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3. EKOSYSTEMTJÄNSTER 

3.1 Beskriv om möjligt de ekosystemtjänster som varje ekosystem i biosfärområdet 

tillhandahåller och vilka som använder dessa tjänster. (Enligt den föregående utvärderingen eller 

nomineringen och med Millennium Ecosystem Assessment Framework och The Economics of Ecosystems and 

Biodiversity (TEEB) Framework [http://millenniumassessment.org/en/Framework.html respektive 

http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/]). 

Biosfärområdet har ett varierande 

landskap med olika ekosystem 

knutna till de lokala naturtyperna. 

Området är lokaliserat i den boreala 

regionen på jordklotet och har 

ekosystemtyper som förekommer i 

tempererade och sub-polära skogar 

och skogsbygder. Det finns en 

mosaik av ekosystem både inom 

skyddade områden och i de brukade 

markområdena. Kinnekulle är en 

ekologisk centralpunkt och står för 

en av de viktigaste ekosystemtjänsterna när det gäller rekreation och friluftsliv. Naturen i sig 

är den stora resursen och även dess kulturhistoria knuten till människans brukande. En annan 

viktig ekosystemtjänst är naturområdenas pedagogiska funktion som ger människor möjlighet 

att lära om biologi och naturvård. När det gäller insjöskärgårdarna är dessa också helt unika 

när det gäller vad de kan erbjuda i friluftsliv och naturturism. Inom dessa båda områden är 

den biologiska mångfalden mycket rik varav ett stort antal arter har direkt skydd i svensk 

lagstiftning eller i EU:s Fågel- och Habitatdirektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som direkt eller indirekt gynnar 

människan och som är viktiga för välbefinnandet. Enligt MEAs och TEEBs ramverk 

kan ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier:   

1. Stödjande tjänster – de naturliga processer och tillstånd som är grundförutsättningarna 

för alla andra ekosystemtjänster.    

2. Reglerande tjänster – förmåner som erhålls från reglering av naturliga processer. 

3. Försörjande tjänster – olika produkter som ekosystemen erbjuder.    

4. Kulturella tjänster – icke-materiella förmåner från ekosystemen, som mental och 

fysisk hälsa, rekreation, spirituella och estetiska upplevelser. 

Foto Linda Fröberg 

http://millenniumassessment.org/en/Framework.html
http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-reports/foundations/
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Eftersom ingen heltäckande ekosystemtjänstanalys har gjorts för biosfärområdet eller för de 

enskilda naturtyperna var för sig, utgår sammanställningen från samråd med experter med lokal 

kännedom i nätverket Naturnytta biosfär. Sammanställningen omfattar de naturliga processer 

som kan leverera tjänster i de olika naturtyperna/ekosystemen, samt dess nyttjare. Nätverket 

Naturnytta biosfär är ett nätverk som består av representanter från olika delar av biosfärområdet. 

Deltagarna arbetar i biosfärkommunerna Lidköping, Mariestad och Götene, 

Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen Västra Götaland, biosfärföreningen och det finns också 

biosfärambassadörer som är engagerade i nätverket.  

Nedan redovisas en överblick över olika ekosystemtjänster utifrån fyra kategorier för sex viktiga 

naturtyper inom biosfärområdet: 

 Stödjande Reglerande Försörjande Kulturella 

Innanhavet 

Vänern med 

kust-

ekosystem 

Reproduktion av 

30 fiskarter 

Lokal 

klimatreglering 

Dricksvatten Rekreation 

Estetisk 

upplevelse 

Odlings-

landskapet 

Betesmarker 

livsmiljö för 

växter & djur 

Pollinering Mat 

1000-2000 arter 

knutna till ek 

Fornåkrar 

Biologiskt 

kulturarv 

Övriga sjöar 

vattendrag 

och 

våtmarker 

Livsmiljö för 

växter och djur 

Vattenreglering 

Lagring av  

Koldioxid 

Unika växter och 

djur 

Rekreation  

Skogs-

landskapet 

Livsmiljö för 

växter och djur  

Lagring av 

koldioxid 

Träprodukter 

Svamp och bär 

Jakt 

Rekreation 

Hälsa 

Geo-

landskapet 

med 

platåbergen 

Näringsrik 

berggrund 

Temperatur Unika växter och 

djur 

Rekreation 

Kunskap 

Vyer 

Bebyggelse, 

tätort 

Urbana 

landskapet 

Småbiotoper ex 

parker 

Renar luft 

Temperatur 

Boendemiljö Hälsa 
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Respektive naturtyp innehåller i 

sin tur olika delar.  För att veta 

mer om dessa och de värden som 

skapas genom dem, se nedan: 

Innanhavet Vänern med 

kustekosystem  

Denna naturtyp omfattas av stora 

vassområden, strandängar, 

fågelskär och klippstränder. De 

för med sig en rad tillgångar och 

värden så som: 

 

- Vattenförsörjning generellt. 

- Dricksvatten med mycket hög kvalitet. 

- Reglerande, med möjlighet att föra ut dagvatten. Reningsvattnet går ut i Vänern.  

- Lantbrukare kan bevattna tack vare Vänern samt dricksvatten till djur.  

- Reproduktion av fisk. 

- Fågelskär. 

- Fisk till humankonsumtion. 

- Rekreation.  

- Torsö är Vänerns största ö. Här finns försörjande tjänster och kulturella tjänster med 

restauranger, camping, vandrarhem, upplevelsenäring, rekreation och fysisk hälsa.  

- Nationalparken Djurö.  

- Naturreservat.  

- Sjöfartshistoria.  

- Genuin fiskekultur – identitet hos yrkesfiskarna. En grupp med ett trettiotal yrkesfiskare 

runtom i hela Vänern där några finns inom biosfärområdet. 

- Vänerlöjrommen (siklöja).  

 

Klippstränder/hällmarkstallskogar  

Öarna i Mariestads skärgård, Djuröarkipelagen, delar av Kållandsö och Tådene skärgård samt 

Varaskogen har gott om klippstränder och magra hällmarker i anslutning till dessa stränder. Vid 

istidens slut stod området till stora delar under vatten eftersom isen genom sin tyngd tryckt ned landet. 

När vattnet sjönk flyttade sig strandlinjen undan för undan och därför har landet påverkats av 

vågsvall. I exponerade lägen har finmaterialet spolats bort och lämnat klipp- eller klapperstränder. 

Dessa har efter landhöjning blivit bevuxna med skog vilken anpassats till den näringsfattiga miljön. 

Tallen har god förmåga att uthärda torka och dominerar trädskiktet. Träden växer långsamt och antar 

ofta förvridna former i de fall de växer i vindexponerade lägen. En mogen hällmarkstallskog har 

oftast endast sporadiskt med buskar och fältskiktet är också artfattigt och risbetonat. Moss- och 

lavskiktet är däremot ofta väl utvecklat. Hällmarkstallskogen erbjuder ett rikt insektsliv med 

vedlevande arter vilka i sin tur ger föda åt till exempel hackspettar som spillkråka och större 

hackspett. Hällmarkstallskogar i skärgården fungerar också som boplatser för havsörn och fiskgjuse 

vilka behöver tillgång till stora tallar för bobyggen. Hällmarkstallskog utgör en viktig del av Djurö 

Foto Johanna Mac Taggart 
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nationalpark samt naturreservaten på Kalvö, Brommö och Onsö.  

 

Vassvikar  

Dättern, Sjöråsviken samt skyddade vikar i Mariestads skärgård (bl.a. Fågelöviken), 

Mariestadsfjärden (bl.a. Börstorpsviken, Gummerstadsviken och Björsätersviken) och vid Kållandsö 

hyser sammanhängande vegetationsbälten dominerade av vattenväxter så som bladvass och jättegröe. 

Många olika arter har anpassat sig till att finna föda och boplatser i dessa vassbälten. Mosaikartade 

vassar med insprängda öppna vattenytor har en artrikedom av bl.a. insekter. Ovanför vattenytan finns 

arter av skinnbaggar, myggor, nattflyn och fjärilar. Under vattnet lever fjädermygglarver och 

vattengråsuggor. Det stora antalet insekter och andra smådjur ger föda åt olika fåglar såsom simänder 

och insektsätare som vassångare, trastsångare och skäggmes. De späda vasskotten är en uppskattad 

föda för olika arter av gäss. Flera hotade fågelarter är knutna till vassen. Rördrommen häckar i stora 

och täta bladvassar med god tillgång på fisk, grodor och vatteninsekter. Brun kärrhök är en rovfågel 

som lever av sorkar och andfågelungar. Jakten bedrivs upp till en halvmil från boet vilket ofta är 

beläget inne i tät vass. Hägern behöver tillgång till stränder eller våtmarker där de hämtar födan, 

främst grodor smågnagare och småkryp. Många fiskarter, mestadels vitfisk, lever i anslutning till 

vassen under yngeltiden för att få skydd mot rovfiskar. Vassvikar omfattas vanligtvis av 

strandskyddet, vilket för Vänern är 300 meter. 

 

Strandängar  

Strandängar är en gräsmarkstyp som minskat kraftigt i Sverige. Öppna strandängar är en mycket 

artrik miljö som hyser många sällsynta och hotade växter och djur. Strandbräsman, grönskäran och 

klockgentiana är exempel på växter som behöver blöta dyiga stränder för att gro och de gynnas av 

bete och varierat vattenstånd. Vattenområdet mellan strandängen och vassbältet kallas för blå bård 

och är av stort värde för många fåglar, insekter och groddjur. Den blå bården fungerar som en 

”barnkammare” för många fiskarter. I det varma och insektsrika vattnet utvecklas ynglen snabbt. För 

att den blå bården inte ska växa igen krävs att strandängen betas eller slås. Biosfärområdet ligger 

längs ett flyttsträck för fåglar. Detta innebär att strandängarna har extra höga värden då dessa erbjuder 

en utmärkt provianteringsplats för en stor mängd fåglar. Strandängarna finns spridda utmed hela 

Vänerkusten i biosfärområdet. 

 

Fågelskär  

Fågelskären, mer eller mindre kala, fungerar som häckningsplats för måsar, trutar och tärnor. Dessa 

är en nyckelbiotop för många av Vänerns sjöfåglar. Silltrut och havstrut som normalt endast 

förekommer längs havskuster finns även här i Vänern. En mycket vanlig fågel i Vänern är också 

skarven som häckar på små öar. Man känner lätt igen dessa öar på de döda träden med stora svarta 

fåglar i, och bristen på annan växtlighet. Skarvarnas spillning består till stor del av frätande 

ammoniak vilket gör det svårt för växtligheten av skarvkolonin att klara sig. Skarven tar därför ofta 

helt över de små öar där den slår sig ner. Många av måsfåglarna häckar i kolonier och i anslutning 

till dessa häckar även andra fåglar som annars förekommer betydligt längre in i skärgårdsvikarna. 

Dessa fågelarter drar nytta av måsfåglarnas kollektiva försvar genom att häcka intill dem. Gräsand, 

snatterand, småskrake, strandskata och storlom är så kallade följearter till måsfåglarna. Fågelskären 

har på senare år, i större omfattning än tidigare, börjat förbuskats. Detta har lett till att de försämrats 

som häckningsmiljö eftersom den ruvande fågeln måste ha fri sikt runt sitt bo för att kunna upptäcka 

fiender.  
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Odlingslandskapet  

Denna naturtyp innefattar naturbetesmarker, småbiotoper i odlingslandskapet, alvarområden 

och kalkgräsmarker, rikkärr. Dessa ger bland annat: 

 

 Mat till människor och djur. 

 I odlingslandskap och bebyggelse är slåtterängarna viktiga för den biologiska 

mångfalden och en väldigt viktig del i jordbrukslandskapet. De stärker de 

pollinerande insekterna i området. 

 Småföretag har försörjande tjänster som ger till exempel kött och fårskinn. 

 Betesdjur som flottas ut till exempelvis Onsö.  

 Nationalparken Djurö. 

 Biologiskt kulturarv. 

 Kulturella tjänster som foto, personliga upplevelser som förlovning och 

friluftsaktiviteter som vandring och cykling. 

 

Småbiotoper i odlingslandskapet  

I odlingsbygderna kring Kinnekulle och Kållandsö men även vid slättområdena kring Mariestad finns 

småbiotoper kvar i odlingslandskapet. Sådana biotoper är viktiga för många arter av växter och djur 

då de fungerar som tillflyktsorter i ett annars påverkat landskap. Detta gäller till exempel för vissa 

insekter såsom fjärilar, fåglar, fladdermöss men även lite större däggdjur. Om småbiotoperna ligger 

tillräckligt tätt, så att de kan utbyta individer med varandra, kan de ofta räcka för att arterna ska kunna 

fortleva inom området. Äldre träd och bärande buskar är ofta särskilt viktiga då de erbjuder såväl 

skydd som föda. Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten 

och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar. Många småbiotoper 

omfattas även av befintliga naturreservat. 

 

Alvarområden/kalkgräsmarker  

Med ”alvar” menas de flacka hällmarker 

som förekommer på hård kalkberggrund 

på några ställen i världen. Alvarmarkerna 

är ett resultat av en mångtusenårig 

samexistens mellan människans 

brukande och de naturliga 

förutsättningarna. Alvaret är en livsmiljö 

för ett stort antal växter och djur – många 

mycket ovanliga på andra håll. De kännetecknas av att de saknar, eller endast har ett tunt jordtäcke, 

att de har kraftigt växlande tillgång på vatten, ett hårt klimat och en säregen växt- och djurvärld. Inom 

biosfärområdet finns naturtypen alvar endast på Kinnekulle. 70 % av världens alvarmark finns på 

Öland och Gotland, men i Sverige finns det även små alvarområden i Västergötland. Det största 

alvarområdet på svenskt fastland hittar man inom naturreservatet Österplana hed och vall på 

Kinnekulle, belägen på bergets kalkstenslager, som är ca 50 meter tjockt. Växt- och djurlivet är 

mycket artrikt, men livsvillkoren är hårda och många arter är anpassade för att leva i den speciella 

miljö som råder här. På vintern blandar olika uppfrysningsfenomen om i kalkgruset och på våren och 

hösten översvämmas markerna lätt. På sommaren råder istället brist på vatten, eftersom den tunna 
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jorden snabbt torkar ut. På Kinnekulles kalkmarker varierar jordlagrets 

tjocklek och fuktighetsgrad och det finns en mosaik av olika miljöer, som 

skapar förutsättningar för att många olika arter ska trivas. Bland annat 

växer här ett stort antal orkidéer. De största hoten mot alvarmarkerna är 

upphörd betesgång och igenväxning. Alvarmarkerna på Kinnekulle har i 

regel en mycket lång tradition som betesmarker och en fortsatt hävd är en 

förutsättning för att den stora artrikedomen ska finnas kvar. 

Alvarområdena ingår i EU:s nätverk av värdefulla naturmiljöer, Natura 2000 och är avsatta som 

naturreservat. 

 

Rikkärr  

Rikkärren utmärker sig genom att vara de artrikaste myrarna med många specialiserade arter av 

kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar. Förr i tiden hävdades rikkärren ofta genom slåtter 

eller bete, vilket motverkade igenväxning och gynnade artrikedomen. Idag är denna hävd ovanlig 

och dikningar till syfte att skapa odlingsbar mark och skogsmark har slagit hårt mot rikkärren. 

Skebykärret är ett mycket fint rikkärr inom området. Det är beläget i en del av Västra Götaland som 

har mycket sparsamma förekomster av denna vegetationstyp. Vass har invaderat i området, vilken 

behöver slås av varje år. Floran utgörs av axag, tuvstarr, gräsull, majviva, ängsnycklar m.fl. 

Bottenskiktet domineras av spjutmossa, bandpraktmossa och kalkkammossa. På Kinnekulle finns 

flera rikkärr, kalkfuktängar och källpåverkad mark inom avsatta naturreservat.  

 

Ängar/slåtterängar  

Slåtterängar och betesmarker hyser en stor del av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. 

Bara en bråkdel av de ängar och betesmarker som fanns vid sekelskiftet 1900 finns kvar i dag, 

som en följd av jordbrukets rationalisering. Ängs- och betesmarker kräver skötsel i form av slåtter 

eller bete för att behålla sina värden. Odlingslandskapet har skapats av människan och naturen 

under mycket lång tid och ser mycket olika ut i olika delar. Mängden fåglar i odlingslandskapet 

minskar starkt och många ängs- och betesmarksväxter är hotade. Bristen på betesdjur och aktiva 

brukare är ett problem, bland annat kopplat till bristande lönsamhet i djurproduktionen. Det finns 

dock exempel på ängar som har restaurerats. Dessa innehåller en flora som karaktäriserar 

slåtterängen och marken har där enligt gamla kartor använts som ängsmark. Inom Kinnekulle 

naturvårdsområde har flera områden restaurerats som ängsmark och ingår i nya reservatområden.  

 

Naturbetesmarker  

Betecknande för naturbetesmarkerna är att de i 

modern tid inte utsatts för kultiverade åtgärder 

som till exempel produktionshöjande syfte, 

förbättrats med redskap, gödslats, kalkats, 

stenröjts, dränerats eller såtts in med 

vallväxter. Eftersom ingen gödsel tillförts 

naturbetesmarkerna är det just knappheten på 

växtnäring, framför allt kväve, som i 

kombination av traditionell och kontinuerlig 

avbetning gett så goda överlevnadsmöjligheter 
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Foto Katarina Sundberg 
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för många växtarter. Öppenheten och ljustillgängligheten är mycket viktiga inslag, inte bara för 

växtligheten utan också för djurlivet. Insektslivet är rikt tack vare örtrika gräsmarker, som till stora 

delar är solbelysta. Fåglarna får tillgång till föda, vilket är betydelsefullt framför allt under 

häckningar. Många fjärilar trivs också här. Det finns en mängd värdefulla naturbetesmarker inom 

biosfärområdet, framförallt i västra delen och på Kinnekulle. 

Övriga sjöar, vattendrag och våtmarker  

Inom naturtypen ingår sjöar, åar, vattendrag, forsar, åraviner och lekområden för fisk är alla 

värdefulla av bland annat följande skäl: 

 Fiske. 

 Rekreation. 

 Biologisk mångfald. 

 Våtmarker ger vattenrening.  

 Våtmarker ger vattenhushållning. 

 Fisk vandrar upp i Tidan och leker. 

 Rikkärren har hotade arter. 

 Kulturellt – torvbrytning. 

Forsar, å-raviner och lekområden  

Ån Tidan nedströms Ullervad har delsträckor med strömmande rinnande vatten. Dessa erbjuder 

syrerika miljöer vilket gynnar många arter av vatteninsekter och andra bottendjur. Exempel är 

dagsländor, nattsländor och tvåvingar. Tillgången på föda och syre gör områdena viktiga som 

lekplatser för flera av Vänerns fiskarter. Asp och nors vandrar upp på vårarna medan öring 

kommer upp i september – oktober. Arter som abborre och färna förekommer permanent i dessa 

miljöer. Tidans mynning är idag fiskevårdsområde och har även utpekats som nationellt särskilt 

värdefull vattendragssträcka. Andra strömsträckor finns vid Sjöråsåns mynning och i Mariedalsån. 

Grundområden norr och nordväst om öarna i Mariestads skärgård, öster om Djuröarkipelagen, i 

Kinneviken samt norr och väster om Kållandsö utgör viktiga lekområden för sik och siklöja vilka 

leker under senhösten på fasta bottnar. Dättern och Mariestadfjärden är viktiga som lekområden 

för gös vilka behöver grunda vikar som värms upp tidigt på vårarna. Bottnarna kan vara såväl 

mjuka som hårda och hyser en viss växtlighet. Abborren leker i området på våren, antingen på 

stenbotten eller vid stränder med översvämmad vegetation. Gäddans lek sker på översvämmade 

stränder eller i långrunda vikar under mars-maj.  

Skogslandskapet  

Här finns hällmarkstallskogar, gammelskog, sumpskog, klibbalkärr, ekhagar och 

ädellövskog. Tack vare dessa ges: 

 Lagring av koldioxid. 

 Vattenhushållning. 

 Reproduktion av vilt. 

 Jakt. 

 Bär- och svampplockning. Ramslök. 
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 Luftrening. 

 Biologisk mångfald med exempelvis ekbeståndet med sina 1000-2000 arter.  

  

Gammelskogar  
4 

 

Gammal orörd naturskog som får utvecklas fritt utan direkt mänsklig 

påverkan är mycket rik på arter och har en mängd höga naturvärden. 

Här trivs olika växter och djur vilket bidrar till den biologiska 

mångfalden. I den orörda skogen finns vindfällen, torrträd samt död 

ved. Detta bidrar till en mångfald av habitat som gynnar växt- och 

djurlivet. Död ved är en viktig resurs för ett mycket stort antal av 

skogens växter och djur. Den utgör föda, boplats, skydd och 

byggmaterial för en rad mer eller mindre ovanliga arter. Bland annat 

trivs tickor, vedsvampar, skinnsvampar och insekter i sådana miljöer. All skog är mer eller mindre 

påverkad av människan i biosfärområdet men i naturreservatet Kedum-Torpa gammelskogen kan vi 

endast se skonsamma spår av människan. Området är bevuxet med en naturskogsartad barrblandskog 

med enstaka lövträd så som björk, asp, rönn och ek. Skogen är cirka 150 år gammal och det finns ett 

flertal tallar som nått en ålder av 200 år. Orkidén knärot förekommer tämligen rikt i området och 

även tallört växer på några ställen.  

 

Sumpskog  

I biosfärområdet finns olika typer av sumpskog. Klibbalstrandskog samt klibbalkärren är de vanligast 

förekommande. Sumpskogarna finns i Östra Sannorna samt på Torsö.  

 

Klibbalstrandskog  

Klibbalstrandskog etableras utmed stränder av mesotrofa och eutrofa sjöar, ofta i samband med 

sjösänkningar under de senaste 200 åren. Hydrologiskt beror bestånden av sjöns 

vattenståndsvariationer, här bildas ofta socklar. I busk- och fälstskiktet växer arter som hör till 

sjöstränder såsom gråvide, strandklo, besksöta, bredkaveldun och vasstarr. Värdefulla element i 

denna lövskogstyp är socklar, vattendränkta lågor, gamla träd (klibbal och knäckepil) högstubbar och 

torrträd. Här finns en mängd rödlistade arter. Klibbalstrandskogen i Östra Sannorna är unik bland 

annat genom sin storlek i länet, dessutom är den av nyckelbiotopsklass.  

 

Klibbalkärr  

Alkärr ligger i sänkor i terrängen och är en biotop som präglas av små vattenrörelser. Ofta är alkärren 

små till ytan. Ett typiskt alkärr har stora socklar med mossor, ormbunkar, örter och starr spridda över 

nästan vegetationslösa ytor på dyigt underlag som är vattentäckt stor del av året. Detta är en miljö 

som kan hysa ett flertal naturvårdsintressanta arter. En intressant kryptogamflora på alsocklarna med 

både signalarter och rödlistade arter kan förväntas. Jordarterna är organiska, torvjordar. I fältskiktet 

finns bland annat signalarterna missne och rankstarr, tillsammans med videört, skogsbräken, 

ängsruta, frossört, kärrsilja och vattenmåra.  

 

Tallsumpskog  

I tallsumpskogar växer tallen långsamt och det är inte ovanligt med enstaka mycket gamla, grova och 

vridna träd. Fiskgjusen placerar ibland sitt bo i dessa träd. Död ved förekommer i form av torrakor 

Foto Katarina Sundberg 
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och lågor. Andra trädslag i biotopen kan vara glasbjörk och al. Signalarter som förekommer i 

tallsumpskogar kan vara liten spiklav, brunpudrad nållav och nästlav. 

 

Ädellövskog  

De ädla lövträden är alm, ask, avenbok, bok, ek, lind och lönn. Ädellövskog kallar man skog som till 

största delen består av dessa. Under värmeperioden för 7000 år sedan täckte ädellövskogarna en stor 

del av södra Sverige. Sedan dess har de minskat av främst två anledningar: dels har människan 

omvandlat dem till odlingsmark, och dels har klimatet blivit kärvare. Ädellövskogarna är ofta 

påverkade av bete och skogsbruk. Många av dagens ädellövskogar är sekundärskogar, det vill säga 

de har återkoloniserat mark som använts för bete eller slåtter fram till 1900-talets början, men som 

sedan fått växa igen. Ädellövskogar är en omistlig del av kulturlandskapet. De finns ofta nära 

bebyggelse och är viktiga för rekreation och friluftsliv. Mångbruk har åter blivit aktuellt. En tredjedel 

av alla hotade eller missgynnade skogslevande växtarter i Sverige hör hemma i ädellövskogen. Den 

kan växa på många olika typer av marker. Sluttningar, dalgångar och rasmarker är några exempel. 

Forskare är överens om att vi går mot ett varmare klimat, något som kan gynna tillväxten och 

konkurrensförmågan för ädellövskog. Inom biosfärområdet finns stora arealer ädellövskog på 

platåberget Kinnekulle, där de ädla lövträden företrädesvis växer på alunskiffermark och i sandstens– 

och kalkstensbranterna. De flesta av ädellövskogarna har tidigare varit betesmarker eller ängar och 

stora arealer ädellövskog har avsatts som naturreservat. De ingår i Natura 2000-nätverket. I 

biosfärområdets östra del ligger flera av de mest naturvärda lövskogarna på Lugnåsbergets sidor.  

Vänerkusten äger flera värdefulla ädellövskogsmiljöer. Exempel är Surö bokskog söder om Sjötorp, 

Svenäs udde norr om Sjötorp, värdefulla ekmiljöer runt Stola herrgård och i Parkuddens naturreservat 

i västra delen av biosfärområdet.  

 
 

 

Foto Katarina Sundberg  
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Ekhagar  

Ekhagar är beroende av kontinuerlig skötsel där hävd som håller biotopen öppen är viktigast. Gamla 

ekar är hem till många olika arter som insekter, svampar och lavar. Så många som en miljon växt-, 

djur- och svampindivider kan bo i en gammal ek som står öppet och solbelyst. Eken tros kunna bli 

över 1000 år gammal. I riktigt gamla träd samlas mulm i håligheter i stammen. Det ser ut som fint 

sågspån och består av halvt nedbruten ved blandad med döda insekter, spillning och löv. I mulmen 

lever många olika slags skalbaggar och andra insekter som tuggar i sig av trädet. Mulmekar är 

ovanliga i dagens landskap. På Kinnekulle är dock insektsfaunan i de gamla ekarna mycket artrik.. 

Många träd är gamla vårdträd eller står i alléer, men de flesta står i betade hagmarker. Eken har här 

en särställning och ekhagarna ligger ofta i anslutning till de stora herrgårdarna. De mäktiga gamla 

träden sätter en tydlig prägel på landskapet. De många ekhagarna på Kinnekulles västsida gör berget 

till ett av de mest värdefulla områdena med ek i hela 

Europa. Många av Kinnekulles ekhagar är idag 

avsatta som naturreservat och ingår i Natura 2000-

nätverket. Utmed Vänerkusten finns flera områden 

med värdefulla ekhagar. Ekudden, Storeberg, Skansen 

Läckös naturreservat, och Torsängens naturreservat 

utanför Lidköping är goda exempel. Övriga områden 

är bland annat Klosterängens naturreservat på 

Lugnåsberget och Mariedal utanför Götene. 

 

Geolandskapet med platåbergen 

Här finns försörjande och stödjande tjänster som till exempel: 

 Geolandskapet med platåbergen är unikt då bergarterna och dess skikt vittnar om 

miljontals år av utveckling, något som är intressant för kunskap, forskning och 

kunskapsturismen. 

 Alvarmarker. 

 Växtligheten med rödlistade arter, unika svampar på grund av den näringsrika 

berggrunden. 

 Spektakulära vyer, stenbrottet i Kinnekulle, besöksnäring. 

 Lugnåsberget med kvarnsten ger besöksnäring och kunskap. 

Bebyggelse/tätortsområden/urbana landskapet 

Inom denna naturtyp finner du bland annat: 

 Småbiotoper i exempelvis parker och torpmiljöer ger biologisk mångfald. 

 Herrgårdar och kyrkor på Kinnekulle har ofta stora träd som bidrar till biologisk 

mångfald. 

 

3.2 Ange om något har ändrats i fråga om indikatorer på ekosystemtjänster som används 

för att utvärdera biosfärområdets tre funktioner (bevarande, utveckling och stöd). Ange 

vilka, samt detaljer och statusuppdatering om svaret är ja. 

Det finns inga tidigare indikatorer på ekosystemtjänster i biosfärområdet att referera till eftersom 

ingen analys är genomförd av hela området. Däremot finns uppföljningsbara indikatorer kopplat 

till biosfärområdets mål för åren 2019-2025. Sedan april 2019 finns också en regional 
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handlingsplan, gjord av länsstyrelsen, för grön infrastruktur som innehåller konkreta 

uppföljningsbara åtgärder för att bevara, utveckla och stödja ekosystemtjänster. Denna är så ny 

så det finns inte några resultat att presentera i nuläget. 

3.3 Uppdatera beskrivningen av den biologiska mångfald som är involverad för att 

tillhandahålla ekosystemtjänsterna i biosfärområdet (t.ex. de involverade arterna eller 

artgrupperna). 

Biologisk mångfald av växter och djur är ofta en förutsättning för att ett ekosystem ska kunna 

leverera viktiga ekosystemtjänster. Olika arters betydelse skiljer sig åt beroende på vilken 

funktion de har i ekosystemet, till exempel om de pollinerar blommor eller är toppredatorer. Det   

har också att göra med hur viktiga de är i detta sammanhang. Det är den samlade höga biologiska 

mångfalden i området som gör biosfärområdet unikt. I flera fall bidrar mångfalden i sig till 

ekosystemtjänster. Dessutom bidrar en hög artrikedom ofta till ekosystemens resiliens, det vill 

säga deras förmåga att hantera påfrestningar som mänsklig påverkan och naturliga störningar. 

Om flera olika arter kan generera samma funktion och tjänst kan de ersätta varandra vid 

förändringar i artinnehållet. Nya noterade hot mot den biologiska mångfalden är bland annat 

invasiva arter, askskottsjukan och almsjukan, samt effekter av klimatförändringarna.  

Se mer i kapitel 4 

3.4 Ange om någon bedömning/uppdaterad bedömning av ekosystemtjänsterna har gjorts 

sedan nomineringen/den senaste utvärderingen. Specificera och ange i förekommande fall 

om och hur detta används i biosfärområdets handlingsprogram. 

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur har länsstyrelsen 2019 tagit fram 

en  regional handlingsplan. Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till 

fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Handlingsplanen 

beskriver på regional nivå av hur olika livsmiljöer för växter och djur fördelar sig i landskapet. 

Den ska bidra till att förstå landskapsekologiska samband när olika typer av mark- och 

vattenanvändningsbeslut fattas, samt stärka landskapsperspektivet i naturvårdens arbete med 

skydd, skötsel och artinriktade åtgärder. Handlingsplanen ska också vara ett stöd för 

prioriteringar av åtgärder inom jord- och skogsbruk samt bidra till åtgärder som stärker 

klimatanpassning..  

Lidköpings kommun har gjort en biotopkartering och habitatsanalys samt en arbetsmodell för 

ekosystemtjänster i detaljplanearbetet. Mariestads kommun har haft studenter som gjort 

examensarbete kring ekosystemtjänster i form av spridning av pollinationer och 

spridningskorridorer inne i Mariestad. 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomför ett projekt i biosfärområdet för att ta fram en 

modell för att kommunicera riskerna med invasiva arter till trädgårdsägare. Projektet pågår i 

ytterligare två biosfärområden och är ett bra exempel på när 

biosfärområden används som testarenor.  

Biosfärföreningen har ekosystem och biologisk mångfald som ett av 

sina organisationsmål. Rent konkret har det bland annat visat sig 

genom kunskapsspridning och exemplifieringar inom projekt som 

Här finns liv där Agenda 2030 stått i fokus.    

       
Foto Katarina Sundberg 
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4. BEVARANDEFUNKTIONEN 
[Detta gäller program där man försöker skydda den biologiska mångfalden på landskaps- och platsnivå och/eller 

ekologiska funktioner som tillhandahåller ekosystemvaror och -tjänster i biosfärområden. Även om åtgärder för att 

hantera denna funktion kan vara fokuserade på kärnområdet/kärnområdena och buffertzonen/buffertzonerna, kan 

ekosystemdynamiken förekomma i stor rumslig skala och tidsskala i och utanför biosfärområdena.] 

 

4.1 Betydande (eventuella) förändringar av huvudsakliga habitat, ekosystem, arter eller 

variteter som är av traditionell eller ekonomisk betydelse för biosfärområdet, däribland 

naturliga processer eller händelser, de viktigaste följder av mänsklig påverkan och/eller 

relevanta åtgärder (sedan den senaste rapporten/utvärderingen). 

Inom tioårsperioden har det kommit trädsjukdomar till området såsom almsjukan och asksjukan. 

Effekterna kan nu ses. Stora områden på Kinnekulle är drabbade av dessa sjukdomar. 

Konsekvenserna är att det blir ändrad trädslagsblandning i ädellövsskogarna. Det som kommer 

istället är klibbal, björk och asp. Även de stora angreppen av granbarkborre har tillsammans med 

trädsjukdomarna lett till stora konsekvenser för skogsägare i skärgårdarna, i Mariestad och på 

Kinnekulle.  

I början av 2000-talet svämmade Vänern över och efter det är det en hårdare reglering av 

vattenståndet. Detta har fått till följd att stränderna växer igen. Vass och klibbal tar över och det 

ger i sin tur konsekvenser för naturvärdena när det gäller biologisk mångfald. Detta påverkar 

även möjligheterna för friluftsliv och naturturism vad det gäller paddling, bad med mera. Inom 

projektet LIFE Vänern 2015-2019, som gjordes tillsammans med Värmlands län, har 

länsstyrelsen jobbat för att lösa problemen bland annat genom att röja på igenväxande fågelskär. 

En positiv förändring är att antalet havsörnar har ökat. Detta gör att den tidigare stora mängden 

storskarv minskat.  

Invasiva arter har ökat i omfattning. Exempel på detta är jätteloka, parkslide, jättebalsamin 

rosendunärt och vägtistel. När det gäller djur har dovhjorten ökat i antal på Kinnekulle vilket ger 

problem genom att de betar bland annat guckosko, backsippa, grödor som raps samt skogsplantor 

av ek och tall. Ofta behöver trädgårdsägare, kyrkogårdar och andra hägna in sin mark om de vill 

ha trädgårdsodling eller blomplanteringar.  

4.2 Beskriv de huvudsakliga verksamheterna/program/åtgärder för att bevara och 

utveckla den biologiska mångfalden som har genomförts i biosfärområdet under de senaste 

tio åren samt pågående verksamheter/program/åtgärder. Nämn huvudmålen för dem och 

aktiviteternas omfattning, t.ex. biotiska inventeringar, hotade arter, landskapsanalyser, 

aktiviteter för att främja lokalt engagemang för att bevara den biologiska mångfalden. 

Hänvisa till de övriga avsnitten nedan i tillämpliga fall. 

I biosfärområdet har det genomförts en mängd aktiviteter för att bevara, utveckla och stödja den 

biologiska mångfalden under de senaste tio åren. Nedan beskrivs ett urval.  

● Förstudie MSC-certifiering 

Ett MSC-certifierat fiske innebär att yrkesfisket bedrivs varsamt så att andra arter kan 

fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra. Yrkesfisket måste säkerställa att det kan 

pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt. För att 

stärka ett hållbart fiske i Vänern gjorde biosfärföreningen en förstudie tillsammans med 

Svenska insjöfiskarna och yrkesfiskare som ett första steg till att msc-certifiera fiske i 

Vänern. Fiske av gös msc-certifierades 2017. 
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● Bioblitz 

På biosfärdagen den 2:a juni 2013 genomfördes en bioblitz vid  naturum 

Vänerskärgården. En bioblitz är en artinventering som genomförs under 24 timmar där 

experter inom olika sakområden inventerar och dokumenterar alla arter som hittas inom 

ett avgränsat område. Syftet är att öka intresset för biologisk mångfald och visa upp 

myllret av liv för en bred allmänhet. 14 nationella och lokala artexperter genomförde 

inventeringar och delade med sig av sina kunskaper. Därutöver medverkade även andra 

deltagare med stora kunskaper inom området biologisk mångfald. Cirka 200 arter hittades 

och dokumenterades i den digitala databasen Artportalen. Även information och 

guidningar genomfördes under bioblitzen och cirka 600 personer närvarade.  

Se mer genom länk till rapport om bioblitzen i kapitel 9  

 

● Föreläsningsserien ”Tema biologisk mångfald i biosfärområdet.” Målgruppen för 

föreläsningsserien om biologisk mångfald i biosfärområdet var intresserad allmänhet och 

denna pågick under 2016. 

 

● Bi-hotell 
Biosfärföreningen hade en designtävling som resulterade i ett vinnande bidrag i form av 

ett bi-hotell av Linda Loland. Bi-hotellet, som har biosfärområdets logotyp, är en populär 

representationsgåva från föreningen och kommunerna. Medlemmar kan också köpa bi-

hotellen och de finns till försäljning på ett par ställen i biosfärområdet. Bi-hotellen 

fungerar som boplatser för vildbin, som kan ha svårt att finna bra boplatser när människor 

tar ner skogar till fördel för bebyggelse. Bi-hotellen belyser vikten av människans 

omtanke om den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.  

 

 GULLD-fonden. Biosfärområdets GULLD-fond bidrar årligen till hållbara initiativ. Ett 

bidrag gick år 2019 till Projektet Expedition Linneaus 1A för att genomföra en 

kartläggning av blommande växtarter längs med vägrenarna på Kinnekulle. 

 

 

● Biosfärstipendiet har under flera år delats ut till flera olika 

aktörer som på olika sätt gynnat den biologiska mångfalden. 

Bland annat till Naturskyddsföreningen för deras arbete med 

slåtter på Kinnekulle. Det har också gått till Vänerns insjöfiskare 

för deras arbete med att bevara den hotade ålen genom hjälp med 

dess vandring till sargassohavet. Stipendiaterna brukar lyftas 

fram genom artiklar i media vilket bidrar till spridning av 

kunskap om biologisk mångfald. 

 

● Bevarandeplaner och skötselplaner 

Skötselplaner för de nya naturreservaten är framtagna samt att länsstyrelsen har 

uppdaterat bevarandeplanerna för samtliga Natura 2000-områden under åren 2016-2019.  

 

● Slåtterängar. Länsstyrelsen har en löpande satsning där de skapar mer slåtterängar inom 

ramen för reservatsskötsel. De jobbar också med att stärka naturvärden kopplade till ek. 

Ett par exempel är fortsatt jobb med frihuggning av ek och plantering av ek. Ansökan är 

påbörjad 2019 kring ett nytt projekt efter LIFE Kinnekulle som heter LIFE restored. Det 

projektet handlar om restaurering av ek-miljöer. 
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● Kommunikationsprojektet *Här finns liv 2017-2019  
Projektet har lyft en mängd goda exempel i området med koppling till biologisk mångfald 

och klimatfrågor. Genom två app-spel får man på ett lekfullt sätt lära sig mer om Agenda 

2030 och ta del av konkreta goda exempel på hållbara insatser i biosfärområdet. 

Kartspelet spelas framför  ett 6 X 1 meter stort Kartspel och Superkraftspelet finns utmed 

naturstigen nära Läckö slott.  

 

4.3 På vilka sätt är åtgärderna kopplade till eller integrerade med frågor som rör hållbar 

utveckling (t.ex. främja lokalt engagemang för att bevara den biologiska mångfalden på 

privata områden som används för andra syften)?    

Biosfärföreningen deltar i ett projekt för att hitta en kommunikationsmodell för riskerna med 

invasiva främmande arter, som riktar sig till trädgårdsägare. Främmande arter är en följd av 

klimatförändringarna och ett växande hot mot den inhemska biologiska mångfalden. Att 

bekämpa skador och kontrollera dem kostar flera miljarder varje år i Sverige och privata 

trädgårdar är ofta en inkörsport. Projektet drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och 

genomförandet sker i ytterligare två svenska biosfärområden. Götene kommun har erfarenhet av 

att kommunicera och bekämpa invasiva arter och deltar med den kunskapen i projektet.  

I intervjun med en tjänsteperson på länsstyrelsen framkommer önskemål om att arbeta mer med 

de vanliga arterna i jord-och skogsbruket, samt med vattnet. En arena för detta är nätverket 

Naturnytta biosfär. Personen påtalar också att det är ett stort tryck på användning av marken av 

olika aktörer inom besöksnäringen och utövare av friluftsliv. Samverkan mellan länsstyrelsen, 

turistbolag, kommunala turistbyråer eller biosfärföreningen är viktigt. Ibland startar projekt upp 

i naturreservat och pågår utan dialog med länsstyrelsen vilket kan skapa onödiga konflikter. Ett 

bra exempel på samverkan är det nystartade projektet 2020 om hållbar besöksnäring i 

Vänerskärgården.  

 

Se mer i kapitel 4.2 för exempel på hur vi främjar lokalt engagemang genom till exempel Bioblitz, 

biosfärstipendium  och projektet Här finns Liv 

 

4.4 Hur bedöms genomslagskraften hos de åtgärder eller strategier som används? 
(Beskriv metoderna och vilka indikatorer som tillämpas.)  

”Från min horisont är grundidén med biosfärområdet ett instrument för att 

jobba vidare med ekosystemtjänster i hela biosfärområdet inte bara i skyddade 

områden.”  

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen Vänerskärgården med Kinnekulle 

Illustration Veronica Jensen 
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Generellt finns det god kännedom om biosfärområdet och förtroende 

för biosfärkontoret och biosfärföreningen hos beslutsfattare, lokala 

aktörer och allmänhet. Området har även fått uppmärksamhet från 

lokala, regionala och nationell media för det som är gjort under de 

gångna tio åren. Några exempel:       

 Biosfärområdets legitimitet bekräftas genom att biosfärområdet 

är en del i kommunernas långsiktiga beslutade planer. Se 2.4.1 

        

 Naturum Vänerskärgården och Vänermuseet är informativa och pedagogiska nav för att 

sprida kunskap om biosfärområdet och om Agenda 2030.   

      

 Flera konferenser har ägt rum i biosförområdet. Bland annat EuroMAB 2011, en 

nationell fiskekonferens och en nationell konferens för kommuner som ingår i 

biosfärområden.  

 

 Stora arealer har blivit naturreservat och Natura 2000 tack vare en god dialog och 

samverkan mellan myndigheter och markägare.  

 

 Biosfärområdet var i Sverige pionjärer när det gällde hållbar turism. Biosfärleder för 

cykling och vandring, båtleder med skyltning med mera har skapats till nytta för alla 

invånare och tillresta besökare. En bra grund för fortsatt utveckling av hållbar turism är 

lagd.  

 

 Biosfärområdet har ingått i flera forskningsprojekt samt att biosfärkontoret tagit emot 

studenter för kortare eller längre tid.  

 

 Inom biosfärområdet finns ElctriVillage med sin världsunika satsning på solcellsdriven 

vätgastankstation. Satsningen är ett steg av flera för att verka som ett modellområde för 

hållbarhet på olika plan i samhället. ElectriVillage är ett exempel på effekt av Unescos 

biosfärutnämning.   

 

 En positiv dialog och utvecklingen av kunskap och metoder har lett till ökat intresse och 

engagemang hos yrkesfiskarna samt ett mer hållbart fiske. Konkreta exempel är msc-

certifiering av gös och kvalitetssäkring av löjrom.  

 

 

”Man har bland yrkesfiskarna konkret diskuterat hållbart fiske och msc- märkt 

certifiering. I mitt nya jobb träffade jag dem igen och då hade de ett möte om 

löjrommen. Om de ska certifiera den finns det risk att myndigheter kommer säga att de 

inte ska fiska den  -”då ska vi inte göra det heller”, sa fiskarna. Projektet gav ett ökat 

värde på löjrommen och fisket blev mer effektivt. Yrkesfiskarna samverkar nu – tidigare 

konkurrerade de - nu har de bildat en organisation.” 

Mångårig medarbetare på biosfärkontoret 



49 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

 

 

4.5 Vilka är de viktigaste faktorer som har påverkat (i positiv eller negativ riktning) 

naturvårdsinsatsernas framgång i hela biosfärområdet? Med tanke på de erfarenheter och 

lärdomar som har dragits under de senaste tio åren, vilka nya strategier eller metoder 

kommer att vara mest verkningsfulla för att främja hållbar utveckling? 

Enligt nätverket Naturnytta biosfär är kommunala strategier och dess genomförande en av de 

viktigaste faktorerna för naturvårdsinsatsernas framgång i hela biosfärområdet. Kommunerna har 

bättre strategier idag än för tio år sedan. Götene kommun hade önskat att biosfärföreningen var 

mer närvarande där. Till exempel att biosfärkontoret fanns på plats i kommunerna exempelvis 

var tredje vecka. En idé finns om att skapa ett biosfärrum på Kinnekulle. Kontinuitet är viktigt 

så att det ständigt hålls liv i frågorna. Kommunerna hade kunnat bidra mer om de involverades 

mer, ett exempel är biosfärutmaningen.  

Lidköpings kommun har gjort en bra lokal strategi, som skulle kunna kommuniceras mer som en 

biosfärstrategi. Götene kommun likaså. Kommunerna har agerat lokalt var för sig på bra sätt 

kring hållbarhet, men många gånger har det inte stämts av med biosfärföreningens mål. Ett 

förslag från nätverket är att göra en gemensam rapport vartannat eller vart tredje år. Detta för att 

öka möjligheterna att se vad som blivit bra och vilka resultat som uppnåtts. Gemensam analys 

och reflektion ger en gemensam grund att jobba utifrån. 

Länsstyrelsens grundläggande arbete lyfts också fram av nätverket som något som gett en väldigt 

bra grund. Det är mycket viktigt med samverkan mellan länsstyrelsen, markägarna och 

kommunerna. Det är en viktig lärdom från metoden som användes under projektet LIFE 

Kinnekulle.  

Från länsstyrelsens horisont har länsstyrelserna och kommunerna kunnat jobba vidare bra med 

den gemensamma skötseln i de skyddade områdena. Götene kommun har till exempel tagit beslut 

att bedriva hyggesfritt skogsbruk.  

Enligt nätverket Naturnytta biosfär kommer erfarenheter och lärdomar från de senaste tio åren 

att vara mycket verkningsfulla för att främja hållbar utveckling. Till detta hör nya strategier, 

metoder och samverkan till exempel genom nätverket. Tack vare detta kan nya projekt och 

samarbeten växa fram. 

När det gäller vad biosfärföreningen kan bidra med för att främja hållbar utveckling, och vilka 

andra aktörer som behöver vara med, svarar nätverket Naturnytta  biosfär och olika 

intervjupersoner så här: 

 De som jobbar med besöksnäring har en viktig roll. 

 

 Myndigheter som skogsstyrelsen eftersom det behövs en plan för ett hållbart skogsbruk 

med mer hyggesfritt och mer med löv särskilt med tanke på anpassning till 

klimatförändringarna och bevarandet av den biologiska mångfalden. Kyrkan äger 

mycket mark och borde också vara med i samarbetet. 
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 Planarkitekter och bygglovshandläggare har också viktiga 

funktioner. Det är viktigt att få in ekosystemtjänster i planprocesserna 

så att till exempel kompensationsåtgärder blir prioriterade. Det pågår 

på en del håll men kan behöva säkerställas ytterligare. 

 

 Hembygdsföreningar och LRF är aktörer som nämns som 

viktiga att samarbete med. 

 

 För att sprida kunskap lyfts biosfärambassadörerna och miniambassadörerna som 

mycket viktiga aktörer i sammanhanget. Det framhävs hur viktiga barnen är.  

 

 Biosfärföreningen är en pådrivare som organiserar och ser till så att alla som behöver 

det får tillgång till ny och aktuell kunskap. Kontakterna med forskningsvärlden 

framhålls som mycket viktig funktion för biosfärområdet. 

Nätverket Naturnytta biosfär lyfte fram en önskan om att biosfärföreningen ska jobba vidare med 

biosfärlederna och med hållbart resande tillsammans med dessa aktörer:  

Västtrafik, Trafikverket, Destinationsbolaget, Turistorganisation i Mariestad, 

Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, skolorna, hembygdsföreningar, företag, 

privata aktörer och markägare. 

 

 

 

4.6 Övriga kommentarer/iakttagelser ur biosfärområdesperspektiv. 

En viktig sak som framhålls av nätverket Naturnytta biosfär är att biosfärföreningen framledes 

ska kunna jobba vidare med biotopkarteringar och liknande. Till exempel jobba med 

gräsmarkerna i kraftledningsgator och intill åkermarker för att binda ihop större och mindre öar. 

En annan sak som efterfrågas från vissa håll är ett hyggesfritt skogsbruk. Biosfärföreningen anses 

vara lämplig för att skapa arena för samverkan mellan naturvård och kulturvård. 

En ny LIFE-projektansökan är initierad och det är Länsstyrelsen i Stockholm och Östergötland 

som driver detta. Flera olika länsstyrelser är med i det. Fokus är på habitat med ek och områden 

som inte restaurerades i LIFE Kinnekulle 2002-2007. Det är Munkängarna, Hjelmsäter och 

Västerplana Storäng och Halla. Planerade åtgärder är exempelvis frihuggning, mulmhoklar (stora 

“Man får vara lyhörd för de omständigheter som råder i varje specifikt fall. 

Bygga broar är biosfärområdets uppgift och metod. Det gäller att hitta ett sätt 
att se varandra som resurser. Ofta uppstod konfliktsituationer – då försökte vi 

fungera som en neutral arena. Till exempel frågan om vindkraft. Folk var 

irriterade från båda håll – där försökte vi hitta fram och se saken från flera 

håll. Att biosfär har en brobyggande funktion och att biosfär i sig är en neutral 

arena. Det har ofta varit en tillgång att stå utanför myndighetsrollen.”  

Medarbetare i biosfärorganisationen under många år 



51 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

lådor som man fyller med flis och spån) för att skapa miljöer för 

insekter, svampar med mera, snabba på utvecklingen mot håligheter i 

ekar genom att skada yngre träd. Ansökan ska skickas in våren 2020 

och besked kommer under hösten. 

Att jobba med värdefulla barrmiljöer med tall längs hela Vänerkusten 

är också viktigt framöver. 

Ny reglering av Vänern som tillåter större flukturationer är en viktig 

naturvårdsfråga för biologisk mångfald samt för friluftsliv och turism. 

 

 

5. UTVECKLINGSFUNKTIONEN 
[Detta gäller program/verksamheter/åtgärder som inriktar sig på hållbarhetsfrågor på samhällsnivå men även de som 

påverkar den enskilda individens försörjning, däribland ekonomiska trender i olika sektorer som ger upphov till 

behov av innovation och/eller anpassning, de huvudsakliga anpassningsstrategierna som genomförs i biosfärområdet 

samt insatser för att utveckla särskilda områden som turismen för att komplettera och/eller kompensera för förluster 

på andra marknader, minskad sysselsättning och minskat samhälleligt välstånd under de senaste tio åren.] 

 

5.1 Beskriv kort de allmänna trenderna under det senaste decenniet i varje huvudsektor i 

biosfärområdets ekonomiska bas (t.ex. jord- och skogsbruksaktiviteter, förnybara 

resurser, ej förnybara resurser, tillverkning och byggnation, turism och andra 

servicenäringar). 

Fisket 

Trenden är att antal yrkesfiskare minskar. Däremot har samverkan mellan yrkesfiskarna blivit 

bättre när det gäller fisket som en konsekvens av Fiskeområde Vänerskärgården. Fler ser 

möjligheterna med samarbete och det är bra att kollegorna får kunder.  

 

Jordbruket 

Trenden är att allt fler bönder numera odlar ekologiskt, särskilt i Götene kommun. Betesmarker 

hålls öppna efter det stora LIFE-projektet som genomfördes på Kinnekulle. Det projektet var 

också det som ledde fram till ansökan till biosfärområde. Det har främst varit länsstyrelsens 

naturförvaltning som jobbat intensivt för samverkan mellan myndigheter och markägare för att 

hjälpa till med att behålla de värdefulla gräsmarkerna med hjälp av de brukande bönderna.  

 

Skogsbruket 

Skogsbrukets fragmentering av skogslandskapet har fortsatt men klimatfrågan har gjort att det 

finns öppningar för mer varierad trädslagsblandning i skogsbruket. Kurser i hyggesfritt 

skogsbruk har börjat hållas i biosfärområdet. 

 

Tillverkning, förnybara resurser och byggnation 

”Det finns unika värden på Kinnekulle som inte överlever utan hjälp. Vi måste 

stötta den biologiska mångfalden – det är det som är att bygga grön 

infrastruktur.”  

Naturvårdsstrateg Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Foto Katarina Sundberg 
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Det finns ett stort antal tillverkningsföretag i biosfärområdet och byggnationen har ökat betydligt 

det senaste decenniet. Det är bostadsbrist i stora delar av landet och man har lokalt mött detta 

genom ett antal nya områden för nybyggnationer.  

 

En tydlig trend är att man alltmer väger in hållbarhetsaspekter. Detta syns tydligt genom till 

exempel val av material och fordon inom både tillverknings- och byggbranschen. Det finns också 

betydligt fler solcellsanläggningar i biosfärområdet nu än för tio år sedan. I Mariestad byggs en 

förskola i kommunens regi som kommer att få större delen av sitt energibehov via solenergi som 

lagras i vätgas. Aktiviteter som inte alltid syns tydligt utåt, men som aktivt pågår, är val av andra 

energieffektiva lösningar. Företagen investerar också i social hållbarhet. Sistnämnda kan handla 

om insatser för en välmående personal och sponsring till idrottsföreningar och andra 

samhällsinsatser. Fler exempel är dialoger och samverkan i näringslivskluster kring cirkulära 

system med minskat spill samt återbruk.  

 

Ett konkret företagsexempel som ställer om till fossilfritt är Metsä Tissue, ett stort pappersbruk 

i Mariestad, som är en betydande arbetsgivare på orten med sina 360 anställda. Bland annat 

tillverkar bruket toalettpapper. Utöver att ställa om till fossilfritt gör företaget fler hållbara 

insatser. Överskottsvärmen utnyttjas till exempel fullt ut till fjärrvärme för Mariestads invånare 

- en process som också genererar el.  Ett konkret exempel inom kommunerna är Mariestad som 

har investerat 90 miljoner på att energianpassa alla sina hus. Något som fötts genom 

hållbarhetstankar och genomförts utifrån politiska beslut. 

 

 

Besöksnäringen 

Generellt finns en trend i det svenska samhället som 

pekar på att människor vill semestra mer aktivt 

genom till exempel vandring och cykling. En annan 

trend är ökade möjligheter inom kunskapsturismen.  

Ett exempel på kunskapsturism i biosfärområdet är 

den världsunika satsningen på vätgasstation och 

solcellspark med ElectriVillage i Mariestad. Denna 

har fått uppmärksamhet och besök från olika delar av 

världen. Det pågår också en etablering av 

Platåbergens geopark i området. Denna kan ses som 

ett starkt bidrag till kunskapsturismen. Inom 

geoparken kan besökarna lära sig om geologin och 

den många miljoner år gamla historia som gömmer 

sig på platser som kalkstensbrottet i Kinnekulle och  

Qvarnstensgruvan i Lugnås.  

 

Ett bestående besöksmål är Läckö slott som årligen 

har runt 100 000 besökare. Här möter besökaren 

“De företag som inte ställer om till att bli miljösmarta kommer inte finnas kvar 

om tio år.” 

Kommunalråd 
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slottsbyggnaden med dess skatter och späckade sommarprogram. Slottet ramas in av en slående 

naturskatt med kulturlandskapet på Kållandsö som möter kobbar och skär och ett rikt naturliv. 

Naturum Vänerskärgården Victoriahuset är också ett starkt turistmål. Det har en fast utställning 

om biosfärområdet. Biosfärområdet finns också representerat utomhus i närheten till slottet med 

Superkraftspelet som kan spelas utmed naturstigen. Götene och Kinnekulle har också goda 

besökssiffror med kalkstensbrottet, upplevelser som Vårrundan och Returrundan där lokal konst 

och skapande står i fokus. Mariestad har likaså mängder av besökare bland annat tack vare sin 

gästhamn mitt inne i staden och närheten till Sjötorp och Göta kanal.  Biosfärområdet lever upp 

starkt under semestermånaderna.  

Det finns en mängd turistföretag i biosfärområdet som är inriktade på hållbara aktiviteter och 

upplevelser för turisterna. Bland annat finns biosfärambassadörer och biosfärmedlemmar som är 

turistföretagare, vilka alla kan berätta om biosfärområdet.  Det finns ett biosfärhotell i Mariestad 

som genomsyras av olika hållbarhetsaspekter. Genom ett biosfärprojekt har vandringsled och 

cykelled skapats, vilka bäddar för ökad turism. 

Övrigt 

En önskan finns att biosfärföreningen kan vara behjälplig med att söka projektmedel för att 

utveckla innovationer. 

 

 

5.2 Beskriv turistnäringen i biosfärområdet. Har turismen ökat eller minskat sedan 

nomineringen eller den senaste utvärderingen? Vilka nya projekt eller initiativ har 

företagits? Vilka typer av turismaktiviteter? Vilken effekt har dessa aktiviteter fått på 

biosfärområdets ekonomi, ekologi och samhälle? Finns det några undersökningar som 

granskar huruvida utnämningen av området till biosfärområde har påverkat antalet 

turister? Ange bibliografisk information om eventuella undersökningar och/eller bifoga en 

papperskopia. 

Turismen har ökat betydligt i biosfärområdet de senaste tio åren. Det har genomförts en rad 

projekt och initiativ inom biosfärområdet för att se på möjligheter och för att genomföra 

aktiviteter för att stärka turistnäringen på ett hållbart sätt. När det gäller turistföretagarna så är 

medvetenheten när det gäller hållbarhet större idag än för tio år sedan. Det finns en lite bredare 

syn på vad det innebär att ha en hållbarhetsprofil. Tidigare togs kanhända mindre steg som att 

starta med sopsortering eller att byta till ekologisk fil, nu pekar trenden på större 

förändringsinitiativ. Turistorganisationerna är aktiva när det gäller omvärldsanalys och 

genomförande av projekt som stärker turismen. Inom projekten samverkar man då med 

turistföretagen och andra som berörs. 

Biosfärföreningen har också engagerat sig i dessa frågor. Projektarbete har lett till att det finns 

en skyltad biosfärled sträcker sig genom hela biosfärområdet. Denna är fin för vandring och är 

 

”Nu märker jag ett nytt sätt att diskutera när vi fått begrepp som ”planetens gränser”. Planeten 

är förutsättningarna – det livskraftiga levande samhället är målet. Världen har kommit ikapp.” 
 

Tidigare koordinator Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 
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också anpassad för cykling och ridning. Vandringsleden är 136 km lång. Även skyltade båtleder 

har skapats. På flera håll utvecklas nya vandringsleder av olika aktörer, bland annat på Torsö, 

som är Vänerns största ö. Länsstyrelsen har ett stort antal vandringsleder genom naturreservaten 

som de förvaltar.  

Att ta sig till området hållbart med kollektivtrafik är möjligt – men kollektivtrafiken är gles. En 

allmän trend är att tåget har blivit ett mer populärt alternativ till följd av de globala utmaningarna 

med klimatförändringarna. Genom biosfärområdet går Kinnekullebanan som utsågs till Sveriges 

vackraste tågsträcka år 2018.  

Tiden upplevs nu mogen för att ta ännu ett kliv framåt inom hållbar turistnäringen. Därför 

kommer turistorganisationerna, biosfärföreningen och företag samt föreningar att bygga vidare 

på tidigare projektresultat och forskning i biosfärområdet. Ett nytt projekt startar våren 2020 för 

att utveckla de befintliga cykel- och vandringslederna, skapa tydliga entréer, kommunicera 

reseförslag och ge ökad tydlighet för invånare och besökare om de hållbara alternativ som finns 

att uppleva.  

 

Forskning om samspelet mellan turism och hållbar utveckling, utförd vid Karlstads Universitet, 

visar bland annat dessa reseanledningar till biosfärområdet: 

 Äventyret. Att ha lite att prata om över en fika på jobbet. 

 Landskapet. Vackert, kontraster till staden. 

 Ideologi. Nära, inom Sverige, miljön. Vill visa barnen landskapet och att man inte måste 

resa till Gran Canaria.  

 Funktion. Uppleva olika dimensioner av landskap, njuta av ledigheten. Lärandet och 

informationen är väldigt viktig del på platserna man kommer till. Det kan också handla 

om nostalgi, minnen. Sport. Löpning. Cykling. De flesta visste inte att de var i 

biosfärområdet. En del föredrar en aktiv semester vilket går bra att ha i området.   

 

Forskningen visar också att bland turisterna som intervjuats så är många intresserade av naturen, 

vad den betyder och vad kan man göra i den. Vissa har inte rest till biosfärområdet därför att det 

har en utnämning. En del trodde att allt var skyddat på något sätt i ett biosfärområde. Många 

kände inte till biosfärområdet. De flesta hade tankar om att vara hållbara resenärer, men andra 

faktorer avgjorde hur de verkligen gjorde.  

 

Se länkar till publikationer och forskning av Fredrik Hoppstadius vid Karlstads Universitet i kap 

9.7  

 

 

”Att ta del av tidigare projekts erfarenheter är en styrka. I det projekt vi startar 

nu har vi gjort ett grundarbete med förankring. Både med turistorganisationer, 

föreningar, företag och andra berörda. De som praktiskt jobbar med projektet 

är också experter inom besöksnäringen och det ger en garant för att det finns 

en långsiktighet efter att projektet är slut.” 

Koordinator för Vänerskärgården med Kinnekulle 



55 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

5.3 Beskriv i aktuella fall andra viktiga sektorer och näringar, t.ex. jordbruk, fiske, 

skogsbruk. Har de växt eller krympt sedan nomineringen eller den senaste utvärderingen? 

Vilka slags nya projekt eller initiativ har företagits? Vilken inverkan har de haft på 

biosfärområdets ekonomi och ekologi och på dess biologiska mångfald? Finns det några 

undersökningar som granskar huruvida utnämningen till biosfärområde har påverkat 

frekvensen av dessa aktiviteter? Ange i förekommande fall bibliografisk information om 

dessa undersökningar och/eller bifoga en papperskopia. 

Antalet jordbruksföretag har minskat men den brukade arealen är densamma. Antalet betande 

nötkreatur och får har minskat vilket påverkar den biologiska mångfalden. På grund av strängare 

krav på djurstallar och dålig lönsamhet har framförallt jordbruk med mjölkproduktion haft det 

svårt och den sortens verksamheter har därför minskat. Importen av livsmedel från utlandet har 

ökat och Sverige är endast självförsörjande på ett fåtal livsmedel. De senaste tio åren har fler 

jordbruk investerat i vindkraft och biogas.  

Skogsbruket har samma omfattning som tidigare men har under senare år lokalt fått stora problem 

med angrepp av granbarkborre vilket påverkar lönsamheten. Brukandet är i viss mån eftersatt när 

det gäller röjning. Fler och fler skogar har ökat inslag av blandskog med både löv- och barrträd 

vilket ger en ökad förutsättning att klara av klimatförändringarna. Skogen får allt mer 

uppmärksamhet när det gäller sin förmåga att lagra koldioxid. 

Både jord- och skogsbruket kommer att ha avgörande roller när det gäller vår framtida mat- och 

energiförsörjning.  

Antalet yrkesfiskare har minskat men deras identitet och samarbete har stärkts av projekten inom 

Fiskeområde Vänerskärgården.  

5.4 Vilken nytta har lokalsamhället av ekonomiska aktiviteter i biosfärområdet? 

Under den senaste delen av tioårsperioden har kunskapen om hållbarhet och biosfärområdet ökat 

markant i samhället. Såväl stora som mindre företag har numera ofta en miljöplan för sin 

verksamhet. Kunderna ställer också krav på hållbara produkter och tjänster utifrån ekologiska 

och sociala perspektiv. Genom att driva företag i ett biosfärområde finns möjlighet att addera 

biosfärutnämningen i sin miljöprofil. Företag beskriver alltmer att biosfärområdet är en utmärkt 

arena för att diskutera hållbarhet och för att knyta nya kontakter.  

I början av tioårsperioden upplevde biosfärföreningen det som svårare för invånarna att ta till sig 

de värden som Unescos biosfärutnämning kunde medföra. Med begränsade resurser  och 

avgränsade projekt blev biosfärområdet väl känt för intressenter, medverkande i projekten och 

några fler. Allmänheten var dock svårare att nå. Artiklar och informationstillfällen spred kunskap 

om biosfärområdets roll som ett av världens modellområden för hållbar utveckling, men det var 

fortfarande svårt för många att ta till sig vad biosfärutnämningen innebar. 

“Det blev för mycket av stora visioner och internationellt arbete och för lite av 

det handfasta konkreta i den egna närmiljön. Vi hade svårt att ta ner de här 

visionerna så att folk kände att det angår oss, här får vi utdelning. Känsla av 

att man kanske inte förstår – vackra ord och lite handling.”  

Medarbetare under många år i biosfärföreningen  
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Idag är det mer allmänt känt att i hållbarhetsarbete ekologiskt och socialt ofta också är 

ekonomiskt smart att investera i. Även när det kommer till internationella kontakter beskrivs 

fördelarna med att som företagare finnas eller etablera sig i ett biosfärområde. Biosfärföreningen 

har därför tagit fram en logotyp som företag kan använda för produkter producerade i 

biosfärområdet. Företaget och produkten ska uppfylla vissa krav när det gäller hållbarhet, för att 

få använda logotypen. Ett företag som använder den är Hjelmsäters egendom som tillverkar bio-

kol av restprodukter från Kinnekulleområdet. 

 

Utnämningen till biosfärområde kan även ha betydelse när det handlar om investeringar i 

befintliga företag eller nya etableringar. Att en kommun tydligt visar upp att man finns i Unescos 

modellområde för hållbar utveckling kan ses som attraktivt för företag. Det kan handla om 

etableringar och kompetensförsörjning. Ett starkt lokalt näringsliv kan i sin tur leda till nya 

arbetstillfällen och fler nya invånare. Det är saker som är mycket viktigt för att behålla både den 

privata och offentliga servicen i biosfärområdets tre kommuner. Hur man kommunicerar att vara 

del av Unescos biosfärnätverk har man tagit sig an på olika sätt i de tre kommunerna. I Mariestad 

har man en världsunik solcellsdriven vätgastankstation vilket gett effekter som ökad stolthet, 

attraktivitet och uppmärksamhet i en tid då omställningen till fossilfritt behöver gå snabbt. I 

samband med föredrag och presentationer av satsningen finns Unesco-utnämningen alltid med. 

Samma sak gäller vid andra kommunikationstillfällen som Mariestads kommun gör, som i 

arbetsannonser och inom turismfrågor. 

 

Kommunernas engagemang för biosfärområdet har tagit lite olika vägar i de tre kommunerna 

över åren. Lidköpings kommun marknadsför sig sedan flera år med stark hållbarhetsprofil. 

Mariestads kommun har med biosfärområdet som en av fem byggstenar i sin vision och agerar 

starkt i enlighet med detta. Ett exempel är den världsunika satsningen med en soldriven 

tankstation för vätgas. Götene kommun har en stark attraktionskraft med Kinnekulle och sitt 

fantastiska natur- och kulturlandskap. I Götene visar man också en tydlig styrka med sin lokala 

och starka samverkan, inte minst inom näringslivet.  

“Vätgas hade vi inte satsat på om det inte var för biosfärutnämningen.”  

Kommunalråd i Mariestad 



57 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

 

 

En god ekonomi för samhällena i 

biosfärområdet handlar till stor del om 

kommunernas invånarantal och 

skatteintäkter. Det innebär att det är av stor 

betydelse att invånarna aktivt väljer att 

stanna kvar och inte flytta till storstäderna. 

Trivs invånarna, och om de är stolta, kan 

även fler människor attraheras att flytta till 

biosfärområdet. Turismen skapar också 

intäkter. Möjliga intäkter i lokalsamhällena 

handlar också mycket om att behålla företag på orterna, samt att skapa goda förutsättningar för, 

och lyckas med,  att attrahera nyetableringar. Allt detta bör ses i en kontext av att Sverige liksom 

resten av världen har en stark urbaniseringstrend. Unescos biosfärutnämning kan vara till nytta 

för ekonomisk hållbarhet i biosfärområdet. Unesco-utnämningen kan det bidra till ökad stolthet 

för de hållbarhetsprojekt som genomförs. Marknadsförs den kontinuerligt och smart finns också 

möjligheter till ekonomisk vinning i en tid där allt fler företag fått upp ögonen för fördelarna med 

hållbara produkter och tjänster.   

Genomförda besöksnäringsföretag har genererat vandrings-och cykelleder. De har också gett 

kunskap om hur man som företagare kan jobba med hållbarhet. Det är i denna typ av företag 

biosfärföreningen kan se de mest direkta effekter i form av ökad sysselsättning och ökade 

intäkter. Exempel på resultat från projektet Ekosturismdestination Vänerskärgården med 

Kinnekulle som pågick under 2009-2012: 

● 10 av 14 företag ökade antalet gäster under projektperioden. 

● 9 av 14 företag ökade sin omsättning under projektperioden. 

● 8 av 14 ökade sin lönsamhet under projektperioden. 

● 6 av 14 ökade sysselsättningen i sin verksamhet, 1 företag minskade den. 

En betydelsefull del av biosfärarbetet handlar om att bidra till kommunernas 

hållbarhetstankar och insatser. Det gör biosfärföreningen genom metoden IMPA:  

Inspirera – till aktiviteter för omställning till Agenda 2030 och det hållbara samhället 

Mäkla – inom olika nätverk för att bidra till att människor och funktioner når varandra  

Processleda – ställa frågor, lyssna, omvärldsbevaka, stärka så att utvecklingen går framåt 

Skapa arenor –skapa dialogforum för folkbildning som bidrar till att människan agerar inom 

de planetära gränserna. 

Tips i nyhetsbrev från Tillväxt Lidköping 

till sina medlemmar om att använda 

biosfärområdets film 2019.  
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● 1 nytt företag bildades och ett företag köptes upp av en annan aktör i nätverket istället för 

att läggas ner. 

● 12 av 14 företag fick positiv uppmärksamhet från besökare för sin eko-satsning. 

● 12 av 14 företag ansåg att projektet bidrog till utveckling av sina verksamheter. 

Biosfärföreningen i sig självt har också genererat en mängd besökare i form av studiebesök för 

att ta del av exempelvis biosfärkontorets verksamhet. 

5.5 Hur bedöms genomslagskraften hos de åtgärder eller strategier som används? 

(Beskriv metoder och indikatorer.) 

 

För att hela biosfärområdet ska utvecklas och vara ett av världens modellområden för hållbar 

utveckling är det viktigt att se den samlade genomslagskraften som alla olika parter i 

biosfärområdet genererar. Biosfärföreningens roll är att agera genom metoden IMPA; Inspirera, 

mäkla, processleda och agera arena. Det arbetssättet är till för att koordinera och bidra till allas 

delaktighet i modellområdets utvecklingsprocesser. De olika aktörerna som finns i 

biosfärområdet skapar varierande hållbarhetsinsatser utifrån sina förutsättningar och ambitioner. 

Därför har de olika åtgärder, strategier och verktyg för att mäta sina resultat. Att skapa en totalt 

rättvisande bild över helheten är därför svårt. Det finns dock nedslag som har gjorts, och görs, 

för att skapa bilder av effekterna och resultaten.  

Bedömning av genomslagskraft hos biosfärföreningen 

Genomslagskraften av biosfärföreningens åtgärder och strategier mäts och följs upp genom 

föreningens vision, mål med indikatorer. Ett konkret exempel som visar på föreningens 

genomslagskraft är medlemmarnas engagemang. Bland biosfärföreningens medlemmar är 60% 

företags och organisationer. (2020). Andra mätbara indikatorer är antalet förfrågningar till 

biosfärkontoret om projektsamverkan, studiebesök och föredrag.  

Mätningar sker också på fler sätt. Inom nya forskningsresultat från Göteborgs universitet och 

Högskolan i Gävle, ”Min plats i biosfären”,  visade resultatet att  omkring 60% av 

biosfärområdets invånare känner till biosfärområdet.  

Biosfärföreningen arbetar också med olika projekt, som har olika indikatorer vilka tydliga 

projektresultaten. Kommunikationsprojektet Här finns liv avslutades i årsskiftet 2019/2020 och 

uppnådde resultat där mer än 100 000 tagit del av utställningen. Dessutom nåddes mer än 

650 000 personer genom artiklar, websida, film och sociala media.  

Biosfärföreningen arbetar aktivt med folkbildning och kommunikation. Det sker genom 

föreläsningar, i sociala media och tips till lokala tidningar om olika hållbarhetsaktiviteter. 

Bedömningen av genomslagskraften sker bland annat genom antalet personer i publiken samt i 

statistik i sociala media. Facebookinläggen når många gånger flera tusen personer.  

Genomslagskraften av biosfärföreningens insatser visar sig också genom en stor mängd 

förfrågningar till biosfärkontoret om studiebesök, föredrag och samverkan av olika slag. Mer 

svårmätbara signaler om genomslagskraft visar sig till exempel när biosfärföreningen ser 

allmänheten agera hållbart eller när näringslivet kliver fram och berättar om biosfärområdet i 

media. Andra exempel på genomslagskraft är när kommunerna tydligt agerar i linje med FNs 
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globala mål i Agenda 2030 och beskriver Unescoutnämniningen i lokala, nationella och 

internationella sammanhang. 

Bedömning av genomslagskraft hos biosfärområdets kommuner  

Kommunerna är av yttersta vikt för genomslagskraften i omställningen till det hållbara samhället. 

Engagemanget från kommunernas politiker och tjänstepersoner väger därför tungt. 

Kommunernas resultat mäts genom deras konkreta verktyg i form visioner och mål, styrkort eller 

planer och kommunerna är starkt målstyrda utifrån politiskt fattade beslut. Kommunerna uppger 

ofta i styrande dokument att de ingår i ett biosfärområde.  

Det har under de tio åren ibland visat sig vara starkt personberoende, huruvida man valt att lyfta 

fram Unescos biosfärutnämning i olika sammanhang eller ej. När politiker gett tjänstemän 

tydliga mandat och uppdrag att arbeta med hållbarhetsfrågor blir det dock tydligt att insatserna 

kan ge stora effekter. Det kan handla om till exempel kommunikation, skolor, turism, näringsliv, 

handel,  samhällsbyggnad, omställningen till fossilfritt eller andra utvecklingsinsatser. 

Exempel på genomslagskraft hos företag och organisationer  

 En del företag arbetar mot den internationella marknaden. I Götene finns företaget 

Semper som beskriver att det finns ett stort värde i att berätta om biosfärområdet i 

internationella affärssammanhang. Semper är också tydliga i sin hållbarhetsrapport om 

att man bidrar till Agenda 2030 och att man ingår i Unesco Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle.  

 

 En av biosfärområdets GULLD-medlemmar är Länsförsäkringar 

Skaraborg. De bidrar genom sitt medlemskap till biosfärområdets 

GULLD-fond som delar ut pengar till hållbara projekt eller 

insatser.  

 

 Fler och fler företag har agerat i mer hållbar linje under de senaste tio åren, både i 

biosfärområdet och i andra delar av Sverige. Biosfärföreningen ser en tendens, att man 

inom biosfärområdet vill vara med i omställningen till det hållbara samhället. Goda 

initiativ föder ofta fler goda initiativ. Ett exempel är ElectriVillage där kommunen  och 

näringslivet har gjort tydliga avtryck. De goda förutsättningar som man har skapat 

tillsammans har stora möjligheter att attrahera ytterligare kompetens och försörjning till 

biosfärområdet. I samband med satsningarna har fler företag som till exempel ELPM 

inspirerats att se över sina verksamheter, omvärldsbevaka och investera i mer hållbara 

lösningar. 
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5.6 Ekonomiska utvecklingsinsatser i samhället. Vilka program finns för att främja 

omfattande strategier för ekonomisk innovation, förändring och anpassning i 

biosfärområdet, och i vilken utsträckning har de genomförts? 

Biosfärföreningen, såväl som andra aktörer, söker pengar till olika projekt för att genomföra 

utvecklingsinsatser. Genom detta ökar de ekonomiska resurserna i biosfärområdet för att 

exempelvis ta fram modeller och jobba med hållbarhet. Ett exempel är kommunikationsprojektet 

*Här finns liv där kunskap spreds om Agenda 2030.  En rad finansiärer bidrog till projektet där 

Skaraborgs kommunalförbund gick in med den största delen. Grevillis fond, John Hedins stiftelse 

och det statliga Naturvårdsverket var andra finansiärer. Några exempel på de mest 

förekommande stöden till biosfärföreningens projekt är landsbygdsprogrammet, havs- och 

fiskerifonden, lokalt ledd utveckling (leader), LONA (Naturvårdsverket), Västra 

Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund. Varje stöd har sin egen 

utvecklingsstrategi med syfte och mål för just de pengarna.  

5.7 Lokala företag eller andra ekonomiska utvecklingsinitiativ. Genomförs några specifika 

miljövänliga alternativ för att ta itu med hållbarhetsfrågor? Vilka samband (om några) 

finns det mellan de olika aktiviteterna? 

En rad insatser har genomförts lokalt inom biosfärområdet de senaste tio åren för att möta de 

globala utmaningarna. Insatserna är genomförda både inom privat och offentlig sektor och sker 

ofta i samarbete mellan de sektorerna. Även biosfärföreningen har varit mer eller mindre delaktig 

i det som är gjort.  

Företagsexempel 

 Götene mejeri har anlagt våtmarksområdet som är 10 000 m2 fördelat på tre dammar med 

en total vattenvolym på 6 000 m3. I dammarna renas cirka 500 m3 lågförorenat vatten 

varje dag samt dagvatten från Arla och Semper. Vattnet renas på naturligt sätt utan 

kemikalier. Våtmarken och dess växter bidrar till att kväve, fosfor och andra ämnen binds 

och kan tas om hand istället för att spridas i miljön. I våtmarken är artrikedomen av växter 

och djur stor. Detta bidrar till en minskad belastning på det kommunala reningsverket.  

 

 På Hjelmsäter Egendom, på Kinnekulle, finns en av Sveriges få biokolsanläggningar. Här 

produceras högkvalitativt biokol som kan användas inom jordbruket och i trädgårdar för 

att binda koldioxid i marken, förbättra jordkvalitet, binda näring i jorden och därmed 

optimera skördar. Företaget har solcellsanläggning på ett tak samt el-bilar vilket 

tillsammans med bioskolanläggningen ger ett gott exempel på omställning till det 

hållbara samhället. Detta ger en mängd studiebesök. Samverkan mellan företaget och 

biosfärföreningen sker på flera sätt.  
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 En tankstation för flytande biogas startade i Götene 2019. 

Etableringen är resultatet av att ett lokalt åkeri, Götene 

Kyltransporter, köpt in sex lastbilar som kör på flytande biogas 

och planen är att det ska bli fler lastbilar framöver. Ett antal stora 

livsmedelsföretag och mejerier är kunder till Götene 

Kyltransporter. Genom satsningen bildas därför en miljö- och 

hållbarhetsmässigt god kedja. 

 

 Gasums biogasanläggning i Lidköping som är Sveriges 

första storskaliga anläggning för produktion av flytande biogas. 

Restprodukten blir biogödsel som används på åkermark.  

 

 Lisas trädgård finns i Sjöängen i Mariestads utkant. Här 

sker odlingar och plantskolearbete med hänsyn till biologisk 

mångfald och hållbarhet. Utöver försäljning av grönsaks- och  blomplantor är Lisa också 

del av Omställningsgruppen som är engagerad i klimatfrågan. 

 

 På naturum Vänerskärgården Victoriahuset finns en restaurang som fått flera fina 

utmärkelser och som serverar lokalproducerad mat året om. I anslutning till restaurangen 

finns en fast utställning om Vänern och biosfärområdet. 

 

Exempel på förenings- och kommun initiativ 

 Lidköping är Fairtrade City sedan 2013. Det betyder bland annat att det finns ett antal 

butiker och caféer där man som konsument kan göra ett etiskt val. Det finns också flera 

arbetsplatser som erbjuder minst en Fairtrade-märkt eller motsvarande produkt till de 

anställda. 

 

 Mariestads golfklubb arbetar för en hållbar miljö på flera sätt. Trots gediget arbete med 

att hålla gräset på toppnivå så visar mätningar på vattnet som kommer från anläggningen 

fina och giftfria resultat. Mariestads golfklubb är medlem i biosfärföreningen och har bi-

hotell uppsatta på sin anläggning.  

 

 Lidköpings kommun styr sitt miljöarbete enligt den internationella standarden ISO 

14001. Det som bedöms ha störst effekt och därför är prioriterade i dagsläget är avfall, 

elanvändning, energianvändning för uppvärmning, samhällsplanering. transporter, 

upphandling, utbildning och kommunikation samt kemikaliehantering.   

 

 

 

 

“Det är viktigt att politikerna har varit med i biosfärarbetet. Naturums 

tillblivelse är kopplad till biosfärutnämningen.” 

Miljöstrateg Lidköpings kommun 



62 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

 Lidköpings kommun har också kontakt med invånarna genom att vara med vid olika 

arrangemang som till exempel Fridays for Future och genom att arrangera Pridefestival. 

På sociala media ges inspiration genom korta filmer som visar att Lidköpings kommun 

är en bra och hållbar plats att bo på.  

 

 Miljönär är en kommunikationskampanj från branschorganisationen Avfall Sverige som 

Lidköpings kommun använder. Syftet är att främja hållbar konsumtion och minska 

avfallsmängder. Invånarna uppmuntras att låna, laga eller återanvända saker istället för 

att köpa nytt. Utmärkelsen fungerar som inspiration för invånare, företag och andra 

organisationer. Det finns idag en rad butiker i Lidköping som har en dekal på sin butik 

som visar att man är s åkallad Miljönär. Budskapet är att man, genom att handla som en 

Miljönär, gör något bra för både plånboken och miljön. 

 

 Miljömålen i Naturen är en kommunikationsinsats där Götene kommun beskriver tolv av 

Sveriges antagna miljömål på olika miljömålsplatser i kommunen. Besökare på dessa 

platser kan få en uppfattning om miljömålens innebörd, målsättning och hur man själv 

kan agera.  

 

 Världens första solcellsdrivna tankstation för vätgas finns i Mariestad. Det är Mariestads 

kommun via konceptet ElectriVillage som satsar på denna innovativa lösning. 

Kommunen har även ett antal bränslecellsbilar som drivs av vätgas. Genom kommunens 

satsning har även lokala företag utvecklat service och tjänster kring vätgas eftersom det 

är en ny marknad i Sverige.  

 

 Mariestads kommun har en vision för år 2030, bestående av fem hörnstenar. Dessa avser 

utgöra gemensamma ledstjärnor för politikens beslut och för kommunaltjänstemännens 

genomföranden: 

 

5.8 Beskriv de (eventuella) viktigaste förändringarna uttryckt i kulturella värden 

(religiösa, historiska, politiska, sociala, etniska) och andra värden, om möjligt med 

åtskillnad mellan materiella och immateriella kulturarv. 
(Jämför med Unescos världsarvskonvention från 1972 och Unescos konvention om det immateriella kulturarvet 

från 2003 

[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

respektive  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html]). 

“ Mariestad — internationellt modellområde 

År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets möjligheter som 

internationellt modellområde för hållbar utveckling; Vi har skapat 

förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där en 

trygg boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. 

Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på 

landsbygden och i de mindre samhällena, som i stadskärnan.” 

Ur Mariestads kommuns vision.  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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     Gällande kulturlandskapet har det på Kinnekulle hållits mer öppna 

hagar och ängar idag än för tio år sedan, tack vare insatser som 

genomfördes i början av decenniet och som sedan fortsatt.  

Under tioårsperioden har en stor mängd flyktingar kommit till Sverige. 

Detta innebar en stor förändring, inte minst för Götene som tog emot 

ett stort antal människor.  

En upplevelse som delas av flera intervjuade personer i samband med 

utvärderingen är att perspektiven kring vad hållbarhet har blivit 

bredare under den gångna tioårsperioden. Under åren har mycket 

handlat om ekonomi och ekologi, men den sociala hållbarheten skulle 

kunna utvecklas betydligt.  

5.9 Hur arbetar biosfärområdet för att stödja och verka för olika grupper i samhället? 

Vilka program/verksamheter i eller för biosfärområdet är inriktade på frågor som 

anställningsförberedelser och kompetenshöjande insatser, hälso- och sjukvårdstjänster 

och sociala tjänster samt frågor som rör social rättvisa? Vilket förhållande råder mellan 

dem och samhällets ekonomiska utveckling? 

I Sverige och i biosfärområdet är hälso- och sjukvårdstjänster väl utvecklade och något som alla 

invånare har tillgång till. Inom kommunerna finns också funktioner inom skola och socialtjänst 

för att fånga upp barn och ungdomar i behov av hjälp med att stärka sin psykiska hälsa.  

Biosfärföreningen arbetar med kompetenshöjande insatser som att arrangera föreläsningar, 

workshops och bidra till nya nätverk inom olika projekt. Över åren har dessa riktats mot olika 

målgrupper för att skapa en bredd när det kommer till biosfärområdets samhällsnytta.  

Konkreta exempel på kompetenshöjande insatser och anställningsförberedelser är att 

biosfärkontoret har varit mentor hos nyföretagarcentrum. Föreningen har också tagit emot en rad 

studenter som gjort sin praktik på kontoret. Personalen föreläser även i skolor och hos föreningar 

om Agenda2030 och biosfärområdet. Fler insatser är engagemang på jobbsökarmässor för 

nysvenskar där samverkan skett mellan biosfär, nyföretagarcentrum, arbetsförmedlingen, 

arbetsmarknadsenheten, kommuner och en mängd företag. Mässorna har bidragit till att ge nya 

kontaktytor och kunskap om det svenska samhället samt resulterat i goda siffror gällande antalet 

personer som kommit i sysselsättning antingen med studier eller genom arbete. 

Biosfärföreningen har också arrangerat natur- och kulturaktiviteter för nysvenskar. Där har syftet 

varit att ge ökad inblick och känsla för Sverige och för biosfärområdets rikedom, traditioner och 

möjligheter. En del aktiviteter har handlat om att ge utlandsfödda kvinnor och döttrar möjligheten 

att testa aktiviteter som kan leda till föreningsengagemang. Insatserna har syftat till att ge nya 

upplevelser i det svenska samhället, stärkt självförtroende och ökad anställningsbarhet - 

komponenter som i sin tur också kan generera en ekonomiskt positiv samhällsutveckling. 

Vänerskärgården framkom det från yrkesfiskarna att de saknade kompetens inom olika områden 

som de i sin roll hade behov att stärka sina kunskaper i. Därför samordnade biosfärföreningen 

tillsammans med studiefrämjandet en utbildningsserie för yrkesfiskarna som genomfördes under 

en längre tidsperiod. Innehållet var bland annat bokföring, studiebesök om varumärke och 

produktutveckling, erfarenhetsutbyte inom näringen. Utbildningarna stärkte yrkesfiskarna i deras 
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roll och ett konkret resultat blev att yrkesfiskare bestämde sig för att gå samman för att 

varumärkesskydda löjrommen från Vänern.  

5.10 Vilka indikatorer används för att bedöma effektiviteten av de aktiviteter vars syfte är 

att främja hållbar utveckling? Vad har dessa indikatorer visat? 

Det fanns inte några övergripande indikatorer från tiden för ansökan.  

I samband med att biosfärföreningen tog fram nya mål för åren 2019-2025 upprättades mätbara 

indikatorer kopplat till varje mål. 

Det finns ofta indikatorer i de enskilda projekten där finansiärer bestämt indikatorn.    

Lidköpings kommun har tagit fram 50 indikatorer så kallade 2030 indikatorer.  

 

För mer info, se 5.5 

 

5.11 Nämn de viktigaste faktorer som (i positiv eller negativ riktning) påverkat 

utvecklingsinsatsernas framgång i hela biosfärområdet? Med de erfarenheter och 

lärdomar som har dragits under de senaste tio åren, vilka nya strategier eller metoder 

kommer att vara mest verkningsfulla? 

Viktigaste framgångsfaktorerna för utvecklingens framgång i biosfärområdet är aktiva och 

konkreta steg framåt inom olika biosfärprojekt, kommunernas, näringslivets och andra 

verksamheters tydliga ageranden i hållbar riktning. Allt detta har kommit fram tack vare samtal 

och dialoger med invånare, barn, ungdomar, pedagoger, näringsidkare, tjänstemän och politiker. 

Att arbeta med projekt och metoden IMPA har varit bra modeller och något som 

biosfärföreningen kommer att fortsätta med. Det är viktigt att få med så många olika aktörer och 

personer som möjligt som tar initiativ och gör saker i sina egna verksamheter. Tydliga steg framåt 

har tagits i samband med projektet Vänerlöjrom, konferenser, biosfärleden och 

kommunikationsprojektet *Här finns liv. Andra betydelsefulla faktorer har varit spridning av 

information och inspiration i lokala tidningar och sociala media.  

Negativt har varit att arbetet med biosfärområdet tidvis har varit trögt i kommunerna och i 

kommunalägda företag.  Unescoutnämningen skulle ha kunnat genomsyra verksamheterna och 

kommunicerats mer tydligt via kommunerna vid det här laget. Det finns många bra hållbara 

insatser i de tre kommunerna, som med marknadsföring om Unescos biosfärutnämning skulle 

kunna öka attraktionskraften för potentiella hemvändare, kompetensförsörjning och etablerare 

inom hållbara näringar. 

 

 

 


