk vilja.  

 

Slutord 

Biosfärambassadörerna är en värdefull resurs för Biosfärområdets fortsätta utveckling 

eftersom de sprider kunskap och intresse om biosfär till sin omgivning på olika sätt. Av 

rapporten kan utläsas att ambassadörernas sammanlagda aktiviteter och insatser fortsätter 

att vara omfattande och varierande, vilket ger oss goda möjligheter att nå ut till olika 

verksamheter och aktörer i samhället.  
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