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Remiss  

Biosfärområde Vänerskärgården med 

Kinnekulles10-årsutvärdering 
 

Vart tionde år lämnar biosfärområden en utvärdering av verksamheten till Unesco och i år (2020) är det 

dags för vårt biosfärområde att göra detta. Ett viktigt inslag i arbetet med utvärderingen är att låta 

myndigheter, kommuner, organisationer, företag och allmänhet yttra sig om innehållet. Syftet är att den 

färdiga sammanställningen ska ge en så riktig bild som möjligt av vårt biosfärområde.  

Utvärderingen är också ett värdefullt material för alla intressenter och invånare i omställningen till det 

hållbara samhället. Väl genomarbetade remissvar är en möjlighet för oss till bred förankring, samt 

säkerställande av hög kvalitet på den färdiga 10-årsutvärderingen. 

Utvärderingen är gjort utifrån den mall som Unesco tillhandahåller och texten är skriven utifrån att det är 

Unesco som är mottagare.  

 

Remissförfarande 

Vi önskar få in ett gemensamt svar från respektive myndighet, kommun, förening eller företag. Svar kan även 

inkomma från enskilda personer. Ett förslag är att ni arbetar med en grupp sakkunniga personer inom er 

organisation. De personerna läser igenom 10-årsutvärderingen och för sedan ett samtal kring innehållet och 

sammanställer eventuella synpunkter.  

 

Fokusera på följande  

- Saknar ni något, som är betydelsefullt att ha med? 

- Motsäger ni er något av innehållet? 

- Finns det något som ni anser ska justeras för att ge en mer rättvisande bild?  

När ni har enats om gemensamma synpunkter som ni vill framföra fyller ni i Svar på remiss (bilaga till detta 

brev). Om ni inte har några synpunkter är vi ändå tacksamma om ni vill skicka in ett svar där ni talar om 

det. Svaret på remissen ska skrivas under av ansvarig chef eller verifieras med exempelvis protokoll från 

styrelse.  

 

Svarstid 

Svaret på remissen ska vara biosfärkontoret tillhanda senast 25 maj 2020. Skicka svaret via mejl till 

info@vanerkulle.se eller via post Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, c/o Mariestads 

kommun, 542 86 Mariestad 

 

Frågor 

Vid frågor vänd er till biosfärkontoret Maria Gustavsson, telefon 0501-75 51 39 eller Sofia Guldbrand 

telefon 0501- 39 31 96. Mejl info@vanerkulle.org 

Information om vårt biosfärområde hittar ni på www.vanerkulle.org  

 

Tack för er medverkan!  

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle   
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Sändlista remiss Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle  

Medlemmar i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ideell förening 

Biosfärambassadörer 

Personer som blivit intervjuade eller varit med på workshops i arbetet med utvärderingen 

Götene kommun 

Lidköpings kommun 

Mariestads kommun  

Campus Västra Skaraborg 

Dacapo Mariestad  

Göteborgs Universitet 

Högskolan i Skövde  

Karlstads universitet  

LRFs kommungrupp Götene 

LRFs kommungrupp Lidköping 

LRFs kommungrupp Mariestad 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Miljönämnden Västra Götalands regionen 

Nationella programkommittén för Biosfärprogrammet  

Naturskyddsföreningen Götene 

Naturskyddsföreningen Lidköping 

Naturskyddsföreningen Mariestad 

Naturvårdsverket  

Näringslivsföreningen i Götene  

Regionutvecklingsnämnden Västra Götalands Regionen 

Skaraborgs kommunalförbund 

Skogsstyrelsen Skaraborgs-Fyrbodals distrikt  

Sveriges biosfärområden 

Tillväxt Lidköping  

Tillväxt Mariestad 

Vänermuseet 

Vänerns Fiskareförbund 

Vänerns Vattenvårdsförbund 

 

Även andra aktörer är välkomna att lämna remissvar så skicka gärna vidare om du saknar någon på 

sändlistan.  

 


