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Förord 

 

Så har det gått hela tio år. Tio år av oförtröttligt arbete för att visa vilket fantastiskt område 

Vänerskärgården med Kinnekulle är. Här kan människan leva gott. Här finns attraktiva städer, 

välmående landsbygd och frodig natur. Här är föreningar och företag viktiga, här månar vi om 

varandra och om vår framtid. Här finns en obändig vilja att förbättra och gå framåt. Vi säger att 

vi ska vara ett hållbart modellområde för alla livets dimensioner. Med det menar vi att vi ibland 

behöver skydda men oftast att vi vill tillgängliggöra och utveckla. Att vi både vill värna det som 

kan vara lite bräckligt och stärka det som är starkt att blomstra än mer. Och vi vill göra det utan 

att förstöra för framtida generationer.  

Det starka i att tre kommuner bestämmer sig för att gemensamt lyfta alla de värden området 

Vänerskärgården med Kinnekulle besitter kan inte överskattas.  För det är inte enkelt att få tre 

kommunala organisationer att engagera sig tillsammans, det kan liknas vid en resa eller kanske 

en upptäcktsfärd. Tillsammans med representanter för föreningar och företag bildades en 

förening och förväntningarna på vad föreningen skulle kunna åstadkomma var höga. Kanske till 

och med lite väl höga, meningen var ju att partnerskapet skulle verka tillsammans med föreningen 

som plattform. I viss mån kom dock föreningens kansli att förknippas med verksamheten och så 

var det faktiskt aldrig meningen. Samarbetsprojektet skulle vara så mycket mer. 

I ett bakåtperspektiv kan vi konstatera att fantastiska aktiviteter och projekt har genomförts under 

åren. Den här rapporten lyfter många fina exempel på det. Arbetet med utvärderingen har i sig 

också varit mycket givande. Vi har sett det goda men vi har också vågat vara självrannsakande. Vi 

har verkligen sett många förbättringsområden, men allteftersom genomlysningen fortgått har 

också en allt starkare känsla gjort sig påmind; tänk, så mycket som gjorts. Men kanske än mer; 

tänk, så mycket mer vi skulle kunna göra. 

Ett stort och varmt tack till alla inblandade för engagemang och livliga diskussioner, för rakhet 

och kritik, för uppmuntran och för kunskap och erfarenheter som delats. Ni har bidragit till något 

viktigt och ni kan fortsätta bidra, på olika sätt. Förväntan på en fortsättning känns stor och vi i 

styrelsen kan bara ställa oss bakom de många goda förslag på framtida arbete som finns om rätt 

förutsättningar ges.  

För hållbarhetsfrågorna har aldrig varit mer avgörande än nu och för varje dag blir de faktiskt än 

viktigare. Allt fler ser att ensam inte är stark och hur viktigt det är att vi går tillsammans mot en 

hållbar framtid. Det är en utmaning men också en unik möjlighet att som gemensamt 

biosfärområde kunna agera och vara konkreta i linje med modellområdets vision med sikte mot 

FNs globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Om vi gemensamt gör en kraftsamling skulle nästa tio 

år kunna bli en ännu större upptäcktsfärd och något att berätta för våra barn och barnbarn om. 

Vi skulle kunna säga att vi var med. Att vi gjorde skillnad.  

För styrelsen, 

 

Katarina Sundberg 

Ordförande 

 

Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt 

agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling 



 

 

 

 

 

 

UTVÄRDERING 

AV BIOSFÄROMRÅDE 
 

VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

 

INLEDNING 
 

Unescos generalkonferens antog vid sitt tjugoåttonde sammanträde Resolution 28 C/2.4, tillika stadgar för 

Världsnätverket för biosfärområden (Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves). 

Stadgarna definierar kriterierna för ett område som ska kvalificeras för utnämningen biosfärområde 

(artikel 4). Dessutom fastlägger artikel 9 att varje enskilt biosfärområde ska genomföra en utvärdering vart 

tionde år. Utvärderingen utgörs av en rapport från den aktuella organisationen och grundar sig på kriterierna 

i artikel 4. Utvärderingen skickas av den nationella MAB-kommittén till MAB-Sekretariatet i Paris. 

Fullständiga stadgar finns i Bilaga III. 

 

Det efterföljande formuläret är till för att hjälpa länder att genomföra utvärderingar i enlighet med artikel 9 

och för att uppdatera MAB-sekretariatets uppgifter om det aktuella biosfärområdet. Rapporten bör göra det 

möjligt för MAB-programmets globala styrelse (MAB ICC=International Co-ordinating Council) att 

granska hur varje biosfärområde uppfyller kriterierna i Stadgarnas artikel 4 och i synnerhet de tre 

funktionerna: bevara, utveckla och stödja. Observera att det i den sista delen av formuläret (Kriterier och 

framsteg) bör finnas en indikation på hur biosfärområdet uppfyller samtliga kriterier. 

 

Unesco använder informationen som presenteras i utvärderingen på ett flertal sätt: 

(a) för granskning av biosfärområdet av den internationella rådgivande kommittén för biosfärområden 

(International Advisory Committee for Biosphere Reserves) och av byrån för programmets globala styrelse 

(Bureau of the MAB International Co-ordinating Council); 

(b) för bruk i ett globalt åtkomligt informationssystem, i synnerhet för Unesco-MABnet och 

publikationer, för att underlätta kommunikation och samspel mellan intresserade av biosfärområden i hela 

världen. 

 

Vänligen ange om någon del av den här rapporten bör förbli konfidentiell. 

 

Formuläret består av tre delar: 

● Del I är en översikt där de viktigaste förändringarna i biosfärområdet under utvärderingsperioden 

sammanfattas. 

● Del II är mer beskrivande och detaljerad och avser samhälleliga, fysiska och biologiska egenskaper 

liksom institutionella aspekter. 

● Del III består av två bilagor (A): den första (A.1) används för att uppdatera förteckningen av 

biosfärområden på MABnet och den andra används för att ta fram marknadsförings- och 

kommunikationsmaterial om biosfärområdet (A.2). 

 

Den tredje bilagan innehåller stadgarna för världsnätverket för biosfärområden. 

 

Lämna så många kvantitativa uppgifter som möjligt och även stöddokumentation som kompletterar de 

lämnade uppgifterna, i synnerhet: 

⮚ karta/kartor som tydligt visar zoneringen (se särskilt 2.3.1), 

⮚ juridiska dokument för de olika zonerna, där formellt skydd baserat på nationell lagstiftning finns. 
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Blanketten fylls i på engelska, franska eller spanska. Två exemplar skickas till MAB-Sekretariatet enligt 

följande: 

 

1. Det undertecknade originalet, rekommendationsbrev, zoneringskartan och stöddokument. Dessa 

skickas till MAB-Sekretariatet via Unescos officiella kanaler, dvs. via Svenska Unescorådet och/eller 

den nationella Unescodelegationen. 

2. En elektronisk version (på diskett, CD eller dylikt) av utvärderingen och av kartor (i synnerhet 

zoneringskartan). Denna kan skickas direkt till MAB-Sekretariatet. 

 
UNESCO 

Division of Ecological and Earth Sciences 

1, rue Miollis 

F-75732 Paris Cedex 15, Frankrike 

Tel: +33 (0)1 45 68 40 67 

Fax: +33 (0)1 45 68 58 04 

E-post: mab@unesco.org 

www.unesco.org/mab 

 

mailto:mab@unesco.org
http://www.unesco.org/mab
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

DEL I: ÖVERSIKT 

 

DEL II: UTVÄRDERING 

 

1. Biosfärområde           

2. Betydande förändringar i biosfärområdet under de senaste tio åren    

3. Ekosystemtjänster          

4. Bevarandefunktionen          

5. Utvecklingsfunktionen         

6. Stödfunktionen          

7. Förvaltningsformer, facilitering och koordinering av biosfärområdet   

8. Kriterier och framsteg          

9. Stöddokument           

10. Adresser           

 

Bilagor 

Bilaga I: MABnets förteckning över biosfärområden      

Bilaga II: Marknadsförings- och kommunikationsmaterial     

Bilaga III: Stadgar för världsnätverket för biosfärområden     
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DEL I: ÖVERSIKT 

 

a) Biosfärområdets namn: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

 

b) Land: Sverige  

 

c) Utnämningsår: 2010  

 

d) Årtal för utvärdering(ar): 2020  

 

e) Tidigare (eventuella) rekommendation(er) från MAB-programmets globala styrelse

 (MAB-ICC). Ej aktuellt 

 

f) Ange uppföljande åtgärder som har slutförts. I förekommande fall, motivera varför  
 åtgärder inte har slutförts/påbörjats. Ej aktuellt 

 

g) Uppdatering om genomförande av åtgärder/handlingar i syfte att nå biosfärområdets 

mål.      

Sedan utnämningen till biosfärområde år 2010 har biosfärföreningen, i vars styrelse de tre 

biosfärkommunerna bland annat ingår, arbetat med följande:  

● Etablerat ett biosfärkontor med koordinator och övrig personal.   

● Tagit fram vision och mål samt genomfört en revidering av dem.  
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● Haft årliga verksamhetsplaner med aktiviteter som tydligt kopplas till att bevara, utveckla, 

stödja, och även med tydlig koppling till genomförande av biosfärföreningens vision och 

mål.  

● Arbetat med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

● Jobbat enligt metoden IMPA.  

● Engagerat och mobiliserat olika aktörer i arbetet med att vara ett modellområde för hållbar 

utveckling.  

h) Beskriv i korthet hur den aktuella utvärderingen genomförts. 

Arbetet med utvärderingen påbörjades våren 2019 och biosfärföreningens styrelse har ansvaret för 

genomförandet. Arbetet är utfört av personal på biosfärkontoret samt en anlitad konsult. I 

utvärderingen har ett stort antal personer med olika funktioner varit engagerade. Den nationella 

programkommittén har också blivit informerad om arbetet.  

i) Områdesstruktur och rumslig struktur  
 

Biosfärföreningen har ingen ambition att ändra gränserna för kärn-, buffert och utvecklingszoner.  

Samma ytor som vid ansökan gäller. 

 
Karta 1: Biosfärområdets utbredning  
Biosfärområdet omfattar Vänerns sydostliga del och dess skärgårdar samt platåbergen Kinnekulle och Lugnåsberget, 

delar av Lidans och Mariedalsåns ravinsystem, samt den ostliga delen av Dättern.  

 

 

Biosfärområdets zoner 

och area 

Tidigare rapport  

(ansökan om biosfärområde 2010) 

Eventuella föreslagna 

förändringar 

Area för terrestra 

kärnområde(n)  

2 709 ha Inga 

Area för terrestra 

buffertzon(er) 

20 698 ha Inga 

Area för terrestra 

utvecklingsområde(n) 

64 000 ha Inga 

Area för marina/limniska 

kärnområde(n)  

13 572 ha Inga 

Area för marina/limniska 

buffertzon(er) 

4 120 ha Inga 

Area för marina/limniska 

utvecklingsområde(n)  

157 443 ha Inga 

 

 

j)   Befolkning i biosfärområdet  Ej uppdaterat till remissen.  
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Befolkning i 

biosfärområdet 

Tidigare rapport 

(nominering eller 

utvärdering) och datum 

Nu (ange datum för 

folkräkningen eller någon 

annan källa) 

Kärnområde(n) 

(permanent och 

säsongsberoende) 

7 permanentboende  

Buffertzon(er) 

(permanent och 

säsongsberoende) 

9 280 permanentboende  

Utvecklingsområde(n) 

(permanent och 

säsongsberoende) 

5074 permanentboende  

 

 

k)  Budget (huvudsakliga finansieringskällor, särskilda kapitalfonder) och 

internationella, regionala eller nationella relevanta projekt/initiativ som har genomförts eller 

planerade projekt/initiativ. 

 

Biosfärföreningen har utöver pengarna från Naturvårdsverket och kommunerna fått nästan 15 

miljoner SEK i form av aktivitets- och projektbidrag sedan 2010. Utöver detta omfattade 

Fiskeområde Vänernskärgården 11 miljoner SEK. 

Andra aktörer i biosfärområdet har också fått bidrag till aktiviteter och projekt och de har dessutom 

bidragit med egna resurser i form av tid och material. Den totala summan för de andra aktörerna 

går inte att uppskatta. 

      

Budget i den tidigare rapporten (nominering eller 

utvärdering) och datum 

Aktuell budget 

940 000 SEK (88 596 EUR) 2010 1 220 000 SEK (114 986 EUR) 

 

Siffrorna ovan är pengar från Naturvårdsverket samt de tre kommunerna som ingår i 

biosfärområdet. Fördelningen är 32 % från Naturvårdsverket och 68 % från kommunerna. Dessa 

pengar används främst till drift av biosfärkontoret som jobbar med koordinering av insatserna i 

området. 

 

l)  Internationella, regionala, multilaterala eller bilaterala ramverk för samarbete. 

Beskriv i tillämpliga fall biosfärområdets bidrag för att uppnå mål och utveckla mekanismer 

som bidrar till genomförande av internationella, regionala, bilaterala eller multilaterala 

avtal, konventioner etc.  

      

Det finns ett flertal ramverk som berör biosfärområdet. Nedan återfinns några exempel: 
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● Unescos biosfärprogram Man and the Biosphere (MAB) är ett mellanstatligt program 

med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes 

livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet startade 1971 och är ett tvärvetenskapligt 

forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas.  

 

 Lima Action Plan (LAP) är den globala handlingsplanen för Unescos Biosfärprogram 

2016-2025. Den syftar till att förena engagemang och insatser för att nå biosfärprogrammets 

vision. Vägledningen har tagits fram som stöd för biosfärkoordinatörer och 

biosfärområdenas ledningsfunktioner, för att utveckla biosfärområdet inom ramen för 

Unescoutnämningen och för att underlätta rapportering av resultat till sekretariatet i Paris.       

      

● Agenda 2030 - 17 globala mål. I september 2015 antog FNs Generalförsamling en global 

agenda för hållbar utveckling. Agendan har 17 globala mål och 169 delmål och är 

utformade för att möta de utmaningar som planeten och mänskligheten står inför. Den 

globala strategin för Unescos Biosfärprogram (MAB) med det tillhörande 

handlingsprogrammet Lima Action Plan (2016-2025) understryker biosfärprogrammets 

roll för implementering av de globala målen. Biosfärområde Vänerskärgården med 

Kinnekulle har under år 2017-2019 genomfört ett kommunikationsprojekt, Här finns liv, 

som kopplar direkt till de 17 globala målen.  

 

● Lidköping- Götene och Mariestads kommuner genomförde gemensamt den förstudie 

som låg till grund för ansökan om att bilda biosfärområdet. Respektive kommunfullmäktige 

beslutade under 2008 att lämna in ansökan om att få bilda biosfärområde. Genom bland 

annat deltagande i biosfärföreningens styrelse samverkar kommunerna kring aktiviteter 

inom biosfärområdet. Kommunerna kopplar även sina styrdokument till de mål och det 

syfte som biosfärföreningen har.   

 

● Ramverk för samverkan i projekt. Vid biosfärföreningens många projekt finns 

finansiärer som, även de, vill bidra till hållbar utveckling. Några exempel på finansiärer är 

Jordbruksverket och Leader Nordvästra Skaraborg. Ett annat är Skaraborgs 

kommunalförbund. Ramverken för samverkan mellan biosfärföreningen och respektive 

part är mycket tydliga. Genom projekten åtar biosfärföreningen sig bland annat att agera 

inkluderande, jämställt och hållbart.  

 

● FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
Biosfärföreningen väljer att hålla aktiviteter på platser som är tillgänglighetsanpassade. Det 

kan gälla föreläsningar men också andra upplevelser som utställningar och 

utbildningsinsatser.  

 

 FNs Barnkonvention. Biosfärföreningen har gjort en förstudie för att undersöka 

biosfärområdets attraktivitet ur ett barnperspektiv. Barns öar i de vuxnas hav - en förstudie 

om attraktivitet ur ett barnperspektiv. Under intervjuer och workshops har vikten av att ha 

med barn och ungdomar i biosfärarbetet ofta framhållits. Skolprogrammet på Vänermuseet 

är ett gott exempel på hur detta görs i praktiken.  
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DEL II: UTVÄRDERING 
 

1. BIOSFÄROMRÅDET 

1.1 Utnämningsår Biosfärområdet fick sin utnämning 2010.  

1.2 Året för den första utvärderingen och eventuella följande utvärderingar (i tillämpliga 

fall). Den första utvärderingen äger rum 2020.  

1.3 Uppföljande åtgärder som vidtagits som följd av rekommendationer i tidigare 

utvärderingar (i tillämpliga fall) och motiv till att åtgärder inte har slutförts/påbörjats, i 

förekommande fall. Ej aktuellt. 

1.4 Andra observationer eller kommentarer kring ovanstående. Ej aktuellt.  

1.5 Beskriv i detalj hur den aktuella utvärderingen har genomförts.  

Arbetet med utvärderingen påbörjades våren 2019 genom att styrelsen för biosfärföreningen samt 

personalen på biosfärkontoret gick igenom formuläret och tog fram en plan för arbetet. 

Ursprungsplanen var att utvärderingen skulle utföras av biosfärkontorets personal. På grund av 

personalförändringar blev istället en konsult, som tidigare var koordinator för ett biosfärområde, 

anlitad för att genomföra delar och samordna arbetet med utvärderingen. Konsulten påbörjade sitt 

arbete i september 2019. Biosfärkontorets personal har deltagit i arbetet samt färdigställt 

utvärderingen. Styrelsen för biosfärföreningen har diskuterat process- och arbetsmetod för 

utvärderingen vid flertalet tillfällen. Biosfärföreningen är en liten organisation med begränsade 

personella och ekonomiska resurser. Styrelsen har varit enig om att utvärderingen ska ge 

erfarenheter samt lärdomar inför framtiden samtidigt som den inte får ta för mycket resurser i 

anspråk.   

Representanter från styrelsen träffade tillsammans med koordinatorn den nationella 

programkommittén för MAB-programmet i september 2019. Kommittén fick då en presentation av 

hur arbetet var tänkt att utföras. En rapport om arbetets fortskridande skickades till ordföranden i 

svenska MAB-kommittén i december 2019.  

Arbetet utfördes enligt följande: 

1. Genomgång av utvärderingsdokumentet, Unesco ansökan för Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle, biosfärföreningens verksamhetsberättelser från 2010-

2020 samt Kristianstads Vattenrikes 10-årsutvärdering. 

 

2. Processen för utvärdering tillsammans med olika aktörer i biosfärområdet startade hösten 

2019. Så här samlades underlag in från kunniga personer och experter från olika delar av 

samhället:  

Cirka 20 stycken intervjuer genomfördes med ett urval av personer som 

representerar olika aktörer i biosfärområdet. Urvalet gjordes också utifrån att täcka 

in hela tioårsperioden. 

Tre workshops hölls under hösten 2019:  
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▪ Workshop med tidigare och nya styrelsemedlemmar samt valberedningar. 

▪ Workshop med Nätverket Naturnytta biosfär. 

▪ Workshop med kommunalråden, oppositionsråden och kommuncheferna för de 

tre kommunerna. 

En enkät riktad till lokalbefolkningen gjordes december 2019 - januari 2020.  

Parallellt med detta utfördes bearbetning av det inkomna materialet och 

rapportskrivning. 

3. Det första utkastet till utvärderingen färdigställdes 2020-02-14. 

4. Genomgång av första utkastet med biosfärföreningens styrelse 2020-02-24. 

5. Remiss skickades ut till kommuner och andra aktörer i mars 2020. Även publikation på 

biosfärföreningens hemsida så att allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter.  

6. En populärversion av utvärderingen produceras under våren 2020. 

7. Styrelsen för biosfärföreningen beslutar om slutlig version i juni 2020.  

8. Översättning till engelska sommaren 2020.  

9. Överlämning till programkommittén för svenska biosfärprogrammet i september 2020.       

1.5.1 Vilka intressenter har deltagit?      

Medverkande i processen har varit biosfärföreningens styrelsemedlemmar, politiker, 

tjänstepersoner från länsstyrelsen och kommunerna inom olika sektorer som turism, näringsliv 

samt hållbarhet. Även medlemmar, ideella organisationer, företagare och allmänhet har kommit till 

tals och bidragit till utvärderingens innehåll.     

1.5.2  Vilka metoder har använts för att involvera intressenter i utvärderingsprocessen (t.ex. 

workshopar, möten, samråd med experter)? 

Arbetet har utförts genom workshops, intervjuer, enkät med insamlade svar och samtal med olika 

experter och aktörer. Information och inbjudningar har också skett genom websida, mejl och 

sociala media.                                

1.5.3 Hur många möten, workshoppar osv. genomfördes under utvärderingen? 

Utvärderingen har behandlats vid fem av biosfärföreningens styrelsemöten. Workshops har hållits 

vid tre tillfällen och 20 personer har blivit intervjuade. Ett möte har skett mellan representanter från 

biosfärföreningens styrelse, koordinatorn och den nationella programkommittén för MAB-

programmet. Ett antal utvärderingsfrågor har också behandlats via mailkonversationer med olika 

experter och engagerade personer under hela processen. 

1.5.4 Var de välbesökta och var det allsidig representation med avseende på 

jämställdhetsaspekter? (Beskriv deltagandet och intressenterna.)      
 

Mötena och workshops var välbesökta med mellan 10 och 20 personer per workshop. Det var en 

allsidig representation med avseende på män och kvinnor i alla dessa sammanhang. Även i urvalet 

av intervjupersoner togs hänsyn till representativitet vad gäller kön och samhällsfunktion. Generellt 

sett är invandrare och personer med funktionshinder underrepresenterade i sammanhanget även om 

enkätfrågor gått ut till allmänheten.  
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2. BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I BIOSFÄROMRÅDET UNDER DE SENASTE TIO 

ÅREN 

2.1 Kort översikt: Beskrivning av viktiga förändringar i lokal ekonomi, brukande av 

landskap och naturtyper och andra relaterade frågor. Nämn viktiga institutionella 

förändringar av styrnings- och förvaltningsformer i biosfärområdets geografiska område 

och (eventuella) förändringar av koordineringen (däribland organisation/koordinator/chef 

för biosfärområdet) som påverkar biosfärområdets målstyrning och verksamhetsinriktning. 

Nämn vilken roll organisationen/koordinatorn/chefen för biosfärområdet har för att initiera 

eller agera på dessa förändringar.      

Det har skett vissa förändringar i brukandet av landskap och naturtyper 

under tioårsperioden. Exempel på detta är att antalet yrkesfiskare och 

jordbrukare är färre. Ekologiskt jordbruk har ökat i omfattning. 

Fragmenteringen av skogslandskapet på grund av skogsbruket har 

fortsatt och alm och ask har minskat på grund av trädsjukdomar. En del 

tidigare jord- och skogsmark har använts till byggnationer av bostäder, 

köpcentrum, industrier samt vägar. Värdet av våtmarker har fått mer 

uppmärksamhet och statliga bidrag till lantbrukare har lett till 

restaureringar. 

Nio nya naturreservat har bildats under de senaste tio åren. Kinnekulles 

betesmarker och Vänerskärgården är områden där bevarande- och 

naturvårdsarbeten har utvecklats. Vid tiden för ansökan omfattade 

naturvårdsarbetet framför allt restaurering och skötsel av betesmarker på Kinnekulle. Efter hand 

har arbetet utökats till att omfatta Vänern och dess skärgård där till exempel fågelskär röjts fram. 

Det finns ett fortsatt problem med igenväxning av Vänern och vattenreglering. Detta märktes 

särskilt den varma sommaren 2018 då grundvattennivån var extremt låg. Under senare år har 

medvetenheten om klimatförändringarna ökat. Nya regler har införts gällande nybyggnation nära 

Vänern både med tanke på översvämningsrisker och hänsyn till flora och fauna. 

Sedan ansökan har turistnäringen ökat, i synnerhet 

naturturismen, i Biosfärområde Väneskärgården med 

Kinnekulle. En aktiv semester med inslag för lärande 

efterfrågas allt mer. Under tioårsperioden har flera initiativ 

tagits för att möta de nya behoven. Bland annat har 

Biosfärleden skapats, den sträcker sig genom hela 

biosfärområdet och är väl lämpad för vandring och 

cykling. Ett besökscenter finns nu vid Lugnås 

Qvarnstensgruva. Under det senaste decenniet har också 

ett naturum byggts i nära anslutning till Läckö slott. Där 

finns bland annat en permanent utställning som berättar 

om Vänern och biosfärområdet. 

 

År 2011 infördes försäljningsstopp på Vänersik. Livsmedelsverket fastslog att sik från Vänern 

innehåller för höga halter dioxin än vad som är tillåtet. För de yrkesfiskare som hade sik, och 

framförallt rökt sik, som en stor inkomst blev detta ett hårt slag. 
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Genom ett stort projekt om fiskeområdet har medvetenheten om hållbart fiske ökat bland fiskare 

och invånare. En effekt av projektet var att yrkesfiskare organiserade sig tillsammans och till 

exempel tog fram Vänerlöjrom som en ny produkt att sälja.  

Befolkningsmässigt skedde det en stor förändring år 2015 då flyktingströmmen med asylsökande 

från Syrien ledde till ett stort ökat antal invandrare i biosfärområdet på kort tid. Tillströmningen 

innebar både utmaningar och möjligheter.  

Biosfärkontoret jobbar med projekt och koordinering i biosfärområdet för att bevara och utveckla 

och stödja biosfärområdets värden och för att möta de förändringar som sker i landskapet och 

omvärlden. Under de gångna tio åren har det inneburit att vid behov ändra fokus, kompetens och 

arbetsuppgifter för personalen på biosfärkontoret. Förändringar ställer även krav på att styrelsen i 

biosfärföreningen är uppdaterade och kan fatta beslut utifrån nya förutsättningar.  

2.2 Uppdaterad bakgrundsinformation om biosfärområdet 

Biosfärområdet har inga geografiska förändringar utan omfattar fortfarande Vänerns sydostliga del 

och dess skärgårdar samt platåbergen Kinnekulle och Lugnåsberget, delar av Lidans och 

Mariedalsåns ravinsystem, samt den ostliga delen av Dättern. Inlandsisen har skapat en bördig jord 

med tjocka lager av isälvslera och andra, grövre moräner. I huvudsak är marken låglänt med 

undantag för Kinnekulle, Lugnåsberget och några moränryggar. Platåberget Kinnekulle är ett 

område med mycket värdefulla natur- och kulturmiljöer, vilket också avspeglas i alla de skydd och 

hänsynsområden som täcker Kinnekulle.  

Biosfärområdet har ett varmtempererat klimat, enligt Köppens klimatklassifikation. Det har skett 

förändringar i klimatet inom biosfärområdet de senaste tio åren enligt Såtenäs-väderleksstation, 

baserat på 93 månader (uppdaterades 1 augusti 2019). Medeltemperatur för den varmaste månaden 

är nu 17,3 ºC (tidigare 16 ºC).  Medeltemperatur för den kallaste månaden är nu -0,8ºC (tidigare -

3 ºC). 

Biosfärområdets totala area är 278 600 ha. 

Inom biosfärområdet finns:  

 En nationalpark.          

 Ett Ramsarområde.           

 44 naturreservat. 

 27 Biotopskydd.      

 30 Natura 2000-områden.            

 19 naturvårdsavtal.   

 20 arter som är globalt rödlistade (IUCN Red List).     

 Minst 33 arter som är listade i EU: Fågeldirektiv.           

 Minst 18 arter som är listade i EU:s Habitatdirektiv.           

 Minst 171 arter som är upptagna på den nationella 71 och av kategorierna sårbar (VU) 

starkt hotad (EN) och akut hotad (CR).    

Förändringar sedan ansökan  

Det har bildats nio nya naturreservat, tre nya Natura 2000-områden, ett nytt biotopskydd (2,2 ha) 

och fem nya naturvårdsavtal (22,9 ha) inom området sedan ansökan. 
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Nya Naturreservat efter att ansökan skrevs 

2008-12-17  Varaskogen (beslut av Länsstyrelsen). 

2009-04-27  Östra Sannorna (beslut av Lidköpings kommun). 

2011-02-14  Brommö skärgård, utökning (beslut av Länsstyrelsen). 

2011-09-20  Kalvö skärgård, utökning (beslut av Länsstyrelsen). 

2012-12-14  Varan (beslut av Länsstyrelsen). 

2013-05-20  Vristulven (beslut av Länsstyrelsen). 

2015-12-21  Mariedalsån (beslut av Länsstyrelsen). 

2018-03-26  Björkkullasand (beslut av Götene kommun). 

2019-06-19  Lugnås kvarnstensgruvor (beslut av Länsstyrelsen). 

  

Natura 2000-områden 

Regeringen beslutade 2012-08-09 om nedanstående nya Natura 2000-områden enligt EUs 

Fågeldirektiv, SPA. Tidigare beslutade områden ingår i ansökan enligt EUs Art- och 

habitatdirektiv, pSCI. Nu även enligt SPA. 

 

SE0540076  Djuröarna 

SE0540077  Brommö skärgård 

SE0540078  Kalvö skärgård 

SE0540085  Kållands skärgårdar 

SE0540107  Fågelöarna 

 

Nya Natura 2000-områden enligt SPA (nya sedan ansökan): 

SE0540329  Varaskogen 

SE0540332  Onsö 

SE0540333  Tjursholmarna 

          

2.2.1 Uppdaterade koordinater (i aktuella fall). Ange eventuella ändringar av 

biosfärområdets geografiska koordinater (alla enligt referenssystem WGS 84).  

Inga ändringar sedan ansökningstillfället. 

Väderstreck Latitud Longitud 

Mest centrala punkt 58° 43’44’’ N 13° 19’16’’O 

Nordligaste punkt 59° 03’33’’N 13° 35’28’’O 

Sydligaste punkt 58° 53’29’’N 14° 01’00’’O 

Västligaste punkt 58° 23’22’’N 12° 41’41’’O 

Ostligaste punkt 58° 24’48’’N 12° 38’47’’O 

 

2.2.2 Bifoga i aktuella fall en uppdaterad karta på ett topografiskt skikt av den exakta platsen 

och avgränsningen av de tre zonerna i biosfärområdet. Kartan/kartorna ska skickas in både 

i pappersformat och i elektroniskt format. Shape-filerna (även dessa i referenssystem 

WGS 84) som använts för att framställa kartan ska också bifogas den elektroniska versionen 
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av blanketten. Uppge i aktuella fall en internetlänk till kartan (t.ex. en Google-karta eller en 

webbplats). 

Ej aktuellt      

2.2.3 Förändringar av befolkningsmängden i biosfärområdet enligt de senaste 

folkräkningsuppgifterna:      

Befolkningsmängden var vid ansökan totalt 74154 i de tre biosfärkommunerna (SCB 080109). I 

Mariestads kommun fanns det då 23895 invånare, i Götene kommun bodde 12879 invånare och i 

Lidköpings kommun var invånarantalet 37380. Idag bor det 77923 personer totalt i biosfärområdets 

tre kommuner. Befolkningsmängden har alltså förändrats och ökat med 3769 invånare från år 2009 

till årsskiftet 2019/2020. 

 

 

2.2.4 Uppdatering av bevarandefunktionen, däribland huvudsakliga förändringar sedan den 

senaste rapporten. (Gör korta anteckningar här med hänvisning till punkt 4 nedan. 

 

Det har bildats nio nya naturreservat, tre nya Natura 2000-områden, ett nytt biotopskydd (2,2 ha) 

och fem nya naturvårdsavtal (22,9 ha) inom området sedan ansökan. 

Enligt länsstyrelsen har bevarandearbetet gått väldigt bra bland annat beroende på projektet LIFE 

Kinnekulle som gav möjlighet till att samordna myndigheternas stöd till jordbrukarna. En annan 

viktig faktor har varit kontinuitet gällande personer som jobbat med området. Inga överklaganden 

har skett på naturreservatsbesluten efter samverkansprojektet LIFE Kinnekulle som också ledde 

till ansökan om att få bli biosfärområde.  

Flera viktiga bevarandeprojekt har genomförts under tioårsperioden. Till exempel projektet LIFE 

Vänern där bland annat röjning av fågelskär i Vänerskärgården gjorts. 

Götene kommun har stöttat den lokala naturskyddsföreningens långsiktiga arbete med att bevara 

Slåtterängar i Österplana hed och vall i 30 år. Detta bidrar till viktigt lokalt engagemang för 

bevarandet av biologisk mångfald och biologisk kulturhistoria.  

För att stimulera engagemanget för biologisk mångfald hölls 2013 en Bio Blitz som samlade 

Sveriges artexperter för att genomföra en inventering i biosfärområdet tillsammans med 

 

Totalt antal invånare i biosfärområdets tre kommuner: 

77 923 personer  

 Mariestads kommun 24 537 invånare  

 Götene kommun 13 297 invånare 

 Lidköpings kommun 40089 invånare 

 
(SCB årsskiftet 2019/2020) 
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allmänheten. Arterna som hittades rapporterades sedan till den Sveriges digitala databas för arter, 

Artportalen. 

Se mer i kapitel 4 och 9 

2.2.5 Uppdatering av utvecklingsfunktionen, däribland huvudsakliga förändringar sedan 

den senaste rapporten. (Gör korta anteckningar här med hänvisning till punkt 5 nedan.) 

      

Arbetet med att uppfylla biosfärområdets utvecklingsfunktion går hand i hand med 

bevarandearbetet och informationsspridning i god dialog med olika aktörer.  

Några goda exempel är:    

 Generell ökning av turistnäringen i allmänhet och ökad tillströmning av naturturism 

till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle i synnerhet.      

 Naturum på Läckö med boende och restaurang är etablerat.     

 ElectriVillage med världsunik solcellsdriven bränslecellstankstation i Mariestad.  

 Lugnås Qvarnstensgruva samt ett vandrarhem i Lugnås. 

 Ny produkt från biosfärområdet: Vänerlöjrom. 

 Biosfärhotell Aqua i Mariestad med kopplingar till guidningar av biosfärguide på 

Torsö. 

 Spiken på Kållandsö med restauranger som marknadsför Vänerlöjrom.        

  

Se mer i kapitel 5          

2.2.6 Uppdatering av stödfunktionen, däribland huvudsakliga förändringar sedan den 

senaste rapporten. (Gör korta anteckningar här med hänvisning till punkt 6 nedan.)      

      

Forskning sker inom en rad olika ämnesområden. Biosfärområdet och biosfärföreningen attraherar 

forskare från olika delar av världen och har blivit omnämnt i internationella vetenskapliga 

tidskrifter. 

Sedan ansökan har främst utvecklingen av samarbetet med Högskolan i Skövde samt Göteborgs 

Universitet skett. Högskolan i Skövde är genom sitt läge geografiskt närmst biosfärområdet en 

viktig nod för högre utbildning. Da Capo är en högskoleplattform i Mariestad, som har 

tillkommit sedan ansökan, liksom landskapsobservatoriet. Campus Västra Skaraborg och 

biosfärområdet har också haft samverkan under tioårsperioden. Göteborgs Universitet, Stockholm 

Resilience Centre - Stockholms Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Högskolan i 

Gävle och Karlstads Universitet är alla institutioner som använder Biosfärområde Vänerskärgården 

med Kinnekulle som forskningsområde. Det sker också fältarbete och 

annat innehåll i kurser på avancerad nivå hos flera av dessa lärosäten. 

Den pedagogiska delen är betydande i biosfärföreningens verksamhet. 

Bland annat genom biosfärutmaningen som riktar sig till skolklasser med 

elever i åldrarna 7 och 15 år. En annan viktig pedagogisk insats sker i 

samverkan med förskolepedagoger. Den resulterar i diplomerade 

miniambassadörer i 5 och 6-årsåldern. Vänermuseet tar emot Lidköpings 

kommuns alla skolklasser i årskurs 2, 5 och 8 i ett program om med fokus 



16 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

på hållbar utveckling. Flera av projekten inom Fiskeområde Vänerskärgården riktade sig direkt till 

barn och ungdomar.  

Naturum Vänerskärgården Victoriahuset är besökscenter och en av flera mötesplatser för 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Där finns en permanent utställningsdel med 

information om biosfärområdet. Dessutom kan besökarna i anslutning till slottet lära om 

Ekosystem och biologisk mångfald genom ett spel som biosfärföreningen har tagit fram i 

samverkan med en rad aktörer i Skaraborg. 

Se mer i kapitel 6.2 

2.2.7 Uppdatering av förvaltningsformer och koordinering däribland (eventuella) ändringar 

sedan den senaste rapporten vad gäller administrativ indelning och koordineringsstruktur. 

(Gör korta anteckningar här med hänvisning tillpunkt 7 nedan.) 

 

Förvaltningen och samordningens organisationsform är en ideell förening. Den heter 

Biosfärområde Vänkerskärgården med Kinnekulle (i texten kallad biosfärföreningen). Föreningen 

bygger på demokratiska principer där alla medlemmar är lika mycket värda och alla ledamöter i 

styrelsen har lika stort inflytande. Ledamöterna i styrelsen representerar offentlig, privat och ideella 

samhällssektorer. Medlemmarna i föreningen samt biosfärambassadörerna representerar också 

olika sektorer. Ett brett representantskap tillgodoser att olika intressen har möjlighet att komma till 

tals. Medlemmar har exempelvis möjlighet att skicka in motioner till årsmötet med förslag på olika 

saker. Ett enklare och snabbare sätt är dock oftast att de kontaktar biosfärkontoret för att föra fram 

sin idé. 

Kommunernas verksamhet berör på ett eller annat sätt alla invånare i biosfärområdet. För att 

tydligare koppla dessa till biosfärområdet startade styrelsen år 2017 ett arbetsutskott. I 

arbetsutskottet ingår de ordinarie kommunala ledamöterna i styrelsen, ordföranden samt 

koordinatorn. Syftet med arbetsutskottet är främst att diskutera kommunala angelägenheter. 

Koordinatorn är alltid med på styrelsens sammanträden och övrig personal deltar efter behov. 

Koordinatorn är även ansvarig för biosfärkontoret och chef för en anställd.  

Utifrån behov och projekt är det olika arbetsgrupper igång. Ett exempel på arbetsgrupp är 

Naturnytta biosfär som samlar tjänstepersoner såsom kommunekologer, planarkitekter och 

kommunutvecklare från kommunerna och ideella representanter från Naturskyddsföreningen. 

Nätverket jobbar med frågor som rör ekosystemtjänster och har bland annat tagit fram projekt inom 

det området. Det är viktigt att få med olika sektorer för att få arbetet i biosfärområdet att gå framåt. 

Se mer i kapitel 7      

2.3 Den organisation eller de organisationer som har ansvar för att koordinera/förvalta 

biosfärområdet. (Kommentera de följande ämnena i den omfattning som är relevant.)      
 

Biosfärföreningens långsiktiga kommunikationsarbete går ut på att skapa 

beteendeförändringar i linje med hållbar utveckling, vilket är bra för både natur 

och människa. Biosfärföreningen stödjer olika initiativ genom att inspirera, 

mäkla, processleda och skapa arenor för samtal och folkbildning. 
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Biosfärföreningen koordinerar insatser inom biosfärområdet och har ett biosfärkontor med 

koordinator och en anställd person. Föreningen har löpande verksamhet och projekt som pågår 

under kortare eller längre tid. Kontoret initierar och stödjer även projekt eller verksamheter som 

initieras av andra aktörer i biosfärområdet och som faller inom ramarna för biosfärarbetet. 

Biosfärföreningen har en styrelse som sätter upp mål och fastställer verksamheten inom föreningen.   

Initiativtagare till biosfärområdet var de tre kommunerna och de är också aktiva i arbetet inom 

biosfärområdet samt har representanter i biosfärföreningens styrelse. Sedan ansökan har ett 

arbetsutskott bildats som består av kommunernas kommunalråd, en styrelseordförande och 

biosfärområdets koordinator. 

2.3.1 Uppdateringar av policy och/eller handlingsprogram för samverkan, inklusive 

redogörelse av vision, mål och syften, antingen aktuella eller för de kommande fem till tio 

åren. 

Några år efter utnämningen 2010 antogs Biosfärvision 2030, med fyra fokusmål. Genom åren har 

en del verksamhet kopplat till visionen och målen blivit genomförda även om arbetet med 

uppföljning inte varit optimalt. 

Biosfärföreningen har under 2018 uppdaterat sina mål fram till 2025. Utifrån dessa mål och i 

samverkan med andra aktörer tar föreningen fram en årlig verksamhetsplan. Målen har indikatorer 

som följs upp kontinuerligt. 

Se mer i kapitel 8 

2.3.2 Budget och personal, däribland ungefärliga årliga genomsnittliga belopp (eller intervall 

från år till år), huvudsakliga intäktskällor (däribland etablerade ekonomiska partnerskap 

[privata/offentliga], innovativa ekonomiska system), särskilda (eventuella) kapitalfonder, 

antalet hel- eller deltidsanställd personal, andra organisationers personella insatser, frivilliga 

arbetsinsatser och annat stöd. 

Biosfärföreningen har en basfinansiering per på år på 1 220 000 SEK (2019). Dessa pengar kommer 

från de tre kommunerna som ingår i biosfärområdet (820 000 SEK) samt från Naturvårdsverket 

(400 000 SEK). Pengarna används till biosfärkontoret för kostnader för personal, styrelse, kontor, 

möten, medfinansiering i olika projekt med mera. Ungefär en heltidstjänst på biosfärkontoret kan 

finansieras av dessa pengar.  

Utöver den årliga budgeten söker biosfärföreningen bidrag för enskilda projekt i samverkan med 

andra aktörer. Dessa bidrag möjliggör att biosfärkontoret kan ha fler än en person anställd. 

Personalstyrkan på biosfärkontoret har varierat under åren. Detta till stor del beroende på 

finansieringen i form av olika projekt.  

I biosfärområdet finns ett par fonder som under årens lopp bidragit till olika aktiviteter, projekt och 

även till den GULLD-fond som biosfärföreningen har. Övriga bidrag som kommit till 

biosfärområdet i samband med insatser och projekt kommer bland annat från olika stiftelser, lokalt 

ledd utveckling, landsbygdsprogrammet och Skaraborgs kommunalförbund.  

Biosfärföreningen har fått nästan 15 miljoner SEK i form av aktivitets- och projektbidrag sedan 

2010. Förutom detta omfattade Fiskeområde Vänernskärgården 11 miljoner SEK. Andra aktörer i 

biosfärområdet, än biosfärföreningen, har också fått bidrag till aktiviteter och projekt. De har också 

bidragit med egna resurser i form av tid och material. Biosfärambassadörer och medlemmar i den 
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ideella föreningen gör frivilliga insatser genom att delta i exempelvis 

miniambassadörsutbildningar, hålla föredrag eller arbete i olika projekt. Många fler har också varit 

del av projekt. Den totala summan för de bidragen och för deras tid är stor och mycket värdefull, 

men går inte att uppskatta i siffror. 

2.3.3 Kommunikationsstrategi för biosfärområdet, däribland olika metoder och verktyg med 

särskilt fokus på lokalsamhällen och/eller för att värva externt stöd. 

Biosfärföreningens långsiktiga kommunikationsarbete går ut på att skapa attityd- och 

beteendeförändringar för hållbar utveckling, vilket är bra för både natur och människa. Det finns 

samlad information om biosfärområdet på föreningens omfattande hemsida. Hemsidan har en 

avgörande roll för stödfunktionen, som såväl fungerar som informationsarkiv och, tillsammans 

med föreningens facebooksida, nyhetsförmedlare. Biosfärföreningen finns också på och instagram. 

I dessa sociala media kan dialog ske med intresserade personer som även gillar, delar och 

kommenterar inläggen.  

Kommunikation med medlemmar, biosfärambassadörer, finansiärer, biosfärnätverket, 

styrelsemedlemmar och fler i biosfärföreningens olika nätverk är centralt för utbyte av inspiration, 

erfarenheter och kunskap. Media är också viktigt i biosfärkontorets kommunikationsarbete och 

mängder av artiklar har publicerats under de senaste tio åren i lokal, regional och nationell press 

samt i radio och TV. Material om biosfärområdet finns också hos turistbyråer, företagare, museum 

och andra aktörer. Informationsskyltar finns på utvalda besöksmål samt vid de större 

tågstationerna.  

Biosfärföreningen tog 2010 fram en kommunikationsstrategi där bland annat olika målgrupper 

lyftes fram samt vilka strategier och budskap som skulle användas för att nå ut. 

Kommunikationsstrategin har uppdaterats löpande allt eftersom föreningen utvecklats och nya 

projekt tillkommit. Profilprogram för biosfärföreningen togs fram 2010. Målgrupperna som ska 

nås av biosfärföreningens information är många. Det har gjorts olika satsningar för att ha möjlighet 

att nå ut extra till utvalda målgrupper.  

Följande verktyg har tagits fram:  

 Utbildning för biosfärambassadörer som genom sina olika intressen och nätverk sprider 

kunskap om biosfärområdet. 

 Biosfärutmaningen, en utmaning för grundskolorna i biosfärområdet, i övriga 

biosfärområden i Sverige samt att den sprids internationellt.  

 Program för att utbilda förskolebarn i biosfärområdet till miniambassadörer.  

 Kommunikationsprojektet *Här finns liv (2017-2019) för att ge inblick i goda lokala 

hållbarhetsexempel och spridning av kunskap om Agenda 2030. Projektets mål var att nå 

en bred allmänhet, näringsliv och skolelever. 

 Olika arbetsgrupper har varit verksamma 

utifrån behov. Ett exempel är en grupp med 

kommunernas kommunikatörer som var 

igång under några år.  

 Biosfärstipendiet ges till en person eller 

organisation som bidragit till 

biosfärområdets hållbara utveckling (2012-

2018). 
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 Biosfärföreningen har tagit fram broschyrer och filmer för att stärka goda initiativ och göra 

det enkelt för invånare och olika  

samhällsfunktioner att sprida kunskap och inspiration om biosfärområdet. 

2018 togs en ny vision och mål fram. Ett horisontellt mål är “Att stärka varumärket Unescos 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle”. Det horisontella målet ingår i alla mål. Som ett 

av Unescos modellområden för hållbar utveckling behöver hela samhället vara med. Genom att 

sprida kunskap till de som bor i biosfärområdet om Agenda 2030, de globala målen och om 

biosfärområdets roll som modellområde kan fler inspireras att ta aktiva steg mot ökad hållbarhet. 

Biosfärföreningen stärker varumärket genom bland annat modern kommunikation, aktiva 

ambassadörer och samarbeten med olika aktörer.  

Biosfärföreningen var tidig med att använda kommunikativa kanaler så som hemsida, Facebook 

och instagram. Under större delen av de tio åren har det funnits personal med särskilt uppdrag 

och kompetens att kommunicera biosfär, aktiviteter och resultat utåt.  

2.3.4 Strategier för att utveckla nätverk för samverkan i biosfärområdet som fungerar som 

förbindelser (”broar”) mellan skilda grupper i olika delar av samhället (t.ex. grupper som 

ägnar sig åt jordbruksfrågor, lokal ekonomisk utveckling, turism, bevarande av ekosystem, 

forskning och övervakning). 

Biosfärföreningen bedriver sitt arbete utifrån en modell kallad IMPA: Inspirera, Mäkla, 

Processleda och Agera Arena. Det innebär att inspirera de som bor och verkar inom biosfärområdet 

 är ett kommunikationsprojekt som år 2018-2019 har 

inspirerat, levandegjort och lyft det engagerade arbete som pågår i 

biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Totalt nådde 

projektet över 750 000 personer med sin kommunikation. 

Projektets vandringsutställning med dess två speciellt framtagna app-spel spred kunskap 

om Agenda 2030 och goda, lokala och hållbarhetsexempel inom biosfärområdet.  

App-spelen Kartspelet och Superkraftspelet bygger på frågor och svar om FNs 17 globala 

hållbarhetsmål. Ett exempel är biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Appen finns på 

svenska och engelska.  

Vandringsutställningen nådde totalt över 100 000 besökare. Bland annat kunde man ta 

del av den på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott, stadshuset i Mariestad, 

Centrumhuset i Götene, återvinningscentret Guldgruvan i Töreboda, Österplana kyrka 

på Vårrundan på Kinnekulle och Gothia Science Park i Skövde och i Almedalen på 

Gotland.  

Inom *Här finns liv gavs en mängd föreläsningar, utbildningsinsatser och andra arenor för 

möten kring hållbarhetsfrågor. Aktiviteterna genomfördes så gott som alltid tillsammans 

med samskapande aktörer. Projektet har haft stor spridning i tidningar och i sociala 

media, där mer än 650 000 personer har nåtts. 

Superkraftspelet finns även idag att spela utmed naturstigen vid Läckö slott även om 

projektet har avslutats. 
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att hitta sin roll i en hållbar samhällsutveckling och hjälpa människor, idéer, organisationer, 

kunskap och finansiering att hitta varandra och länka samman dessa. Biosfärområden ska designa 

och driva processer samt erbjuda en neutral arena för samtal kring vad hållbar samhällsutveckling 

innebär och hur arbetet kan göras för att nå dit. Denna modell togs fram 2014. 

Utifrån olika projekt som biosfärföreningen driver eller är delaktig i startas nya nätverk upp. 

Koordinatorn har exempelvis regelbundna avstämningar med kommunledningarna för att 

samordna kommunernas strategiska arbete inom biosfärområdet. 

Ett annat viktigt nätverk är Nätverket Naturnytta i Biosfär, med representanter från kommunerna, 

biosfärkontoret, länsstyrelsen och ideell förening. 

2.3.5 Särskild vision och metoder som används för att lyfta biosfärområdets sociokulturella 

sammanhang och roll (t.ex. marknadsföring av lokala kulturarvsresurser, lokal historia och 

lokala möjligheter till kulturell och tvärkulturell bildning, samarbete med lokalbefolkningen, 

försök att nå nyanlända invandrargrupper, urfolk osv.). 

För att nå så många olika grupper som möjlig är naturum, museum, bibliotek och skolor viktiga 

aktörer i biosfärarbetet. Exempelvis har utställningen *Här finns liv, som togs fram med ledning 

av biosfärföreningen, varit på naturum, museum och olika skolor. Vänermuseet har ett skolprogram 

för årskurs 2, 5 och 8 med fokus på hållbar utveckling där kulturhistoria är en självklar del. 

Under EU:s programperiod 2007-2014 arbetade biosfärföreningen medvetet och riktat för ett 

hållbart fiske i Vänern genom att driva Fiskeområde Vänerskärgården inom Havs- och 

fiskerifonden. Biosfärföreningen var plattformen och tillsammans med olika aktörer så som 

yrkesfiskare, organisationer och kommuner utvecklades nya idéer och projekt. I flera av projekten 

var syftet att sprida kunskap om Vänern och yrkesfisket. Vänermuseet var en aktör som jobbade 

med att lyfta det historiska perspektivet på fiskets roll och betydelse för området. Det resulterade i 

en bok och en vandringsutställning som funnits utställt på flera platser i biosfärområdet och även i 

kommuner utanför. När det kommer till fisket är det lätt att områdets historia glöms bort i och med 

att yrkesfiskarna blir äldre och att människors direkta koppling till fisket minskar. I ett annat projekt 

fick elever i grundskolan ökad kännedom om var fisken kommer ifrån, lära sig om fiskets historia 

och fick träffa yrkesfiskare som berättade om sitt arbete och olika fiskemetoder.  

I området finns många organisationer som på olika sätt bevarar 

och lyfter traditionell och lokal kunskap och som är aktiva inom 

biosfärföreningens nätverk.  

Nedan följer några exempel: 

 Dacapo Mariestad är en plattform för ett närverk av 

universitets- och högskoleutbildningar. Göteborgs universitet 

och institutionen för kulturvård erbjuder två 

programutbildningar; Trädgårdens och landskapsvårdens 

hantverk och Bygghantverksprogrammet. Dessa utbildningar 

har hållbarhetsfokus och främjar det gröna kulturarvet som 

utgör en del av vårt samhälles minne. Genom att bevara och lära 

av vårt kulturarv kan vi förstå vår historia, samtid och finna 

hållbara lösningar för framtiden.  
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 Läckö Slott och naturum Vänerskärgården Victoriahuset är viktiga delar i 

biosfärområdets kulturarv. Läckö slott har sitt ursprung från medeltiden och ligger längst 

ut på Kållandsö just invid Vänerns kant. Det är det fjärde mest besökta besöksmålet i 

Västsverige. 

- Naturum fungerar som en utgångspunkt till det natur- och kulturområde som omger Läckö 

slott. På naturum Vänerskärgården Victoriahuset nära slottet kan besökare lära sig om de 

växter och djur samt geologi och kulturhistoria som format området innan de ger sig ut 

vidare i naturen. Här finns löpande utbildningsprojekt för skolklasser och en restaurang helt 

i ekologisk regi med råvaror från slottsträdgården. Restaurangen finns även med på listan 

över White guide-restauranger i Sverige.  

- Läckö Slott ligger inom ett område som ingår i ett ekoturismnätverk som utvecklar 

naturnära och hållbar turism inom biosfärområdet. Detta med syfte att möta den medvetne 

turistens behov och förväntningar. Biosfärföreningen ser ett långsiktigt samarbete med 

Stiftelsen Läckö Slott med utbyte av tankar, idéer och erfarenheter då de sedan 2019 är 

medlem i föreningen. 

 

 I Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås strax utanför Mariestad pågick omfattande 

brytning av kvarnstenar fram till 1919. Kvarlämningar från förr i form av mossbeklädda 

kvarnstenar vittnar om det förflutna och lockar besökare för att uppleva områdets 

spännande historia i kombination med vacker naturmiljö. Idag är detta Europas enda 

kvarnstensgruva som är öppen för besökare. Här finns ett museum, en gruva och öppna 

dagbrott där besökare kan få lära sig mer om gruvarbetet och de verktyg som användes samt 

café. Sommartid anställs ungdomar som får lära sig mer om den historiska verksamheten 

och sedan arbeta där som guider. År 2012 tilldelades Qvarnstensgruvan den nationella  

utmärkelsen och kvalitetsstämpeln ”Årets Arbetslivsmuseum”. 

 

 Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri ligger utmed Vänerns vatten i Råbäcks hamn på 

Kinnekulle. Här återfinns det levande, fungerade och välbevarade industriminnet. 

Stenhuggeriet tog i bruk år 1888 och var i drift fram till 1970, i dag fungerar det som 

museum över stenarbetets teknik, miljö och historia. Den gamla verkstaden är ett 

byggnadsminne sedan 1948 och rymmer restaurerade maskiner som kan visas i drift. Under 

sommartid anställs ungdomar som lär sig mer om den historiska verksamheten för att sedan 

jobba där som guider.  Stenhuggeriet har regelbundet varit en plats och miljö i utbildningen 

av miniambassadörer och närmare 300 fem- till sexåringar har fått uppleva stenhuggeriet. 

Även Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri har precis som Qvarnstensgruvan blivit utsett till 

Årets arbetslivsmuseum (2018).  

 

 Naturskyddsföreningen i Lidköping är lokalt aktiv och sköter ett område på Kinnekulle 

enligt äldre traditionella metoder med lie-slåtter för att skapa en ökad biologisk mångfald. 

De är också aktiva med att sprida kunskapen vidare med hjälp av studieförbund och 

intresserad allmänhet. För detta arbete fick de biosfärstipendiet 2016. 

Naturskyddsföreningen i Lidköping har också gett ut en bok som berättar om deras viktiga 

arbete att bevara biologisk mångfald och verka för ett hållbart samhälle.  

 

 Vänermuseet är som arbetar aktivt i biosfärområdet och som lyfter den lokala historien 

och jobbar tvärvetenskapligt mellan olika ämnen.  

      

2.3.6 Användning av traditionell och lokal kunskap i förvaltningen av biosfärområde 
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Biosfärområdet har ett stort biologiskt kulturarv att bevara och förvalta. Arbetet är beroende av 

brukarnas kunskap. Exempel på områden där traditionell kunskap används regelbundet är vid 

restaurering, bete och slåtter på Kinnekulle.  

I det pedagogiska arbetet med att skapa intresse och medvetenhet om hållbar utveckling är de 

kulturhistoriska aspekterna viktiga. Genom ökad kunskap om fisketraditioner, 

markanvändningshistoria och värdet av att gå tillbaka till ett tidigare stadium för att rädda hotade 

värden kan förståelsen och intresset öka. 

Se mer i kapitel 2.3.5 

2.3.7 Kulturella utvecklingsinitiativ i samhället. Program och insatser för att främja lokala 

språk samt materiellt och immateriellt kulturarv. Uppmuntras och sprids religiösa och 

kulturella värden och hävdvunna seder? 
 

Dokumentärfilmen “Mellan bleke och storm” handlar om tre yrkesfiskares och deras 

livsberättelser. Fiskarna representerar tre olika generationer och deras kunskap och tradition inom 

yrkesfisket. Områdets rika natur- och kulturområden i relation till yrket visas också i filmen som 

är ett samarbete mellan biosfärområdet och filmaren/fotografen Anette Lundgren Lykke. Mellan 

bleke och storm har visats flera gånger på Sveriges Television. 

Genom föreningen Sigrid Storråda lyfts kultur och historia från 900-talet.  Föreningen har ett 

vikingaskepp som heter Sigrid Storråda och arrangerar bland annat kulturresor. Sigrid Storråda var 

en vikingakvinna som sägs ha levat i Västergötland i slutet av 900-talet och början av 1000-talet. 

Hon var rik och mäktig och hade bland annat ett gods i Främmestad och var, enligt vad man tror, 

mor till Olof Skötkonung, Sveriges första kristne kung.  

Biosfärhotellet i Mariestad där hållbarhet tillsammans med genuin och lokal historia står i 

fokus. Ägaren till hotellet erbjuder även guidningar med sägner och historia på Torsö.   

Platåbergens geopark som ansökt om att bli en Unesco Geopark uppmärksammar också  

kulturella värden. 

Min plats i biosfären är kommunikationsdelen i ett forskningsprojekt vars syfte har varit att 

undersöka vilken roll kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet 

har för människors välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning inom Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle. Forskningen beskrivs i skriften Min plats i Biosfären från 2019. 

 

Se mer i kapitel 2.3.5 och 2.3.6         

2.3.8 Ange antalet talade språk och skriftspråk (däribland etniska språk, minoritetsspråk 

och utrotningshotade språk) i biosfärområdet. Har antalet talade språk och skriftspråk 

ändrats? Har det funnits ett vitaliseringsprogram för utrotningshotade språk? 

Det huvudsakliga språket som talas i biosfärområdet är svenska. Utöver detta finns en mängd 

nationaliteter som bor i biosfärområdet och deras språk är relaterade till deras härkomst. Mariestads 

kommun har ett finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket 

under lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.      
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2.3.9 Förvaltningens/Koordineringens genomslagskraft. Hinder för förvaltningen/ 

koordineringen av biosfärområdet eller utmaningar att få den att fungera effektivt.        

Biosfärkontorets personal har hela tiden arbetat med dialog och samverkan med olika lokala 

aktörer. Arbetet bygger på goda exempel och intresserade aktörer. Metoden som använts är IMPA 

som betyder att Inspirera, Mäkla, Processleda och agera Arena (neutral). Sedan nomineringen 2010 

har biosfärföreningen sett samarbeten utvecklats till exempel mellan yrkesfiskarna i Vänern och 

mellan de tre kommunerna i biosfärområdet. Genom projekt har goda exempel vuxit fram som 

sedan spridit sig som ringar på vattnet och utvecklats till större projekt/åtgärder. Ett exempel är 

Vänerns fiskevårdsområde som pågår från 2014-2020. Detta fiskeområde är en geografisk utökning 

från Fiskeområdet Vänerskärgården som pågick mellan 2007-2013.  

Under senare år har det ibland varit svårt att få personer att kandidera till ledamöter i 

biosfärföreningens styrelse. Det kan bero på att det ideella engagemanget överlag har minskat i 

samhället eller att styrelsen eller biosfärkontoret inte hinner arbeta med att skapa ett intresse för ett 

uppdrag inom biosfärföreningen.  

En svårighet är att de flesta kontakter med tjänstepersoner och politiker på kommuner samt hos 

andra aktörer är personbundna. När personer slutar försvinner också kontakten. Det finns en 

utmaning i kunskapsöverföring mellan olika personer i organisationerna om biosfärområdet. En 

möjlighet kan finnas i att det blir mer bundet till en funktion, istället för ett eget intresse.  

En annan utmaning för biosfärföreningen är att hitta finansiering för att kunna genomföra olika 

projekt och åtgärder, samt att hitta kompetent och erfaren personal med god kännedom om 

biosfärområdet och verksamheten. 

 

Ett par viktiga lärdomar som framkommit under workshops och intervjuer är att biosfärkontoret 

behöver mer personella resurser samt att kommunerna behöver samverka mer. Efterfrågat är också 

en tätare kontakt mellan biosfärföreningen och beslutsfattare på kommunerna. Frånvaro av, eller 

för få, drivande personer inom de kommunala förvaltningarna har påtalats som ett annat problem. 

Ett ytterligare hinder har varit den förlorade kontakten mellan länsstyrelsen och biosfärföreningen. 

Denna verkar dock vara så smått under återuppbyggnad. Två saker som redan lett till förbättringar 

är det relativt nybildade arbetsutskottet och nätverket Naturnytta biosfär.  

Det är viktigt att styrelsemedlemmarna förankrar det som sker i biosfärstyrelsen in i sina egna 

organisationer.  

Det finns engagemang hos invånare, medlemmar, biosfärambassadörer, biosfärguider och 

tjänstepersoner med flera som skulle kunna tas till vara mer. Många vill vara med och göra saker i 

biosfärområdet, vilket är positivt. 

”Det är få resurser på biosfärkontoret. Borde vi kanske se över. Det behövs 

tydligare mandat med kontaktpersoner ute på kommuner som kan jobba 

därifrån. Så att det inte blir så sårbart. Så att det blir lite bredare ute i 

kommunerna. Ett nätverk.”  

Kommunstyrelsens ordförande 
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Ett exempel på invånarnas reflektioner om biosfärområdet konkretiserades år 2017 då den årliga 

Kultur- och skördefesten i Mariestad hade tema biosfär. Invånarna målade tavlor som visades 

utomhus i stadskärnan under evenemanget som har tusentals besökare. Tavlorna föreställde 

tolkningar av biosfärområdet och dess natur,  kultur och roll som modellområde för hållbar 

utveckling.  

 

2.4 Kommentera följande särskilt intressanta angelägenheter om biosfärområdet: (Hänvisa till 

övriga avsnitt nedan i tillämpliga fall.)      

Biosfärföreningen var pionjärer med att driva frågor kring hållbar turism. Arbetet startade till och 

med lite innan utnämningen till biosfärområde var klar. Tiden var inte riktigt mogen då och flera 

av de förväntade effekterna uteblev. Dock har det tidiga arbetet resulterat i en infrastruktur med 

vandrings- och cykelleder samt ett antal företag och föreningar som har potential att utvecklas.  

Biosfärföreningen var också pionjärer med konceptet att utbilda biosfärambassadörer för att sprida 

kunskap och som ett sätt att få delaktighet i biosfärföreningens arbete. Detta koncept har spridits 

nationellt och internationellt. 

Det finns en nytändning hos kommunerna bland annat efter att ha varit värdar för en konferens för 

de kommuner i Sverige som ingår i biosfärområden år 2018. Ett arbetsutskott med 

kommunrepresentanter är en bra förutsättning för handlingskraft inom kommunarbetet i 

biosfärområdet framöver. 

Samverkan mellan biosfärföreningen och till exempel Vänermuseet och Stiftelsen Läckö slott har 

varit mycket positiva. Det kan finnas ytterligare potential och möjligheter i samband med detta, där 

gemensamma grepp kring marknadsföring är ett exempel på något som skulle kunna ge positiva 

effekter. Eventuellt kan det bli ett naturum med placering på Kinnekulle. Där skulle det då kunna 

finnas ytterligare möjligheter för samverkan. Platåbergens geopark är också en betydelsefull 

samverkanspartner.  
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2.4.1 Tas biosfärområdet specifikt upp i någon lokal, regional och/eller nationell 

utvecklingsplan (översiktsplan, miljöstrategi etc)? I så fall, vilken plan/vilka planer? Beskriv 

kort de planer som har genomförts eller reviderats under de senaste tio åren.      

Biosfärområdet är omnämnt och tas tillvara i flera olika planer, nedan är några exempel.  

Götene kommun har med biosfärområdet i dessa planer: 

 Framtidsplan 2009-2020.       

 Götene kommuns Översiktsplan 2030 som kommunfullmäktige antog den 11 oktober 

2010. I denna och nu gällande översiktsplan står biosfärområdet med för att utveckla 

området på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Likaså beskrivs att 

forskningsinsatser, utbildning, lokal förankring och internationellt samarbete ska stödjas. 

 Klimat- och miljöpolitiskt program 2019-2024. I Götene kommuns klimat- och 

miljöpolitiska program, som antogs av kommunfullmäktige 29 april 2019, redovisas 

Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle som ett exempel på hur det globala kan 

bli levande lokalt. Här synliggörs att Götene kommun tillsammans med Lidköping och 

Mariestads kommuner verkar som modellområde för hållbar samhällsutveckling och en 

viktig plats där olika metoder för hållbar utveckling kan testas i verkliga sammanhang. 

Insatserna ska främja naturvård, samhällsutveckling, forskning och utbildning. 

 

Lidköpings kommun har med biosfärområdet i dessa planer: 

 

 Miljöplan för Lidköpings kommun. Denna antogs 2017 och beskriver biosfärområdet 

kort. En tjänsteperson beskriver att det är underförstått att hela miljöplanen ligger i linje 

med biosfärområdets mål och syfte. Nu när målen för biosfärföreningen har arbetats om 

och blivit tydligare så funderar Lidköpings kommun på och funderar kring hur de ska kunna 

integrera dem tydligare i Miljöprogram 2030 som håller på att tas fram. Biosfärsområdet 

tas också upp i Naturvårdsprogrammet under Värdefulla landskap i Lidköping.                

 Översiktsplanen antogs i oktober 2018. Här finns biosfärområdet beskrivet i strategin för 

framtiden vad avser natur- och kulturmiljöer. Värdet av ett mellankommunalt samarbete är 

viktigt för att utveckla biosfärsområdet. Flera av de rekommendationer som ges i ÖP:n är 

avsedda att stärka landsbygden och bibehålla attraktiva landskap i kommunen. I ÖP:n anges 

att hänsyn ska tas till biosfärsområdets ledord och tillämpas i planeringen; bevara och 

utveckla kulturell mångfald, ekosystem och landskap. Utveckla samhället på ett långsiktigt 

sätt och stötta demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.      

 Vindbruksplanen (tematiskt tillägg till Översiktsplanen) som antogs i januari 2014. 

Beskrivet som en planeringsförutsättning.      

 FÖP Hamnstaden, biosfärsområdets ledord ska tillämpas i planeringen.      

 Biosfärområdet har tagits upp i ett 10-tal detaljplaner och då framförallt utanför tätorter. 

  

Övrigt: Vid all ny detaljplaneläggning har Lidköpings kommun i sin checklista för ”Undersökning 

om betydande miljöpåverkan”, under rubriken ”Gällande regleringar och skyddsvärden” finns en 

punkt som heter internationella konventioner (UNESCO, Världsarv mm) och där tar planförfattaren 

ställning till om planerad detaljplan behöver beskrivas ur den aspekten. 

  

Mariestads kommun har med biosfärområdet i dessa planer: 
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 Översiktsplan 2030 som vann laga kraft 8 juli 2018. Biosfärområdet är bland annat en av 

de fem byggstenarna i Mariestads kommuns vision. Biosfärområdet är också omnämnt i 

samband med turism, utbildning och lokala produkter. Översiktsplanen hur kommunen vill 

hantera nationellt betydelsefulla områden och säkerställa långsiktig hållbar utveckling. Den 

pekar även ut riktningar för hur vi vill att stad och land ska utvecklas. 

 Landsbygdsstrategi som är antagen 2016. I strategin omnämns biosfärområdet bland annat 

när det handlar om natur- och kulturhistoriska värden. 

 Klimatanpassningsplan som är antagen 2017. I planen omnämns biosfärområdet både 

som en av kommunens visioner och styrdokument. 

  

Övrigt: 

 

Strategi för lokalt ledd utveckling i Nordvästra Skaraborg 2014-2020. Strategin beskriver hur 

leaderområdet ska nå sina mål och uppnå förväntade resultat. Biosfärområdet är beskrivet som en 

del i detta när det handlar om hållbarhet. 

Regionala landskapsstrategier finns också som Länsstyrelsen i Västra Götalands län tidigare 

gjort, dessa har lett fram till en ambitiös Regional plan för Grönstruktur. Den innehåller beslut på 

konkreta åtgärder och vem som ansvarar för att de genomförs.  

 

2.4.2 Resultat av statliga myndigheters och andra organisationers förvaltnings-

/samverkansplaner i biosfärområdet.      

Biosfärkontoret har samarbetat med både regionala och nationella myndigheter vilket resulterat i 

spridning av kunskap om hållbar utveckling, samt bidragit till ett hållbart fiske i Vänern. Nationella 

klimatsatsningar har möjliggjort satsningar på biogas och till viss del hållbart producerad vätgas. 

Detsamma gäller kommunernas satsningar på Hållbar utveckling i urbana miljöer. Kommunerna i 

biosfärområdet arbetar hela tiden aktivt med hållbar utveckling vilket visar sig på olika sätt 

resultatmässigt. Ett exempel är Götene kommun som har antagit en miljöpolicy med lokala 

miljömål. Miljöpolicyn anger kommunens förhållningssätt och är styrande för alla verksamheter.  

Här följer fler exempel på resultat av statliga myndigheters och andra organisationers förvaltnings-

och samverkansplaner i biosfärområdet:  

- Länsstyrelsen i Västra Götalands läns arbete har resulterat i nio nya naturreservat och 

tre nya Natura 2000 områden inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  

- Vänerskärgårdens ekologiska funktionalitet har stärkts under projektet Life Vänern åren 

2013-2018 bland annat genom att röja fram fågelskär.  

- En ny stor ansökan om ett LIFE-projekt för att stärka eklandskapets naturvärden görs 

av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Detta är ett resultat från förra projektet LIFE 

Kinnekulle. 

Se mer i kapitel 7 

2.4.3 Fortsatt engagemang av lokalbefolkningen i biosfärområdets arbete. Vilka 

samhällsgrupper, intressegrupper osv. På vilket sätt är de engagerade?  

Lokalsamhället är på olika sätt involverat i hållbarhetsfrågor och i Biosfärområde Vänerskärgården 

med Kinnekulles arbete.  
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Medlemmar med invånare, organisationer och företag. Biosfärföreningen har ett sextiotal 

medlemmar. De flesta av dessa är invånare i biosfärområdet och ca 60 % av medlemmarna är 

organisationer och företag. Sist nämnda har i sin tur vanligen många personer och kontaktytor i 

sina verksamheter.  Medlemmarnas engagemang ser väldigt olika ut. De har alla 

medbestämmanderätt vid det årliga årsmötet för biosfärföreningen och kan således påverka arbetets 

inriktningar. 

Biosfärambassadörer, pedagoger och miniambassadörer. En annan viktig del av engagemanget 

i biosfär är biosfärambassadörerna. De är initiativtagare till olika aktiviteter utifrån sina egna 

specialintressen och erfarenhetsbaser. Några av dem bidrar till olika arrangemang i biosfärområdet 

så som mässor och biosfärdagen. Några av biosfärambassadörerna utbildar miniambassadörer. Det 

är 5- och 6-åringar som via förskolor i biosfärområdet har möjlighet att bli extra kunniga inom 

hållbarhet tack vare biosfärambassadörernas och olika pedagogers insatser. Utbildningen till 

biosfärambassadör riktar sig till vuxna med intresse för biosfärområdet och verksamheten. Hittills 

har 34 biosfärambassadörer utbildats. Ambassadörernas uppgifter är att sprida kunskap och 

inspirera till intresse för biosfärområdet hos kollegor, kunder, vänner, familjer och föreningar. De 

bidrar därmed till biosfärföreningens stödjande funktion.  

 

Föreningar, skolor och högre utbildning. Biosfärföreningen har ett stort nätverk spritt över de 

tre kommunerna. Biosfärföreningens projekt ger ofta en mängd kontaktytor och öppnar upp för 

engagemang från invånare i lokalsamhället. Ett exempel är förstudien Biosfär som arena för 

mångfald. Genom den har runt fyrtio föreningar och organisationer i biosfärområdet uttryckt att de 

vill samverka med biosfär för att inkludera nysvenskar i det svenska samhället.  

Ett annat exempel är projektet Här finns liv som inneburit mycket engagemang hos invånarna 

gällande kunskap om Agenda 2030. Några exempel på engagerade samverkanspartners och arenor 

för möten är Stiftelsen Läckö slott, De la Gardiegymnasiet, Dacapo, Högskolan i Skövde, Karlstads 

Universitet, Campus Västra Skaraborg, Vadsbogymnasiet, Vänermuseet, Vadsbo museum, 

Tillväxt Mariestad, Götenes näringslivsnätverk, Fridays for Future, projektet CLAS, Agenda 2030-

konferens i Väst, företag som till exempel EcoLogic UF, pedagoger och tjänstemän inom kultur- 

och hållbarhet i Lidköping- Götene och Mariestads kommuner. Besökare som engagerat sig i 

utställningens innehåll har också kommit från Vara, Töreboda, Skövde med mera. 

I nätverket Naturnytta biosfär finns också det ideella föreningslivet representerat.  

Det har över lång tid funnits ett väl fungerande samarbete med Vänermuseet och naturum 

Vänerskärgården Victoriahusets upplevelsepedagogiska verksamhet. Dels är personalen 

kunnig om biosförområdet, dels finns ett bra och kontinuerligt samarbete med pedagoger och 

elever.       

2.4.4 Kvinnornas roll. Deltar kvinnor i samhällsorganisationer och i beslutsfattandet? Tas 

samma hänsyn till deras intressen och behov i biosfärområdet? Vilka incitament eller 

”Känner en stor stolthet över det fina arbetet och vårt fantastiska område.”     

Invånare i biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle   
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program finns det för att uppmuntra till deras representation och deltagande? (Har t.ex. en 

konsekvensanalys av jämställdhetsarbetet genomförts?) Finns det undersökningar som 

granskar a) huruvida män och kvinnor har olika tillgång till och kontroll över inkomstkällor 

och b) vilka inkomstkällor råder kvinnor över? Ange i sådana fall källhänvisningar till dessa 

undersökningar och/eller bifoga papperskopia. 

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, där det är norm att ge likvärdig hänsyn 

till både män och kvinnors behov och intressen. Enligt svensk lagstiftning är det heller inte tillåtet 

att särbehandla olika människor på grund av kön. Trots detta finns naturligtvis mer att göra. Inom 

biosfärföreningen är både män och kvinnor högst delaktiga både på biosfärkontoret, i lokala 

organisationer och i beslutsprocesser.  

Flera kvinnliga representanter finns i biosfärföreningens styrelse. Män har dock varit tydligt 

överrepresenterade i styrelsen under alla de gångna tio åren. Detta trots att valberedningen vissa år 

varit överrepresenterad av kvinnor. I dagsläget närmar sig representationen i styrelsen 50 % 

kvinnor och 50 % män. Vid bytet av ordförande i styrelsen för två år sedan valdes en kvinna till 

posten. I övrigt finns både män och kvinnor representerade i arbetsutskottet, kommunstyrelserna, 

Länsstyrelsen och i nätverket för Naturnytta biosfär samt bland biosfärambassadörerna. 

I varje ansökan om projekt ställs krav på att jobba med jämställdhet, krav som är självklara för 

biosfärföreningen att följa. Inom förstudien Biosfär som arena för mångfald fokuserade 

biosfärföreningen särskilt på nyanlända kvinnor och deras döttrar. Genom att mödrarna och 

döttrarna tillsammans fick prova olika fritidsaktiviteter under trygga omständigheter, gavs 

möjlighet att veta mer om svenskt föreningsliv. Detta som ett steg på vägen till inkludering, nya 

nätverk och vidare steg in i arbetsmarknaden.            

2.4.5 Har det huvudsakliga skyddet för kärnområdet/kärnområdena och 

buffertzonen/buffertzonerna förändrats? 

Inget av reservaten, kärnområdena, som finns med i ansökan har fallit bort eller ändrats. 

Däremot har nio naturreservat och tre Natura 2000 områden tillkommit i buffertzonerna samt ett 

biotopskydd.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Katarina Sundberg 
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2.4.6 Vilka forsknings- och övervakningsaktiviteter har genomförts i biosfärområdet av 

lokala universitet, statliga myndigheter, intressenter och/eller kopplats till nationella och 

internationella program? 

Det har bedrivits en stor mängd övervaknings- och forskningsaktiviteter inom biosfärområdet 

under de senaste 10 åren. Detta åskådliggörs genom tabellen nedan. Tabellen visar vilka de 

huvudsakliga institutionerna är, inom vilket/vilka områden de bedriver forskning och/eller 

övervakning och om det är en del av lokala, regionala, nationella och/eller internationella program.       

Översikt av de huvudsakligaste institutionerna som bedriver forskning och/eller övervakning i biosfärområdet samt 

inriktningen på deras verksamhet. Det ska tilläggas att endast de program som berör biosfärverksamheten är inräknade.      

Instans Verksamhet Inriktning Program Kommentar 

Naturvårdsverket Forskning och  

övervakning 

Samordnar all 

miljöövervakning 

i Sverige. Ger 

anslag till och 

beställer 

forskning. 

Nationellt  

Havs- och 

Vattenmyndigheten 

Forskning och  

övervakning 

Samordnar 

miljöövervakning 

inom hav och 

vattenmiljön i 

Sverige 

Nationellt  

Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län 

Övervakning Biotisk och 

abiotisk 

övervakning 

enligt ett 

Länsprogram för 

uppföljning av de 

16 miljömålen 

Regionalt  

Mariestads kommun Övervakning  Lokalt  

Götene kommun Övervakning  Lokalt  

Lidköpings kommun Övervakning  Lokalt  

Vänerns 

vattenvårdsförbund 

  Regionalt  

SMHI Övervakning Vädermätningar 

Vattenflödesmätni

ngar 

Mätningar 

koldioxidutsläpp 

Nationellt  

Lidköpings 

Fågelklubb 

Övervakning Fågelinventeringa

r och räkningar 

Lokalt Ideell förening 

Naturskyddsförening Övervakning Projekt t ex Lokalt Ideell förening 
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en i Lidköping salamandrar, flora  

    

Översikt av de huvudsakligaste universiteten och högskolorna som bedriver forskning och/eller övervakning i 

biosfärområdet samt inriktningen på deras verksamhet. Det ska tilläggas att endast de program som berör 

biosfärverksamheten är inräknade. 

Instans Verksamhet Inriktning Program Kommentar 

Göteborgs universitet Forskning Kulturgeografi   

Karlstad universitet Forskning Turism   

Högskolan i Skövde     

Kungliga Vetenskaps 

Akademien 

Forskning    

Stockholm 

Resilience center 

Forskning   Tillhör 

Stockholms 

universitet 

 

Se också kapitel 6 och fråga 6.2 där de huvudsakliga inriktningarna på forskning och övervakning 

beskrivs i detalj. Se också kapitel 8. 

2.4.7 Hur har förmågan att förvalta och utveckla biosfärområdet som en helhet stärkts? Har 

ni exempelvis utvecklat nya samarbeten, hittat nya partners, eller knutit nya kontakter av 

värde för den övergripande förvaltningen? 

Biosfärföreningen har valt att låta hela kommunområdena för de tre kommunerna ingå i 

biosfärarbetet. Utifrån lokala och globala hållbarhetsutmaningar har vision, målformeringar och 

indikatorer formulerats. Sedan har olika projekt initierats och genomförts. Det kan till exempel 

handla om hållbar turism i biosfärområdet eller att övergå till fossilfria transporter. Det kan också 

handla om kommunikation för minskad konsumtion och för cirkulära ekonomiska val. Rent 

organisatoriskt jobbar koordinatorn nära styrelsen och representanter från biosfärområdets alla tre 

kommuner. 

Fiskeområde Vänerskärgården pågick under 2009-2013 och var ett av 14 fiskeområden i Sverige. 

Syftet var att utveckla en hållbar fiskenäring, skapa ekonomisk tillväxt och därmed arbetstillfällen. 

Fiskeområdet hade en särskild utvecklingsstrategi som togs fram av lokala aktörer. För att nå målen 

i strategin genomförde aktörer som fick söka pengar från fiskeområdet, eller biosfärföreningen, 

olika projekt. Finansieringen till projekten och driften av fiskeområdet kom från Havs- och 

fiskerifonden, Västra Götalandsregionen och de tre biosfärkommunerna. Totalt genomfördes 14 

projekt under tiden med fiskeområdet.  

Biosfärföreningen jobbar medvetet med ett kontinuerligt lärande i hela biosfärområdet. Senaste 

exemplet på detta är kommunikationsprojektet Här finns liv. Genom ett annat projektexempel 

Biosfär som arena för mångfald har ett 40-tal föreningar uttryckt att de vill samverka med 

biosfärföreningen i ett större projekt för inkludering av nysvenskar. Då biosfärföreningen framför 
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allt jobbar i projektform är det ett effektfullt sätt att finna nya partners och att skapa arenor för 

samverkan mellan invånare och biosfärföreningen. 

Rent organisatoriskt finns det sedan 2018 ett arbetsutskott innehållande kommunalråd från de tre 

kommunerna, koordinatorn och ordföranden i föreningen. Arbetsutskottet jobbar för att integrera 

kommunernas förvaltningar i arbetet med biosfärföreningen på ett långsiktigt sätt.  

I övrigt finns samverkansnätverket Naturnytta biosfär som driver frågor om förvaltning av 

biosfärområdet. Under 2019 blev den Regionala Grönstrukturplanen klar med många viktiga 

åtgärder som kopplar till förvaltning i biosfärområdet.  

2.4.8. Ge ytterligare information om samspelet mellan de tre zonerna.   

Som tidigare nämnts under fråga 2.4.5 har samtliga kärnområden formellt skydd enligt svensk 

lagstiftning, vilket också gäller för flera av områdena som klassificerats som buffertzoner. 

Zoneringen har inte ändrats under de senaste 10 åren och ytorna inom de olika zonerna är desamma 

som vid ansökan. Bland annat har det skett flera frivilliga åtaganden i buffertzonerna för att stärka 

kärnområdena. Dessutom har det bildats nya naturreservat och biotopskydd inom buffert- och 

utvecklingszonerna, som inte tillhör kärnområdena, men är en del av det biosfäriska arbetet för att 

verka för hållbar utveckling. 

2.4.9 Unga människors delaktighet. Hur har unga människor deltagit i organisationerna och 

i det gemensamma beslutsfattandet? Hur har deras intressen och behov tillvaratagits inom 

biosfärområdet? Vilka är incitamenten eller programmen för att uppmuntra dem att delta? 
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Att engagera unga människor i hållbarhetsutvecklingen är viktigt för Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle. Arbetet har skett på några olika sätt. Nedan följer några 

exempel: 

● Miniambassadörskapet. 5- och 6-åringar utbildas i biosfärfrågor. Det handlar om 

långsiktiga insatser som bidrar till att barnen får kunskap tidigt i livet.  

  

● Biosfärutmaningen vänder sig till skolklasser med elever i åldrarna 7 till 15 år. Den sänds 

ut med syfte att locka barn och ungdomar att tänka och agera hållbart och göra uppgiften 

tillsammans i klassen.  

 

● Föreläsningar och seminarier. Föreläsningar hålls i mån av tid på till exempel 

Vadsbogymnasiet, Yrkeshögskolan Dacapo och Campus Västra Skaraborg. 

Föreläsningarna är pedagogiska det ges tid för reflektion och dialog där eleverna och 

studenternas idéer och åsikter tas med tillbaka till biosfärföreningen. 

 

● Samverkan med högskolor och universitet. Karlstads Universitet kommer till 

biosfärområdet årligen som en del i sin turismutbildning. Skövde Högskola har varit 

engagerade i projektet Här finns liv. Studenter har förlagt sina fältstudier och sin praktik i 

biosfärområdet och på biosfärkontoret.  

 

● Förstudie Biosfär som arena för mångfald. Här gavs aktiviteter för mödrar och deras 

ungdomar/döttrar som ett steg för inkludering in i det svenska samhället. 

 

● Projektet Här finns liv med spel om Agenda 2030 och biosfärområdet. Idag finns 

Kartspelet som fast utställning på De la Gardiegymnasiet som har över 2000 elever. 

Superkraftspelet utmed naturstigen vid Läckö slott är även den bestående. Båda spelen är 

anpassade från 12 år och uppåt. 

 

● Förstudie Barns öar i de vuxnas hav. Biosfärföreningen har gjort en förstudie för att 

undersöka biosfärområdets attraktivitet ur ett barnperspektiv - En förstudie om attraktivitet 

ur ett barnperspektiv. 

● Engagemang i ungdomsmässor. Biosfärföreningen har vid flera tillfällen varit med som 

jury i en mässa i Götene för årskurs 9. Juryarbetet består av intervjuer och dialog kring 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

 

● EuroMAB-konferens. År 2019 fick ungdomar i biosfärområdet möjlighet att ansöka om 

att följa med på EuroMAB-konferens i Dublin. Tre ungdomar i åldrarna 18-24 år blev 

utvalda att följa med och bidrog på konferensen med sina idéer om hur biosfärföreningen 

kan jobba med att engagera unga.  

● Sociala media. Biosfärföreningen lägger kontinuerligt ut information på Facebook och 

instagram. Inspiration finns också på pinterest och Linkedin. Biosfärföreningen arbetar dels 

med egna forum, dels med inlägg i grupper med många biosfärinvånare i. Exempel på 

sådana forum är facebookgrupper som Mariestadare, Götenebor och Lischstil. Det är inte 

ovanligt att biosfärföreningens inlägg når flera tusen personer. Att vara aktiva i sociala 

media är ett sätt att nå breda målgrupper med både äldre och yngre personer. 
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● Artiklar i lokaltidningar. Det har genom åren spridits mycket information om goda 

biosfärexempel i de lokala tidningarna. De går ut till en stor mängd hushåll. Vissa artiklar 

har också spridits i gratistidningar med total utdelning.  

 

 

Ur NLT 2018  


