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6. STÖDFUNKTIONEN 
[Detta syftar på program som ökar förmågan hos människor och organisationer i biosfärområden att ta itu med både 

naturvårds- och utvecklingsfrågor för hållbar utveckling samt den forskning, övervakning, de demonstrationsprojekt 

och den utbildning som krävs för att hantera biosfärområdets specifika ramar och villkor.] 

 

6.1 Beskriv de viktigaste institutionerna som bedriver forskning eller övervakning i 

biosfärområdet och deras program. Kommentera (eventuella) organisatoriska 

förändringar under de senaste tio åren i den mån de påverkar deras arbete i 

biosfärområdet.   

Inom biosfärområdet följs den svenska modellen med långsiktig och regelbunden 

miljöövervakning, vilket har genererat långa mätserier som saknar motsvarighet i andra delar av 

världen. Den nationella miljöövervakningen samordnas av Naturvårdsverket och det sker inom 

tio olika programområden. På regional nivå ansvarar och samordnar Länsstyrelserna 

övervakningen samt även Skogsstyrelsen, medan kommuner ansvarar för den lokala 

övervakningen. Miljöövervakning görs också av ideella organisationer som till exempel Vänerns 

vattenvårdsförbund, fågelklubbar, universitet och högskolor.     

Se också 2.4.6  

6.2 Sammanfatta de huvudsakliga inriktningarna för forskningen och övervakningen 

under de senaste tio åren och det område eller de områden i vilka de har företagits för att 

ta itu med specifika frågor som rör förvaltningen av biosfärområdet och för 

genomförandet av handlingsprogrammet (se variabler i bilaga I). (Ge hänvisningar för varje 

specifikt ämne. Ange hänvisningarna i bokstavsordning efter huvudförfattare i slutet av avsnitt 6 eller i en separat 

bilaga.) 

 

Här följer ett urval av inriktningar för forskning i biosfärområdet: 

 

 Fiske i Vänern. Arbetet pågick under 2009-2014 i ett antal projekt genom Fiskeområde 

Vänerskärgården. Fiskeområde Vänerskärgården var ett av 14 fiskeområden i Sverige. 

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

arbetstillfällen. Totalt genomfördes 14 projekt under tiden med fiskeområdet. Se också 

2.4.7 

● Hållbar turism och kopplingar till friluftsliv. Forskning om samspelet mellan turism 

och hållbar utveckling, utförd vid Karlstads Universitet där man bland annat samlat 

kunskap om människors reseanledningar till biosfärområdet. Se också 5.2 och 9.7 

 

● Min plats i biosfären/Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar 

landskapsförvaltning. 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. Se också 2.3.7 
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● Socialt entrepenörskap. Med fokus på fiskenäringen har det gjorts ett projekt om hur 

riskkapital och investeringar i biosfärområdet kan utgöra en potential för socialt 

entreprenörskap. Det har också utförts en förstudie om vad socialt 

entreprenörskap/biosfärentreprenörskap är, samt en kartläggning av biosfär- entreprenörskap 

i biosfärområdet. Se också 7.7.5 

6.3 Beskriv hur traditionell och lokal kunskap och kunskap som kan härledas från 

genomförande av tidigare åtgärder/aktiviteter kopplade till biosfärverksamheten, hur de 

har samlats in, syntetiserats och spridits. Förklara hur sådan kunskap tillämpas i nya 

åtgärder/aktiviteter/verksamheter och hur och om den har inlemmats i 

utbildningsverksamheten. 

I koordineringen som biosfärkontoret utför ingår att sprida information och kunskap, från 

åtgärder och aktiviteter, till olika aktörer. Projekt och insatser uppstår ofta genom kontakter och 

slumpmässiga möten. Nedan beskrivs några exempel.  

Under EuroMAB 2011 knöt Vänermuseet och The Karst Biosphere Reserve i Sloveninen 

kontakt.  Det resulterade i ett projekt, To DO IT, för lärarutbyte mellan Vänermuseet med 

Vinningaskolan och lärare från The Karst Biosphere Reserve Slovenien. Projektet avslutades 

med konferensen ”To do it- Tillsammans för hållbar utveckling i 

skolan” där 70 personer deltog. Syftet var att sprida kunskap om det 

fungerande skolnätverk som finns i The Karst Biosphere och samtidigt 

diskutera om det fanns behov av ett liknande nätverk här. Lärare från 

hela biosfärområdet deltog och idéen om att skapa en biosfärutmaning 

för grundskolor tog form. Den första biosfärutmaningen togs fram 

2014. En grupp med lärare och personal från Vänermuseet bidrog med 

sin kompetens kring bland annat pedagogisk verksamhet. 

Biosfärutmaningen lyfter aktuella hållbarhetsfrågor och utmaningen 

sprids även i det nationella och internationella nätverket för biosfärområden. Skolklasser tävlar 

mellan varandra i olika uppdrag som varierar från år till år. Det har handlat om allt från matsvinn 

till demokrati och rörelse.  

 

Förskolebarn i åldrarna 5-6 år utbildats till miniambassadörer sedan 2012. Initiativet uppkom 

som en idé mellan ambassadörer och pedagoger som träffades under en utställning som 

förskolebarn höll i biblioteken i de tre kommunerna. Utställningen handlade om hur förskolorna  

jobbade med hållbar utveckling och ambassadörerna var med för att berätta om biosfärområdet.  

Konceptet för miniambassadörerna utvecklades över tid och det finns ett utbildningsprogram 

som pedagoger kan använda sig av. Barnen får ett diplom när de genomfört sina aktiviteter och 

blir utnämnda till miniambassadörer för biosfärområdet. Några av förskolorna genomför denna 

utbildning årligen. Genom att utbilda barnen nås också deras föräldrar som får kännedom om 

biosfärområdet och rollen som modellområde för hållbar utveckling. Fler biosfärområden har 

inspirerats av detta när det gäller aktiviteter för yngre barn. ’’ 

”Vi har gjort fem biosfärutmaningar. Barnen syns i tidningarna. De får känna 

att de är synliga och är problemlösare. Det ger många ringar på vattnet.”  

Museichef Vänermuseet 
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 Min plats i biosfären är ett kommunikationsprojekt som sprider 

resultatet av forskning om vilken roll kulturmiljön och de kulturella 

ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors 

välbefinnande och för hållbar landskapsförvaltning. Forskningen har 

bedrivits i biosfärområdet av Göteborgs Universitet och Gävle 

Högskola med finansiering av Riksantikvarieämbetets anslag för 

forskning och utveckling (FoU). Kommunikationsprojektet är 

finansierat av Formas. Även Vänermuseet och biosfärkontoret är med 

i forskningen och kommunikationsprojektet.  

      

6.4 Utbildning om miljö/hållbarhet. Vilka är de huvudsakliga utbildningsinstitutionerna 

(”formella” – skolor, högskolor, universitet – och ”informella” tjänster för allmänheten) 

som bedriver verksamhet i biosfärområdet? Beskriv deras 

utbildningsprogram/verksamhet, däribland särskilda skol- eller 

vuxenutbildningsprogram, i den mån de bidrar till biosfärområdets funktioner. 

Kommentera (eventuella) organisatoriska förändringar hos institutionerna och i de 

program/den verksamheten som identifierades i biosfärområdet för omkring tio år sedan 

(t.ex. om de har lagts ned, gjorts om, nya initiativ). Se programmen och initiativen från 

UNESCO Associated Schools Networks och UNESCO Chairs and Centers i tillämpliga fall. 

I den svenska läroplanen för grundskolor ingår utbildning om hållbarhet. På högre nivå finns 

både Göteborgs Universitet, Skövde Högskola samt Sveriges Lantbruksuniversitet antingen 

fysiskt i det geografiska området eller inom 30 kilometers radie. Utbudet av utbildningar på 

distans inom hela Sverige är brett och det innebär att boende i biosfärområdet kan ta del av hela 

landets utbildningsmöjligheter inom högskola och universitet. Forskning i biosfärområdet sker 

bland annat via Göteborgs Universitet, Karlstads Universitet och Gävle Högskola. Högskolan i 

Skövde och Sveriges Lantbruksuniversitet har projektverksamhet i biosfärområdet.  

På plats i Mariestad finns Dacapo Hantverksskola med inriktning bygghantverk och trädgårdens 

hantverk. I organisationen finns även universitetsutbildningar inom Göteborgs Universitet. 

Utbildningsprogrammet Landskapsvård startade 2008 och utvecklades tillsammans med det 

dåvarande kandidatområdet.  

På Vänermuseet har forskning bedrivits om Vänerns biologi, Vänerns arkeologi och om 

Vänerområdets framväxt. Vänermuseet är ”den stora sjöns museum” och utställningar, föredrag 

och aktiviteter speglar livet på, i och omkring Vänern. Vänermuseet utgör även en stor 

pedagogisk resurs i området då det ofta arranger aktiviteter för skolungdomar. Vänermuseet har 

tillsammans med De la Gardiegymnasiet bidragit till att höja yngre generationers medvetenhet 

om vikten av en hållbar utveckling. Detta med spännande samverkan mellan museipersonal, 

lärare och gymnasieelever där man under en treårsperiod kunde utbildas till landskapsguider med 

specialkunskaper inom valda områden. 

I biosfärområdet liksom i hela Sverige finns kurser på samhälls- och naturvetenskapliga 

gymnasieprogram där man kan lära sig om hållbar utveckling. Ämnet blir också allt vanligare 

delar i högskole- och universitetsutbildningar. Inom tioårsperioden har elever kunnat gå 

Vänerprogrammet i Lidköping. Det var ett gymnasieprogram med både naturvetenskaplig och 

samhällsvetenskaplig inriktning. Utbildningen innefattade flera praktiska moment med 

undersökningar, inventeringar och dokumentationer, ofta i samarbete med Vänermuseet. 
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Elevernas arbete bidrog också till Vänermuseets forskning. Vänerprogrammet avslutades tyvärr 

i samband med gymnasieskolans reformer på nationell nivå.  

Hållplats Vänern är en mobil fältstation som specifikt riktar sig till barn och ungdomar för att 

väcka deras intresse för naturvetenskap. Fältstationen har laborativ utrustning och 

informationsmaterial som gör att eleverna i fält kan utföra undersökningar om Vänerområdets 

natur- och kulturmiljö. Målet är att eleverna skall uppnå en förståelse för miljökvalitetsmålen, 

deras betydelse för människans livsmiljö och hälsa samt att kunna relatera förändringar i miljön 

till mänskliga aktiviteter. Fältstationen drivs av Vänermuseet. 

Se också 2.4.6 och 6.2 

6.5 Hur bedöms genomslagskraften i de åtgärder eller strategier som används? 

(Beskriv metoder och indikatorer.)      

Biosfärområdet har under de tio åren lagt stor vikt på den stödjande funktionen genom att sprida 

kunskap till olika målgrupper. Att erbjuda biosfärområdet som en forskningsarena där forskarna 

får hjälp med lokala kontakter och lokal kunskap via biosfärkontoret har varit bra. Likaså att ta 

hjälp av utbildnings- och forskningsinstitutioner i de projekt som genomförs i biosfärområdet. 

Exempelvis utvecklades *Här finns liv projektet i samråd med Högskolan i Skövde som också 

sedan var en part i projektet. Ett antal studenter har gjort arbeten och praktik i biosfärområdet, 

både på biosfärkontoret och hos andra aktörer. Folkbildning om hållbar utveckling har 

genomsyrat de projekt som är genomförda.  

Att erbjuda olika koncept som biosfärutmaningen och utbildning till 

miniambassadörer är ett bra sätt att engagera många människor. I dessa 

två exempel har pedagogerna på skolorna och förskolorna tagit ansvar 

för genomförandet. Biosfärutmaningen har engagerat drygt 2000 barn 

både i och utanför biosfärområdet. Barnen som blir miniambassadörer 

får ett diplom och på så sätt blir även vårdnadshavare medvetna om att 

barnen jobbar med hållbarhet och att de bor i ett biosfärområde.  

Se också 6.2  

6.5.1 Beskriv biosfärområdets viktigaste interna och externa kommunikationssystem. 

De viktigaste kommunikationssystemen externt är hemsida, nyhetsbrev, instagram och 

Facebook. Biosfärföreningen finns också med i en mängd olika sammanhang och evenemang 

både lokalt och nationellt. Antingen med personal från biosfärkontoret, genom ambassadörer, 

styrelse eller medlemmar. Exempel är Sollördag (aktiviteter med fokus på solenergi en 

torglördag), Kultur- och skördefest, Vårrundan på Kinnekulle, mässa med Ung Företagsamhet 

och föredrag på Almedalsveckan (nationell mötesplats för demokratiska frågor).  

Biosfärföreningens styrelse är en viktig kommunikationskanal och en del i att få en lyckad 

koordinering av verksamheten i området. Det handlar bland annat om att ledamöterna fångar upp 

aktiviteter som pågår eller ska starta upp samt att de för ut information till områdets aktörer och 

inom sina egna organisationer.  

När det gäller kommunerna har arbetsutskottet som startade upp 2017 spelat en stor roll för 

kommunikation till kommunerna. Genom att arbetsutskottets ledamöter tillhör kommunernas 

högsta ledning har biosfärkontoret och specifikt koordinatorn haft en direkt ingång till 
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kommunernas styrning och vice versa. En ytterligare kommunikationskanal som sedan 2018 

spelat en stor roll är regelbundna möten mellan kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer 

samt biosfärområdets koordinator och ordföranden. Dessa möten handlar om strategiska frågor 

som rör biosfärområdet och har skapat en samsyn och ökat samarbete mellan kommunerna.  

Medlemmar och ambassadörer är också viktiga. Främst är det genom att sprida information och 

kunskap om vad som händer i biosfärområdet. De arbetsgrupper som uppstår i projekt eller andra 

sammanhang kan ofta vara effektfulla. Ett exempel är den arbetsgrupp med 

kommunkommunikatörer som var aktiv under ett par års tid. Biosfärkontoret upplevde att 

spridning av kommunikation tillsammans, och genom dem, gav bra genomslag.  

När det gäller extern kommunikation till allmänhet har exempelvis lokala tidningar stor 

betydelse. Sociala medier är också av allt större vikt. Från och till har även ett nyhetsbrev skickats 

från biosfärkontoret.  Projektet *Här finns liv har de senaste åren varit mycket betydelsefullt för 

att kommunicera goda exempel från biosfärområdet kopplat till FNs Agenda 2030 och de 17 

globala hållbarhetsmålen. 

Se kapitel 2      

6.5.2 Har biosfärområdet någon webbplats? Ange i så fall länken.  

www.vanerkulle.org 

 

 

6.5.3 Skickas ett elektroniskt nyhetsbrev ut? Hur ofta publiceras det? (Ange länken i 

aktuella fall.) 

Biosfärområdets nyhetsbrev sänds till cirka 300 personer och frekvensen har sett olika ut under 

åren. Den främsta nyhetsuppdateringen från biosfärföreningen sker via facebook och websidan. 

http://www.vanerkulle.org/
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6.5.4 Tillhör biosfärområdet något socialt nätverk (Facebook, Twitter eller dylikt)? Ange 

kontaktuppgifter. 

Biosfärföreningen använder Facebook med fyra olika sidor utifrån olika syften:  

 Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

 Biosfärambassadörer Vänerskärgården med Kinnekulle.  

 ”mab is #proudtoshare”  

 En sida för kommunikation inom svenska biosfärområden ”kommunikation-

biosfärprogrammet”. 

Instagram: @vanerkulle  

Pinterest: vanerkulle@gmail.com  

Youtube: filmer finns att se vid sökning på Vänerkulle.      

6.5.5 Finns det några andra interna kommunikationssystem? Beskriv dem i så fall. 

Några interna kommunikationsverktyg är biosfärföreningens websida, google drive och mejl. 

Mycket kommunikation sker också via mobil och skype. Kommunikationssystem internt för 

kontoret finns genom Mariestads kommuns plattform dit biosfärkontoret är knutet. Där kan 

möten, rum och bilar bokas samt mycket annan praktisk administration. Kommunikation sker 

också personligen genom olika arbetsgrupper som träffas regelbundet för att föra dialog och 

utveckla nya idéer. En grupp består av kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer för mer 

strategiska frågor. En annan grupp är Naturnytta biosfär som främst fokuserar på gröna frågor. 

Under de senaste tio åren har en mängd olika arbetsgrupper kommit till och fallit bort allt efter 

behov inom olika intresseområden.  Grupper som varit igång är bland annat inom följande 

ämnesområden: Skola/utbildning, kommunikation inom kommunerna, utveckling, 

samhällsplanering. 

Styrelsen träffas regelbundet och har en strategisk sammansättning där deltagarna kan nå ut i sina 

respektive nätverk. 

Regelbunden kommunikation sker mellan biosfärkontoret, medlemmar och ambassadörer.      

6.6 Beskriv hur biosfärområdet för närvarande bidrar till världsnätverket för 

biosfärområden och/eller hur det kan göra det i framtiden           

Deltagare från biosfärområdet deltar aktivt och regelbundet på EuroMAB-konferenser. 2011 var 

Vänerskärgården med Kinnekulle arrangörer av EuroMAB-Sharing sustainable futures i 

Lundsbrunn. Med ett program under fem dagar drog konferensen 170 personer från 28 olika 

länder. Workshops, studiebesök och erfarenhetsutbyte med mässa erbjöds deltagarna. 

Biosfärföreningen deltar även på andra konferenser som arrangeras i MAB:s regi som tex 

NordMAB.  

Filmer och en del av annat material som tagits fram av biosfärkontoret finns på både svenska och 

engelska. Biosfärutmaningen översätts till engelska och sprids i det globala nätverket. 

Facebookgruppen ”mab is #proud to share” sprider kunskap och erfarenheter och 

biosfärföreningen delar även goda exempel där. 
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Mariestads kommun presenterade 2017 sin satsning ”Test- och demonstrationsplats Mariestad” 

under en konferens i Tyskland för biosfärområden där förnybar energi stod i fokus.  Satsningen 

väckte stort intresse bland biosfärområden från olika delar av världen samt bland representanter 

från Unescos högkvarter i Paris.  

Plattformen OASIIS (Opening Access to Sustainable Independent Income Streams) uppmuntrar 

hållbar ekonomisk utveckling i och omkring biosfärområden. Genom att lyfta fram företag som 

arbetar i harmoni med biosfärområden visar OASIIS det värde som företag och sociala företag 

bidrar med till de lokala ekonomierna. Biosfärföreningen finns med där som ett gott exempel. 

6.6.1 Beskriv eventuellt samarbete med befintliga biosfärområden på nationell, regional 

och internationell nivå och även inom ramen för regionala och bilaterala avtal. 

Koordinatörerna för Sveriges biosfärområden har regelbundna möten för att utbyta erfarenheter 

och utveckla samarbeten. Nationellt turas biosfärområdena om att arrangera konferenser för 

biosfärområdenas styrelser. Syftet är att utbyta kunskap med varandra.  

Ambassadörerna genomförde ett projekt där de gjorde studiebesök och träffade andra 

ambassadörer i de svenska biosfärområdena.  

En konferens, riktad till kommuner som ingår i biosfärområden, anordnades hösten 2018 i 

Lidköping. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle var värd och kommuner från alla 

Sveriges biosfär- eller kandidatområden deltog för att diskutera kommunernas roll i 

biosfärarbetet.  

Biosfärambassadör och biosfärguide från Vandrarhemmet på Lugnåsberget, samt engagerad i 

Qvarnstensgruvan, deltog på en konferens om biosfärområden och hållbar turism i Italien 2018. 

Det har också skett utbyte mellan biosfärföreningen och North Devon Biosphere Reserve.      

6.6.2 Vilka är de nuvarande och förväntade fördelarna med internationellt samarbete för 

biosfärområdet? 

Det finns 7 biosfärområden i Sverige 
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Inspiration, erfarenhet och goda exempel från andra biosfärområden är mycket värdefulla. Det 

stärker aktörerna i biosfärområdet att se att det finns fler som jobbar med att skapa modeller för 

hållbar utveckling. Det är värdefullt att vara del av det Unescos internationella biosfärnätverk. 

Internationella samarbeten skapar kunskap och förståelse om biosfärområdenas gemensamma 

utmaningar när det gäller hållbarhet. Biosfärföreningen har också möjlighet att sprida kunskap 

till varandra om framtagna modeller. De kommande åren hoppas biosfärföreningen på att kunna 

jobba mer med just internationella samarbeten.  

Ett exempel där nätverket EuroMAB spelat roll är konferensen i Dublin 2019. Tre studenter (18-

24 år) från biosfärområdet deltog och fick kunskap och inspiration om arbetet i Unescos 

biosfärområden. En av dessa studenter startade sedan upp ett UF-företag (ungt företagande) och 

gav tillsammans med några andra studenter ut en bok med fakta och tips för en hållbar värld. Ett 

av kapitlen i boken är om Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  

Utbyten inom pedagogik, kunskapsturism, ekosystem och biologisk mångfald är områden där 

det är extra stärkande med internationell samverkan. Också kring hur vi sprider kunskap. 

Förväntat är också fortsatt utbyte mellan internationella biosfärområden på konferenser och på 

plattformen OASIIS. Omvärldsspaning och samverkan inom till exempel skogsprojekt är 

aktuella ämnen.      

6.6.3 Hur avser ni att bidra till världsnätverket för biosfärområden i framtiden och till de 

regionala och tematiska nätverken? 

De olika nätverken inom Unesco är viktiga för biosfärområdet och biosfärföreningen delar gärna 

med sig av exempel och erfarenheter. Det har bland annat skett inom *Här finns liv-projektet på 

genom ett broschyrblad som förklarar hur projektet bidragit till målen i biosfärområdenas globala 

handlingsplan Lima Action Plan. Broschyren är till för spridning i Sverige och i andra 

biosfärområden i världen. Det är också betydelsefullt att biosfärområdet tar till sig av andra 

biosfärområdens resultat. Det sker genom sökningar eller personliga kontakter och handlar 

vanligtvis om sökta svar till konkreta frågor som dykt upp. 

Andra viktiga nätverk och arenor är EuroMAB, NordMAB och nationella MAB-möten. 

Biosfärföreningen deltar gärna i gemensamma nationella och internationella projekt för att 

inspireras, lära mer och dela med sig av goda exempel.  

Biosfärföreningens modell med biosfärutmaningen för grundskolor är sedan tidigare spridd 

nationellt och internationellt. Nu kommer biosfärutmaningen bli ett nationellt ansvar. Den är ett 

exempel på när biosfärföreningen utvecklar modeller utifrån lokala förutsättningar och sedan 

sprider dem i nätverket.  

6.7 Vilka är de viktigaste faktorerna som har påverkat aktiviteter som bidrar till 

stödfunktionen (positivt och/eller negativt)? Med de erfarenheter och lärdomar som 

dragits under de senaste tio åren, vilka nya strategier eller metoder kommer att tillämpas 

eftersom de är de mest verkningsfulla? 

En viktig del av arbetet som biosfärföreningen står för handlar om att sprida kunskap och även 

bidra till stolthet hos de som bor och verkar i området. Några riktlinjer är att kommunikationen 

ska vara enkel och lättillgänglig. Ett valt arbetssätt är också att involvera högskolor, universitet 

och dess studenter i projekt och aktiviteter, exempelvis som i arbetet med *Här finns liv. 

Biosfärföreningen arbetar med ett väl fungerande sätt som kan utvecklas än mer.  
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Biosfärföreningen deltog aktivt i referensgruppen för LTSER-Vänerlandskapet (Long Term 

Socio Ecological Research) tillsammans med Vänermuseet, Göteborgs universitet, Karlstads 

Universitet, Högskolan i Väst, SLU och högskolan i Stavanger.  Lärdomar från detta är att vissa 

samarbeten är väldigt personberoende och sköra då aktiva personer slutar sin anställning.  

6.8 Övriga kommentarer/iakttagelser ur biosfärområdes-

perspektiv. 

Vänermuseet och naturum Vänerskärgården är viktiga nav i den 

stödjande funktionen i biosfärområdet, förutom skolor och 

lärosäten. Många har föreslagit att ett biosfärum eller naturum på 

Kinnekulle hade varit ett gott tillskott i den stödjande funktionen. 

Det efterfrågas från några håll en bättre balans mellan det lokala 

och globala engagemanget än så som varit under de tio åren.  

Att sprida och tydligt kommunicera resultat från undersökningar, 

forskning och studier framhålls som en mycket viktigt uppgift för 

biosfärkontoret även framöver. 

 

7. FÖRVALTNINGSFORMER, FACILITERING OCH KOORDINERING AV 

BIOSFÄROMRÅDET 
[Biosfärområdenas koordinatörer/samordnare/ledare samarbetar med en stor mängd myndigheter, företag och en 

blandning av ickestatliga organisationer och grupper från samhället. Dessa bildar sammantaget förvaltningsformen 

av biosfärområdena. Förmågan att utföra biosfärområdenas funktioner kan i mycket hög grad bero på samarbeten 

som utvecklas med dessa organisationer och aktörer. Två viktiga uppdrag för dem som är ansvariga för 

samordning/förvaltning av biosfärområdena är att lära sig mer om den kollektiva förvaltningsformen och 

att utforska sätt att öka den kollektiva förmågan att fullgöra biosfärområdenas funktioner.]      
      

7.1 Vilka är de tekniska och logistiska resurserna för samordningen av biosfärområdet? 

Biosfärföreningen är en ideell förening och är ansvarig för koordineringen av verksamheten inom 

biosfärområdet. Styrande organ är föreningens styrelse. Till styrelsen har varje kommun samt 

länsstyrelsen utsett en ordinarie ledamot och en ersättare. I styrelsen ingår även andra ordinarie 

ledamöter och ersättare och de personerna är valda av föreningens medlemmar på årsmötet. 

Ordföranden i föreningen är vald på årsmötet och får inte representera någon av kommunerna 

eller länsstyrelsen. En valberedning arbetar med att ta fram förslag på ledamöter till styrelsen. 

Under årens lopp har antalet ledamöter och ersättare varierat. Ledamöterna i styrelsen ska ha en 

jämn könsfördelning och representera olika sektorer.  

Det styrande dokumentet är föreningens stadgar och styrelsen har även en arbetsordning. 

Verksamhetsplan med tillhörande budget blir årligen framtagen.  

”Ett naturum på Kinnekulle är viktigt och nödvändigt.”  

Kommunstyrelseordförande 
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Föreningen driver ett biosfärkontor med personal. Förutom koordinatorn vart tjänst är på 50% 

har kontoret haft mellan en och fyra tjänster. Biosfärföreningens ekonomi har utrymme för 

ungefär en heltidstjänst och övriga tjänster finansieras med projektpengar.      

7.2 Vilken är den övergripande strukturen för förvaltning och samordning av 

biosfärområdet? Nämn huvudkomponenterna och deras bidrag till biosfärområdet.      

Förvaltningen och samordningen bygger på demokratiska principer där alla medlemmar är lika 

mycket värda och alla ledamöter i styrelsen har lika stort inflytande. 

Ledamöterna i styrelsen representerar olika sektorer i samhället, det vill säga offentlig, privat 

och ideell. Under de år som Fiskeområde Vänerskärgården var verksamt var det en mycket tydlig 

fördelning och representation för att tillgodose de krav som Havs- och fiskerifonden hade på de 

beslutande organen för pengarna inom fiskeområdet.  

Medlemmarna i föreningen representerar också olika sektorer, precis som 

biosfärambassadörerna. Ett brett representantskap tillgodoser att allas 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 kommunernas verksamhet 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 med på styrelsens sammanträden och övrig personal deltar efter behov. 

Koordinatorn är ansvarig för biosfärkontoret och chef för personal.  

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

Naturnytta biosfär som samlar tjänstemän 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.      

7.3 Beskriv utvärderingar av social inverkan eller liknande verktyg och riktlinjer som 

används för att stödja urfolks och lokalbefolkningens rättigheter och kulturella initiativ 

(t.ex. CBD-riktlinjer: Akwé: Kon; program/policy för fria och väl underbyggda 

förhandsgodkännanden [FPIC]; institutionella arrangemang för tillgång och delning av 

fördelar [ABS] osv.). 

Denna fråga berör ej Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

”Att biosfärorganisationen drivs i föreningsregi är viktigt för att få ett brett 

engagemang och för att det inte ska framstå som att vi är ett politiskt projekt. 

Det gör det lättare att engagera föreningar, näringsliv och enskilda i detta.”  

Tidigare ordförande för biosfärföreningen under 7 år 
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7.4 Vilka är de (eventuella) viktigaste konflikter som rör biosfärområdet och vilka 

lösningar har genomförts? 

Under kandidaturen och de första åren efter utnämningen var det en stor oro för att 

biosfärområdet skulle innebära nya regler och restriktioner för markanvändning. I och med ökad 

kännedom om vad ett biosfärområde innebär är detta inte längre ett problem.  

Det finns konflikter inom bland annat vindkraft, skogsbruk och strandskydd. Just när det gäller 

vindkraft finns ett nationellt uttalande om att man inte ska använda biosfär som argument för 

eller emot vindkraft. Inom exempelvis nätverket Naturnytta biosfär har frågor kring skogens 

brukande kommit upp. Det handlar om traditionellt skogsbruk med trakthyggesbruk jämfört med 

hyggesfritt skogsbruk som ställs emot varandra. Här finns en tydlig arbetsuppgift för 

biosfärföreningen framöver att mäkla och skapa arenor för samtal vid konflikter som kan uppstå 

i samhället.      

7.4.1 Beskriv de viktigaste konflikterna som rör tillgång till eller bruket av resurser i 

området och den relevanta tidsramen. Om biosfärområdet har bidragit till att förhindra 

eller lösa vissa av dessa konflikter, förklara då vad som har lösts eller förhindrats och hur 

detta åstadkoms för varje zon.      

Konflikter om naturresurser handlar ofta om att enskilda intressen står i konflikt med allmänna 

intressen. Det handlar exempelvis om att privata skogsägare ibland vill avverka skog som 

klassats som skyddsvärda nyckelbiotoper.  

Ett annat exempel där myndigheter har olika uppfattning är strandskyddet på 100 meter från sjöar 

och vattendrag, i vissa fall upp till 300 meter. Skyddet påverkar markanvändningen till förmån 

för skydd av djur- och växtliv och allmänhetens tillgänglighet till strandområden. En aktuell 

konflikt i området handlar om att strandskyddet påverkar möjligheten för kommuner att 

exploatera strandnära lägen för både boende och turister.  

Jordbruket är en förutsättning för tillgång till livsmedel men det har även en stor påverkan på 

grundvatten, vattendrag, sjöar och hav.  Övergödning, bekämpningsmedel och deras 

nedbrytningsprodukter i yt- och grundvatten, monokulturer, markavvattningens utformning och 

hur man brukar jorden är viktiga områden att arbeta med. Sverige har ett av världens mest 

utvecklade jordbruk när det gäller hållbarhet och vi har även god tillgång till vatten om vi jämför 

med större delen av världen. Ett hållbart jordbruk är också en förutsättning och en viktig del i 

bevarandet av den biologiska mångfalden där bland annat betande djur har en nyckelfunktion. 

Människor har generellt mindre kunskap om var maten kommer ifrån och hur kretsloppet 

fungerar. Denna okunskap leder till olika konflikter kopplat till jordbruket.  

I anpassningen till klimatförändringarna kommer troligtvis konkurrensen om tillgång till både 

jordbruksmark och skogsmark att öka. I kommunernas planering likväl som när det gäller 

utbyggnaden av infrastruktur dyker nästan alltid frågan upp om det ska bygga på jordbruksmark 

eller inte.  

I arbetet med att få ett hållbart yrkesfiske kan också konflikter dyka upp. 

När besöksnäringen ökar kan exempelvis nedskräpning och utnyttjandet av allemansrätten leda 

till konflikter med markägare och boende i biosfärområdet.      
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7.4.2 Beskriv eventuella kompetenskonflikter hos de olika administrativa myndigheter som 

berörs av förvaltningen av området där biosfärområdet finns.’ 

Ett exempel är strandskyddet där länsstyrelsen och kommunerna kommer i konflikt utifrån att de 

har olika intressen. Se också 7.4.1 

7.4.3 Förklara vilka åtgärder som vidtagits för att lösa dessa konflikter och effekten av 

dessa. Beskriv hur åtgärderna genomfördes, hur de fungerade och hur en lösning 

uppnåddes från fall till fall. Finns det lokala medlare och godkänns de i sådana fall av 

biosfärområdet eller av någon annan myndighet? 

Biosfärområdet kommer troligen att spela en allt större roll i hanteringen av konflikter inom 

biosfärområdet. Under de gångna tio åren har exempelvis Fiskeområde Vänerskärgården 

fungerat som en arena för samverkan kring frågor om hållbart fiske.  

7.5 Uppdaterad information om lokala samhällen, föreningar samt andra 

samhällsgruppers representation och samråd och hur de är en del i biosfärområdets 

verksamhet. 

Biosfärföreningen är en ideell förening där invånare, företag, föreningar och organisationer bjuds 

in att vara medlemmar. Den ideella föreningen är grunden för koordineringen av verksamheten 

i biosfärområdet. 

 

Se även  7.1, 7.5.1 samt 7.5.2. 

 

7.5.1 Beskriv hur lokalinvånare (däribland kvinnor och urfolk) är representerade vid 

planering och förvaltning av biosfärområdet (t.ex. representantförsamling, samråd med 

samfund, kvinnogrupper). 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och män och kvinnor har samma möjligheter 

att delta i biosfärområdets verksamhet. 

Biosfärföreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation där alla som delar 

föreningens värderingar är välkommen att vara medlem. Genom att vara medlem har personer 

och organisationer möjlighet att påverka den koordinerande verksamheten. Alla oavsett kön, 

etnicitet, funktionshinder och så vidare har möjlighet att delta i och ta initiativ till aktiviteter som 

ligger i linje med biosfärområdets syfte och mål.      

” Inom biosfärarbetet handlar det mycket om att se vad som fattas i utrymmet 

mellan behov och önskade resultat och att arbeta lyhört och elastiskt för att 

bidra till utvecklingen. Det gör vi genom bred samverkan. Alla är betydelsefulla i 

omställningen till det hållbara samhället. Biosfärföreningen är en friare spelare 

än en del av våra samverkansparter som många gånger har stramare ramar. 

Dynamiken är en styrka.” 

Processledare på biosfärkontoret 
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7.5.2 Vilken form tar sig denna representation: företag, föreningar, miljöorganisationer, 

fackföreningar (lista de olika grupperna)?      

Biosfärområdets arbete grundar sig på en samverkan mellan privat, offentlig och ideell sektor. 

Det genomsyrar hela verksamheten. Inom biosfärföreningen finns ett sextiotal medlemmar varav 

cirka 60 % är företag, föreningar eller organisationer. Resterande 40 % av medlemmarna är 

allmänhet.  

Biosfärföreningen har ett stort nätverk i samhället. Politiker och en mängd tjänstemän i 

biosfärkommunerna och kommunala bolag är väl insatta i frågorna. Dialog med 

kommunanställda förs oftast kring specifika frågor som man berörs av.  

 

Några exempel är:  

 

● Energirådgivare. 

● Hållbarhetsstrateger. 

● Kommunalråd. 

● Oppositionsråd. 

● Kommunchefer. 

● Turismorganisationerna.  

● Näringslivsstrateger. 

● Kommunikatörer. 

● Kulturarbetare. 

● Museumpersonal. 

● Pedagoger. 

 

Fler personer och funktioner i biosfärnätverket är bland andra Högskolan i Skövde, Karlstads 

Universitet och andra lärosäten. Andra viktiga delar av biosfärnätverket utgörs också av det 

trettiotal biosfärambassadörer som engagerar sig i hållbarhetsfrågor utifrån sina erfarenhets- 

och kunskapsbanker. 

 

 

Allmänhetens del i nätverket handlar om samskapande inom projekt, information via artiklar 

och sociala media samt att vara med vid inspirations- och kunskapstillfällen när 

biosfärområdet arrangerar aktiviteter som till exempel föreläsningar. 

 

”Idén med biosfärambassadörer har varit jättebra – att enskilda människor 

får vara stolta och vara ett föredöme. Viktigt att delta helt civilt. Grunden är 

gräsrötter och enskilda människors enskilda engagemang. Det är viktigt att 

hedra de människor som är med och gör.” 

Museichefen på Vänermuseet 
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 Ett exempel på ett nätverk i biosfärområdet med bred representation är Naturnytta biosfär. Det 

är en grupp med tjänstepersoner från kommunerna och länsstyrelsen som jobbar med 

miljöfrågor, ekologi, planering och samhällsutveckling. Dessutom ingår personal från 

biosfärkontoret och ideella personer från Naturskyddsföreningen i nätverket. 

Delak   I den verksamhet och de projekt som biosfärföreningen driver eller är delaktiga i är den lokala 

förankringen och delaktigheten viktig. Ett exempel är framtagningen av projektet *Här finns 

liv där både högskola, företagare, kommuner, studieförbund och ideella föreningar var med i 

framtagningen av projektplanen och även delaktiga i genomförandet. Se också 7.5, 7.1, 7.2 

samt 7.5.1 

7.5.3 Ange om det finns någon metod för att integrera representanter för de lokala 

samhällena (t.ex. ekonomiskt, val av representanter, traditionella myndigheter). 

 Biosfärföreningen drivs som en ideell förening och har en bred geografisk representation från 

offentlig, ideell och privat sektor. Biosfärföreningen jobbar även med aktörer som inte är 

medlemmar. Det är inte något krav på att vara medlem för att vara med i det som biosfärområdet 

gör. Styrkan med att vara en ideell förening är att föreningen (koordineringen) blir en neutral 

part som kan samla olika aktörer från olika sektorer till diskussioner om hållbarhet.  Se också 7.2 

      

7.5.4 Hur långvarig är samrådsmekanismen (t.ex. permanent församling, samråd om 

specifika projekt)? 

Årsmöte med föreningens medlemmar äger rum en gång per år. Vid behov kan styrelsen eller 

medlemmarna begära att ha ett extra årsmöte. Biosfärföreningens styrelse och arbetsutskott har 

möten minst fyra gånger per år. 

Projekt i biosfärområdet bygger på ett lokalt engagemang och förankras med berörda 

målgrupper. I projekten samlas flera olika aktörer som jobbar för ett gemensamt syfte och mål. 

Universitet och högskola tar initiativ till forskning i biosfärområdet. Ofta blir då biosfärkontoret 

och andra aktörer involverade i form av arbetsgrupper eller liknande.        

7.5.5 Vilken inverkan har detta samråd på beslutsfattandet (fattar beslut, rådgivning eller 

bara för att informera allmänheten)? 

Årsmötet är biosfärföreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig för verksamheten 

och fattar beslut för den. Politiska beslut inom kommunerna kan påverka verksamheten i 

biosfärområdet. Politikerna är i sin tur valda av medborgarna. För enskilda projekt är det ofta 

styrgrupper som fattar beslut om projektets verksamhet.  

 

Kommunikation med allmänhet är en viktig del oavsett på vilken nivå eller inom vilket organ 

beslut är fattade. Biosfärföreningen, precis som den offentliga förvaltningen i Sverige, har en 

transparens när det gäller information till invånarna. Ju fler som har kunskap och information om 

biosfärområdet desto mer genomslagskraft får de aktiviteter som föreningen gör.     

 

7.5.6 Under vilka faser av biosfärområdets existens involveras allmänheten: under 

bildningsprocessen, vid framtagande av och/eller genomförande av biosfärområdets 

handlingsprogram, i det dagliga arbetet? Ge några praktiska exempel. 
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Biosfärföreningen tar tillvara på de möjligheter som finns för att 

engagera och involvera allmänheten. Det sker bland annat genom 

kommunikation i sociala medier och inbjudan till dialog. Inför 

utvärderingen har föreningen samlat in allmänhetens synpunkter. 

Biosfärkontoret såväl som styrelseledamöter, biosfärambassadörer, 

medlemmar och kommuner sprider information om biosfärområdet på 

konferenser, mässor och andra platser där många människor möts och 

bjuder också in till engagemang och synpunkter.  

Biosfärambassadörerna spelar en extra stor roll när det gäller 

allmänheten eftersom ambassadörerna möter människor  i sin vardag 

och kan då berätta om biosfär och samla in synpunkter.  

Verksamheten och projekten på biosfärkontoret gör också att allmänheten blir mer eller mindre 

involverade beroende på vad arbetet handlar om.  

En av biosfärföreningens styrkor är formen ideell förening. Den är neutral och välkomnar alla 

människor att vara med. Allmänheten bjuds in till involvering på olika sätt. Det skedde under 

bildningsprocessen, vid framtagandet av och genomförande av biosfärföreningens 

handlingsprogram. I det dagliga arbetet kan det ske genom att föredrag i skolor, föreläsningar för 

allmänheten, ambassadörsutbildningar och samverkan med pedagogiska verksamheter kring 

biosfärutmaningen och miniambassadörerna.  

 

Under utvärderingen har en enkät gått ut, riktad till allmänheten. Här signalerar flera av svaren 

en stor stolthet över biosfärområdet. Några lyfter fram att utnämningen sätter platsen på kartan. 

Flera omnämner området som en viktig plats för rekreation och uttrycker glädje över att befinna 

sig i ett område där omsorgen om miljön tas ett steg längre. I framtiden vill man att det i 

biosfärområdet satsas på att ha utvecklat hållbart resande, att det finns en ännu större 

hållbarhetsmedvetenhet, "action" inom besöksnäringen samt att viktiga naturområden mår bra. 

Själva vill personerna i enkäten bidra genom att t ex sprida goda idéer och uppmuntra fler att 

tänka och agera hållbart i vardagen genom aktiva val. Någon påpekar att hållbarhetsarbetet inom 

kommunerna inte ska vara ett parallellt spår och önskar samtidigt att biosfärområdet lyfts fram 

mer som en självklar del samt att vi skapar mer kunskap kring frågorna bland de som bor här. 

7.6 Uppdatering av organisation för förvaltning och koordinering 

7.6.1 Beskriv eventuella förändringar som rör de administrativa organen med ansvar för 

biosfärområdets zoner (kärnområdena, buffertzonerna och utvecklingsområdena). Om 

något har ändrats sedan nomineringsblanketten eller den senaste utvärderingen lämnades 

in, bifoga de uppdaterade handlingar i original för varje berörd zon. 

Ingen ändring sedan nomineringen.       

”Positivt med arbetet att knyta samman och samverka kommun, näringsliv och 

föreningsliv och alla kommuner ihop.”  

Miljöstrateg på kommun 
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7.6.2 Uppdaterad information om biosfärområdets koordinator/ledare/samordnare, samt 

hur denne blivit utnämnd. 

Den ideella föreningens styrelse utser koordinator. Johanna Mac Taggart var koordinator fram 

till april 2017. Nuvarande koordinator Maria Gustavsson anlitades hösten 2017. Koordinatorn 

arbetar 50 % för biosfärföreningen.            

7.6.3 Har något ändrats i fråga om biosfärområdets samordningsstruktur (Beskriv i så fall 

i detalj dess funktion, sammansättning och den relativa andelen för varje grupp i denna 

struktur, dess roll och behörighet.) Är denna samordningsform självstyrande eller lyder 

den under någon lokal eller central myndighet eller koordinatorn för biosfärområdet? 

En kort tid efter att ansökan nominerats av Sveriges regering till Unesco bildades den ideella 

föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Föreningen fick i uppdrag att 

ansvara för biosfärverksamheten i området.  

Samordningsformen är självstyrande och föreningens årsmöte är högsta beslutande organ. 

Föreningen styrs av stadgar som medlemmarna har fattat beslut om.      

7.6.4 Hur har förvaltningen/samordningen anpassats till den lokala situationen? 

Förvaltningen är i form av en ideell förening där olika sektorer ingår och kan diskutera utifrån 

det syfte och de mål som biosfärområdet har. Arbetsmodellen med IMPA gör att 

biosfärföreningen kan jobba med att skapa arenor för utbyte av information och diskussion 

utifrån lokal kunskap kombinerat med olika myndigheters roll. Den modell som ofta är använd 

för utvecklingsinsatser är projekt.  

Utifrån varje projekt skräddarsys en grupp med nyckelindivider som är till hjälp för 

genomförandet.  

För att lättare nå resultat utifrån den verksamhet som biosfärområdet omfattar har 

biosfärföreningen valt att låta hela kommunområdena ingå i biosfärarbetet.  

Utifrån hållbarhetsutmaningar i biosfärområdet, nationellt samt globalt, har vision, 

målformeringar och indikatorer formulerats. Sedan har olika projekt initierats och genomförts. 

Det kan handla om hållbar turism och att övergå till fossilfria transporter. Det kan också handla 

om informationsspridning för minskad konsumtion och för cirkulära ekonomiska val.  

7.6.5 Utvärderas förvaltningens/samordningens effektivitet? Skedde det i så fall enligt 

någon särskilt sätt? 

Biosfärföreningen har inte gjort en specifik utvärdering kring förvaltningens effektivitet.  

7.7.1 Har något förändrats i fråga om handlingsprogrammet och de intressenter som är 

involverade? Lämna i sådana fall detaljerade uppgifter om hur intressenter involverats, 

och hur planen antagits och reviderats. 

Under tioårsperioden har biosfärföreningen haft två olika visions- och måldokument:  

 Det första togs fram genom bred samverkan. Den omfattade: gränslös samverkan, 

framgångsrik biosfärekonomi, kunskap om biosfären och hållbar samhällsdesign.  
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 Den nuvarande visionen och biosfärföreningens mål togs fram år 2018 av styrelse, 

medarbetare och utvalda experter som alla hade möjlighet att påverka dess innehåll. 

Biosfärföreningens vision och mål konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. Dessa antas av 

styrelsen och kommuniceras av styrelsens ledamöter och biosfärkontoret till olika aktörer. 

Medlemmarna i biosfärföreningen har möjlighet att påverka, exempelvis på årsmötet. Styrelsen 

representerar olika delar av samhället. Över åren har olika funktioner funnits med som 

fiskeförening, lantbruksorganisationer, akademi, näringsliv, ideella sektorn och allmänhet. De 

tre biosfärkommunerna är alltid del av styrelsens sammansättning. Det står en bred grupp bakom 

verksamhetsplanerna. Den följs upp av en årlig verksamhetsberättelse med redovisning av 

målresultat utifrån mätbara indikatorer.  

7.7.2 Beskriv innehållet i handlingsprogrammet (ge några exempel 

på åtgärder och riktlinjer). Är planen bindande? Bygger den på 

samförstånd? 

Utnämningen till biosfärområde är ett internationellt erkännande som 

ska fungera som hävstång för den lokala utvecklingen. Biosfärområdets 

arbete bottnar i att området utvecklas på ett ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt. Bevara, utveckla och stödja är ledorden i de 

årliga verksamhetsplanerna som antas genom samförstånd i 

biosfärområdets styrelse. Målen ligger i linje med Agenda 2030 och 

Lima Action Plan.       
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Biosfärföreningen gör uppföljning av uppnådda resultat årligen och kommunicerar detta bland 

annat till allmänhet och media. Flera olika aktörer bidrar till att jobba för att nå målen. Målen är 

i linje med andra viktiga styrdokument hos exempelvis kommuner.  

Under de kommande tio åren kommer ytterligare en process att äga rum för att revidera målen 

som just nu sträcker sig fram till 2025. Biosfärföreningen, och framförallt biosfärkontoret, jobbar 

utifrån följande strategi: 

 

• Använda metoden IMPA, det vill säga inspirera, mäkla, processleda och vara arena. 

• Jobba med alla tre dimensioner av hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk. 

• Vara med i eller driva starka nätverk med olika målgrupper. 

• Jobba tillsammans med högskola och universitet. 

Målen för 2019-2025 är följande: 

● Sprida kunskap och stärka ekosystemtjänster  

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är grunden för allt liv. Det värdefulla natur- och 

kulturlandskapet i biosfärområdet är en av anledningarna till att vi är ett biosfärområde. Vi sprider 

kunskap om naturvärden och om hur vi människor på ett hållbart sätt använder de olika 

ekosystemtjänsterna. Genom detta kan vi exempelvis stärka ekosystemtjänster och få dem att öka 

i omfattning.  

● Öka möjligheterna för en enkel hållbar vardag 

För vår planets framtid spelar våra vanor och beteenden en stor roll. Vi vill sprida kunskap om 

hållbarhet och om smarta sätt att göra bra val när det gäller konsumtion samt visa på goda exempel. 

I vårt biosfärområde kan vi ta fram och testa nya modeller för att på ett lätt sätt vara klimatsmart 

i vardagen, både hemma, i skolan och på jobbet.  

● Bidra till ett hållbart näringsliv 

Det hållbara samhället är beroende av att företag jobbar med hållbarhet i sin produktion och vid 

försäljning av varor och tjänster. Vi kan tillsammans med företag och andra aktörer bidra till att 

skapa förutsättningar för hållbar affärs- och samhällsnytta. Det kan exempelvis vara genom att visa 

på goda exempel, projekt inom olika branscher eller inom cirkulär ekonomi.  

● Stärka varumärket Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med 

Kinnekulle. Detta mål är horisontellt. 

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 vår 

roll som modellområde kan vi få fler att ta aktiva steg mot ökad hållbarhet. Vi stärker vårt varumärke 

genom bland annat modern kommunikation, aktiva ambassadörer och samarbeten med andra 

aktörer.  
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• Vara med i eller driva internationella projekt eller samverkansformer. 

• Inhämta aktuell kunskap och omvärldsbevaka via bland annat nätverket inom Unesco. 

• Använda en aktuell och modern kommunikationsstrategi. 

 
7.7.3 Beskriv myndigheternas roll för genomförande av handlingsprogrammet. Beskriv 

institutionella förändringar sedan nomineringen eller den senaste utvärderingen. Ange 

belägg för dessa myndigheters roll. 

De myndigheter som har störst betydelse för att kunna nå de mål som är uppsatta är de tre 

kommunerna samt länsstyrelsen. Både kommunerna och länsstyrelsen är aktiva parter i 

biosfärföreningen och ingår i föreningens styrelse. De är delaktiga i både framtagning av mål, 

strategi och verksamhetsplaner och deltar även i genomförandet, vilket underlättar detta 

väsentligt. Arbetet får även genomslag i dessa myndigheters verksamhet och biosfärområdet är 

omnämnt i flera viktiga styrdokument. 

Kommunerna i biosfärområdet har under hösten 2019 arbetat fram ett antal idéer på 

gemensamma aktiviteter eller projekt de kommande åren inom biosfärområdet. Idéerna har 

bärighet på biosfärområdets mål och det behov som kommunerna har. Först ut under 2020 blir 

ett samarbete om Agenda 2030 och de globala målen. Ett axplock av andra idéer och teman som 

kan realiseras i samarbete är: 

· Kreativ innovationssluss. 

· Cirkulära affärsmodeller. 

· Modell för storytelling där både offentlig, privat och ideell sektor är med. 

· Hållbar vardag, det ska vara lätt att göra rätt. 

· Microplast i Vänern. 

· Strategisk plan eller modell för hållbar turism, både utveckla och bevara vår natur. 

· Bomässor, biosfär kan addera ett mervärde till inflyttare. 

· Plastprojekt inom de kommunala förvaltningarna för att minska användningen av 

plast. 

· Jämställdhet. 

Kommunala politiker och 

tjänstepersoners engagemang för 

biosfärområdet har en avgörande 

betydelse för om målen ska vara 

möjlig att nå. Kommunerna är stora 

organisationer och hanterar flera 

viktiga funktioner i samhället som 

exempelvis skolor, barn- och 

äldreomsorg. Dessutom jobbar 

kommunerna strategiskt med 

samhällsutveckling såsom 

infrastruktur, näringslivsutveckling 

samt miljö- och klimatfrågor. De 

lokala myndigheterna har även en 

stor roll för att stärka varumärket 

Unesco Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Arena för dialog. Vid öppningen av projektet Här finns liv fanns 

politiker och tjänstemän med från de tre biosfärkommunerna. 

Dialog fördes mellan dem, företagare, Naturvårdsverket och 

Svenska Unescorådet. På plats fanns också allmänhet, 

biosfärambassadörer, nationella biosfärkoordinatorn och 

naturvårdsverket.  
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Nationellt har även andra aktörer som Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet en stor 

betydelse för detta.       

7.7.4 Ange hur handlingsprogrammet inriktas på målen med biosfärområdet. 

Lima action plan är den globala handlingsplanen för Unescos biosfärprogram. Den omfattar 

tidsperioden år 2016-2025. Handlingsplanens syfte är att vägleda till insatser för att 

biosfärprogrammets vision ska uppnås. Några av de fokusområden som biosfärområdet har 

fokuserat på i Lima action plan är att aktivt bidra till FNs globala mål i Agenda 2030. Det har 

bland annat skett genom projektet *Här finns liv där vi kommunicerat och spridit kunskap och 

inspiration om FNs 17 globala mål. Andra fokusområden är samverkan med universitet och 

högskolor, att vara aktiva i världsnätverket av biosfärområden och att sprida goda exempel på 

hållbar utveckling.  

Se 7.7.2 för detaljer 

7.7.5 Vilka framsteg har gjorts i enlighet med riktlinjerna i handlingsprogrammet? 

Arbetsformerna för biosfärföreningen är dels kontinuerliga insatser, dels tidsbegränsade projekt. 

Föreningen är ofta projektledare och ibland projektpartner. Därmed finns möjlighet att utforma 

och påverka projekten så att de har en så hög hållbarhetsprofil som möjligt och går i linje med 

handlingsprogrammet. För biosfärkontoret och andra aktörer som jobbar med hållbarhetsfrågor 

är det många gånger svårt att se de exakta resultaten direkt. Det beror på komplexiteten i de 

mänskliga processerna och i utmaningarna. Ibland kan dock tydliga resultat åskådliggöras direkt.  

Exempel på biosfärföreningens kontinuerliga arbete 

● Biosfärambassadörer  

Biosfärföreningen har en biosfärambassadörsutbildning och ett nätverk av engagerade 

personer som sprider kunskap och inspiration om hållbarhet och biosfärområdet. Drygt 30 

personer har genomgått utbildningen och är mer eller mindre aktiva i sitt ambassadörskap. 

● Miniambassadörer - biosfärföreningen samverkar med förskolor  

Utbildningen för miniambassadörer riktar sig förskolor och förskolebarn i 5-6-årsåldern. Att 

utbilda miniambassadörer är ett sätt att skapa kunskap och medvetenhet om 

hållbarhetsfrågor på ett tidigt stadium. Det är också en möjlighet att låta barnen lära känna 

naturen i närområdet och bli medvetna biosfärinvånare. Utbildningen avslutas med att barnen 

får ett diplom. 

● Biosfärutmaningen  

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har tagit fram konceptet där skolbarn varje 

år uppmuntras till eftertanke och skapande utifrån olika aspekter av ett hållbart samhälle. 

Under åren har de bland annat skapat demokratiska lekar och tillverkat djur av återvunnet 

material. Biosfärutmaningen har spridits till Sveriges olika biosfärområden, samt till 

biosfärområden i andra delar av världen. 
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Exempel på projekt som i närtid har genomförts, och/eller är pågående, i 

biosfärområdet  

Projekt Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle (2020-2021) 

Projektet syftar till att skapa affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden (vandring och 

cykling). 

Projekt Min plats i biosfären (2019-2020) 

Inom det här samverkansprojektet har biosfärområdet i uppgift att kommunicera ut resultat 

från forskningsprojektet “Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar 

landskapsförvaltning” som har genomförts av forskare vid Göteborgs universitet och 
Högskolan i Gävle. Det är den efterföljande kommunikationsdelen som biosfärföreningen 

medverkar i. Forskningsresultaten visar vilken roll kulturmiljön och de kulturella 

ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och för 

hållbar landskapsförvaltning inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

 Projekt *Här finns liv (2017-2019) 

Det här är ett kommunikationsprojekt där biosfärområdet, tillsammans med olika 

intressenter i samhället som Högskolan i Skövde, tog fram app-spel. Dessa spred, tillsammans 

med en stor utställningskarta, kunskap om FNs 17 globala mål i Agenda 2030 och 

biosfärområdets konkreta hållbarhetsinsatser. 

● Förstudie - Biosfär som arena för mångfald (2019) 

Biosfärföreningen lyssnade in nysvenskars behov av inkludering och lots in i det svenska 

samhället. Inom förstudien skapade vi också prova-på-aktiviteter. Förstudien gav också 

möjlighet till en mängd kontakter med föreningar och organisationer i biosfärområdet. 
Utifrån förstudiens material identifierades stora möjligheter med föreningar som arenor för 

nysvenskar att komma in i det svenska samhället. 

● Förstudie hållbar turism (2018-2019) 

Biosfärföreningen sökte tillsammans med turistorganisationerna i biosfärområdet lärdomar 

från tidigare genomförda projekt, gjorde en omvärldsanalys samt lyssnade in företagare i 

biosfärområdet för att skapa en bild av nuläget och dess möjligheter. 
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Lista på projekt- och insatsexempel vilka har genomförts tidigare 

under tioårsperioden i biosfärområdet   

 

Utredning om att bilda ett Fiskeområde 

för hela Vänern 

Biosfärföreningen arbetade för att få ett 

fiskeområde för hela Vänern, detta då ett gemensamt fiskeområde 

skulle gynna ett hållbart fiske i hela sjön.  

Projekt Utbildningsinsatser mot fiskerinäringen 

Ett projekt med syfte att utbilda aktörer i biosfärområdet som har sin verksamhet kopplat till 

fiskerinäringen. Utbildningarna handlade om allt från kvalitetssäkring och varumärkning till 

utbildning inom datahantering. 

Förstudie - Geopark 

Projektet var en förstudie där sju kommuner tog fram en beskrivning av de mest intressanta 

geologiska attraktionerna med utgångspunkt från det gemensamma temat platåbergslandskapet, 

samt ett underlag som beskriver hur en geopark skulle kunna utformas och fungera. Så 

småningom ledde förstudien till ansökan om Geopark. 

Projekt Exportmogen Destination      

Projektet var de tre biosfärkommunernas, Lidköping, Götene och Mariestads, gemensamma 

arbete för att utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle till en exportmogen 

destination. Projektet mot exportmognad var ett följdprojekt till det ekoturismprojekt som 

avslutades 2012. 

Projekt Miljöväg för Häst 

Projektet avsåg att skapa markerade ridleder i biosfärområdet. Till lederna skapades 

informationsmaterial med beskrivningar och kontaktuppgifter för att attrahera hästturism i 

området. 

Projekt Utveckling av möjligheter till övernattning för paddlare i Kållands och Ekens 

skärgårdar. 

Kållands skärgård har goda förutsättningar för paddlingsturism. I detta projekt fastställdes 

lämpliga lokaliseringar för enklare övernattningsplatser för att stärka dessa möjligheter. 

Projekt Europeiska Landskapskonventionen      

Syftet med projektet var att testa, utvärdera och sprida ett arbetssätt som kunde ge helhetssyn på 

landskapets utveckling, med medskapande från allmänheten i fokus.  
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Projekt Samverkan kring gemensamma Vänerfrågor      

Projektet lyfte aktuella frågor för Vänern så som till exempel 

möjligheterna med fiskeområde och samförvaltning. 

Aktivitet Bioblitz      

2013 firades biosfärdagen med en Bioblitz vid naturum Vänerskärgården. En familjeaktivitet 

med artinventeringar, fågelholksbygge och mycket annat. 

Projekt Awareness for landscape -inspiring civic responsibility 

Ett utbyte om landskap. Ett samarbete mellan tre olika organisationer i olika länder för att lära 

av varandra hur man arbetar med landskap. 

Projekt Workshop om Biosphere Economy - SOCAP Deep Local      

Projektet har haft fokus på hur riskkapital och investeringar i biosfärområdet kan utgöra en 

potential för socialt entreprenörskap, med fokus på fiskerinäringen. 

Förstudie kring socialt entreprenörskap 

En förstudie om vad socialt entreprenörskap/biosfärentreprenörskap är samt en kartläggning av 

biosfär- entreprenörskap i biosfärområdet. 

Projekt Hästturism i Skaraborg 

En utredning om att lokalisera befintlig och blivande hästturism, boendeanläggningar, 

restauranger och andra kringarrangemang som kan bli säljbara paket, samt att genom samverkan 

och nätverksskapande öka erfarenhetsutbytet, förbättra möjligheterna att komplettera varandra 

och stärka marknadsanpassningen. 

Projekt Paddlingsinventering 

En inventering av möjligheter att utveckla och förbättra förutsättningarna för paddling inom 

biosfärområdet. 

EuroMAB 2011 

EuroMAB är ett nätverk för biosfärområden i Europa och Nordamerika. Vartannat år hålls en 

konferens för nätverket. I juli 2011 ansvarade Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

för konferensen som hölls i Lundsbrunn.  Temat var ”Sharing Sustainable Futures”. Närmare 

200 delegater från olika biosfärområden deltog. 

Projekt Ekoturistdestination      

Ett flerårigt projekt med syfte att utveckla biosfärområdet till en hållbar destination. 
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Projekt Regionala Landskapsstrategier      

Projektet drevs av Länsstyrelsen men biosfärområdet var pilotområdet. Man fördjupade sig inom 

bland annat hållbart resande vilket ligger till grund för utvecklingen av projekt 

Ekoturistdestination.  

 

 

7.7.6 Fanns det några faktorer och/eller förändringar som försvårade eller underlättade 

implementeringen av handlingsprogrammet? (Lokalbefolkningens motvillighet, konflikter 

mellan olika beslutsfattande nivåer.)      

Den allmänna medvetenheten om hållbarhet under de senare åren har gjort det lättare att nå ut 

med budskapet om att biosfärområdet är ett internationellt  modellområde för hållbarhet. Agenda 

2030 och de globala målen är en tydlig uppgift som ingår i handlingsprogrammet, och som 

biosfärföreningen sprider kunskap om. Överlag är det ett stort intresse från många olika aktörer 

Fiskeområde Vänerskärgården 

Under perioden 2009-2015 drev biosfärföreningen verksamheten Fiskeområde 

Vänerskärgården inom ramen för Havs- och fiskerifonden. Syftet var att utveckla en hållbar 

fiskenäring i Vänern. Delar av projekten inom fiskeområdet följer nedan:  

·    Löjromsevent. Projektägare: Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle 

·       Isbod och kylförvaring i Spiken. Projektägare: Spikens fiskehamnsförening 

·    Kunskapsspridning om fisk från Vänern. Projektägare: Hushållningssällskapet 

·       MSC-certifiering av fisk från Vänern. Förstudie. Projektägare: Svenska Insjöfiskarna 

AB 

·    Kvalitetssäkring av löjrom från Vänern. Projektägare: Hushållningssällskapet 

·       Kunskaps- och nätverksutveckling Vänerfisk Projektägare: Vänergymnasiet i Mariestad. 

·    Hållbar Utveckling i Gymnasieskolan. Projektägare: Lidköpings kommun, De la 

Gardiegymnasiet 

·       Projekt Siklöja. Förstudie. Projektägare: Food and Health concept center 

·    Projekt Siklöja. Livsmedel. Projektägare: Food and health concept center tillsammans 

med föreningen Vänerprodukter. 

·       Fisket och fiskaren vid Vänern. Projektägare:  Vänermuseet i Lidköping 

·       Vänerfisk på Tallriken. Projektägare: Hushållningssällskapet Se också 2.3.5 och 5.9 
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gällande att vara med i och följa biosfärområdets arbete. Det ligger också en positiv laddning i 

att det finns unika förutsättningar i biosfärområdet och utnämningen av Unesco.  

De flesta aktörer ser föreningens mål som viktiga och relevanta. Styrelsens sammansättning av 

representanter från offentlig, privat och ideell sektor är en förutsättning för att nå ut till alla delar 

av samhället. Likaså är biosfärambassadörerna och tjänstepersoner på kommunerna viktiga för 

att sprida kunskap om biosfärtanken och bidra till aktivitet i området. Formen för koordineringen 

och att organisera biosfärområdet i en ideell förening har varit lyckosam för att få med de tre 

sektorerna privat, offentlig och ideell.      

Biosfärföreningen har under åren 2018-2019 arbetat fokuserat med att sprida kunskap om 

biosfärområdet, samt om biosfärkontorets roll som koordinator. Nu är upplevelsen att betydligt 

fler personer och aktörer känner att de, var och en, utgör delar av biosfärområdet. Det visar sig 

bland annat konkret genom att vi ser allt fler egna initiativ till aktiviteter och projekt. 

Biosfärarbetet ger också ökat avtryck i kommunernas arbete och här är Agenda 2030 en självklar 

koppling. Fokus har flyttats från en tidigare vanlig uppfattning om att biosfärkontoret skulle vara 

utförare - till att alla som lever och verkar i biosfärområdet behöver utföra hållbarhetsarbete för 

att utveckla modellområdet.  

Biosfärkontoret har ett fåtal anställda och mycket av arbetet bygger på personliga kontakter.      

Budgeten är begränsad och driften är beroende av pengar som ofta är i form av projektmedel. 

För att göra det mindre sårbart är det framöver en betydelsefullt att  fler personer såsom ledamöter 

i styrelsen, ambassadörer, politiker, tjänstepersoner på kommuner med flera ökar sitt 

engagemang i biosfärarbetet. Biosfärföreningen jobbar med att hitta lokala lösningar på stora 

komplexa utmaningar. Detta, i kombination med en liten organisation samt ett stort geografiskt 

område med tre kommuner, är några av utmaningarna.  

Kommunerna har i sina reflektioner tagit upp att deras förväntningar på biosfärföreningen från 

utnämningen fram till senare år inte stämt överens med hur biosfärföreningen jobbat. 

Kommunerna har även kommit fram till att de själva borde ha tagit ett större ansvar. Med 

anledning av detta valde styrelsen i biosfärföreningen att bilda ett arbetsutskott med de ledamöter 

som representerar kommunerna. De beslutade också att det ska vara personer i kommunernas 

högsta politiska ledning som ska vara ledamöter i styrelsen. Under åren har kommunerna 

diskuterat att dra sig ur arbetet med biosfärföreningen men i och med arbetsutskottet, ekonomisk 

stabilitet och annan inriktning på verksamheten är de diskussionerna inte längre aktuella. Både 

politiker och tjänstepersoner har deltagit i ett arbete för att ta fram gemensamma aktiviteter eller 

projekt inom sina kommunala verksamheter.  

Se också 7.7.3 

7.7.7 Om det är aktuellt: hur är biosfärområdet och/eller biosfärarbetet integrerat i 

regionala/nationella strategier? Omvänt, hur är lokala/kommunala planer integrerade i 

”Unescos biosfärutnämning, att vi är utsedda till ett av världens 

modellområden, kan ses som en ledstjärna för oss! För att nå högre nivåer än 

vi hade gjort utan utnämningen. Vi har förutsättningarna här. Området är 

sprängfyllt av människor med kompetens och höga ambitioner.” 

Processledare på biosfärkontoret 
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planeringen av biosfärområdet? (Ge detaljerad information om något har förändrats sedan nomineringen 

eller den senaste utvärderingen.) 

Sedan nomineringen år 2009 har samarbetet utvecklats mellan länsstyrelsen och 

biosfärföreningen. En representant från länsstyrelsen finns med i styrelsen och dessutom har 

samverkan inom olika projekt genomförts under de gångna tio åren. Biosfärföreningen har också 

mycket nära samverkan med alla de tre kommunerna i biosfärområdet. Kontinuerlig dialog sker 

med de andra biosfärområdena i Sverige och med den nationella biosfärkoordinatorn som i sin 

tur fångar upp och återkopplar om olika frågor som rör sig på nationell nivå. 

Naturvårdsverket beskriver Sveriges biosfärområden som ett komplement till kultur- och 

naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga natur- och 

kulturvärden. Naturvårdsverket stödjer arbetet med svenska biosfärområden bland annat genom 

ekonomiskt driftsbidrag till biosfärkontoret. Naturvårdsverket ger också stöd till en nationell 

projektkoordinator samt är värd för programkommittén för det svenska Biosfär-(MAB)-

programmet. Naturvårdsverket finansierade att samtliga då fem biosfärområden i Sverige kunde 

göra varsin film år 2018, något som stärkte en gemensam bild av biosfärområdenas nationella 

kraft. 

8. KRITERIER OCH FRAMSTEG 
[Lyft avslutningsvis fram stora förändringar, framgångar och framsteg som har gjorts i biosfärområdet sedan det 

nominerades eller den senaste utvärderingen. Hur väl uppfyller biosfärområdet kriterierna? Redogör för varför 

platsen ska vara ett biosfärområde och resonera kring dess zonering. Vad saknas och hur kan det förbättras? Hur 

kan biosfärområdet vara modellområde för hur hållbar utveckling omsätts i praktisk handling?] 
      

Kort redogörelse för hur biosfärområdet uppfyller varje kriterium i artikel 4 i stadgarna 

för världsnätverket för biosfärområden. 

1. ”Området ska ha en mosaik av ekosystem som representerar en större biogeografisk 

region och inkludera en skala av mänsklig påverkan” 
(Termen ”betydande biogeografisk region” är inte strikt definierad, men det kan vara en god idé att se på 

klassificeringssystemet Udvardy [http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-

1975_745.html].) 

                  

Biosfärområdet har en mosaik av ekosystem, både inom skyddade områden och i de brukade 

markområdena. Biosfärområdet är lokaliserat i den boreala regionen på jordklotet och har 

ekosystemtyper som förekommer i tempererade och subpolära skogar och skogsbygder. 

Biosfärområdet har ett varierat landskap och olika ekosystem är knutna till de lokala 

naturtyperna. Dessa inkluderar sjöar, åar och vattendrag, forsar, åraviner och lekområden för 

fisk, småbiotoper i odlingslandskapet, klippstränder och hällmarkstallskogar, stora vassområden, 

strandängar, fågelskär, gammelskog, sumpskog, klibbalkärr, rikkärr, ekhagar och ädellövskog, 

alvarområden och kalkgräsmarker samt naturbetesmarker.  Inga förändringar har inträffat sedan 

ansökan om biosfärområde gjordes.  

Se mer i kapitel 2 och 3.1  

En karta ska läggas in här till nästa version                
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2. ”Det ska vara av betydelse för bevarande av biologisk 

mångfald”      
 

Inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle finns en 

nationellt sett osedvanligt hög artrikedom med en hög koncentration av 

rödlistade arter och värdefulla naturmiljöer. Djur- och växtlivet är 

mycket varierat.Enligt den nationella rödlistan är 20 arter kända inom 

biosfärområdet. Grundförutsättningarna för områdets rika biologiska 

mångfald är framförallt en stor topografisk variation, läget vid Vänern, 

kalkrika marker, ett odlingslandskap med en lång historia, ett omfattande och ett variationsrikt 

sötvattenssystem. 

 

Vänerskärgården med Kinnekulle besitter terrestra och limniska habitat för ett stort antal arter 

varav en del är hotade. Sammanlagt 16281 ha av områdets totala yta är strikt skyddad av svensk 

lagstiftning. 

Områdets mest ovanliga naturtyper är alvarmarker, högörtängar och västlig taiga.   

I skärgårdarna i Sveriges största sjö Vänern kring Kållandsö, Brommö, Kalvö och Djurö blandas 

kala kobbar med större öar. Här förekommer ett antal naturtyper som finns med i EU:s ekologiska 

nätverk Natura 2000, så som västlig taiga och högörtängar. Här finns hotade arter som fiskgjuse, 

nattskärra och storlom, för att nämna några.  

 

Vänerskärgården med Kinnekulle har också höga geologiska värden så som Lugnåsberget med 

sina sedimentära sedimentarter, Brommö skärgård med mäktiga flygsanddyner och ett flertal 

ändmoräner och rullstensåsar.  Kinnekulle; platåberget med kalkrika alvarmarker, traditionella 

odlingslandskap och gamla kyrkbymiljöer är helt unikt i Sverige.  
 

 

3. ”Det ska ge tillfälle att utveckla och demonstrera möjligheter för en hållbar 

utveckling på regional nivå”      
(Det inkluderar exempel eller lärande erfarenheter från att ha omsatt hållbar utveckling i praktisk handling.) 

Under de senaste tio åren har biosfärområdet en rad exempel på när hållbar utveckling har 

omsatts i praktisk handling och där effekter nått utanför biosfärområdet. Över lag deltar anställda 

på biosfärkontoret och andra aktörer i biosfärområdet i regionala sammanhang för att berätta om 

hållbara aktiviteter och modeller som tas fram. 

Nedan följer några exempel: 

  

 Biosfärområdet blev till för att det pågått ett stort EU LIFE-projekt, Platåberget 

Kinnekulle - Restaurering och bevarande 2002-2007. Frågan kom upp - hur får vi detta 

att leva kvar – kommunerna blev nyfikna på att se vad ett fortsatt samarbete skulle kunna 

leda till. Redan i maj 2005 inleddes en förstudie av de tre kommunerna Götene, Lidköping 

och Mariestad. 2006 blev området sedan biosfärkandidatområde. Vänern är ett 

gemensamt innanhav. I och med att biosfärområdet blev till började traditionella 

samarbetsområden utmanas och öppnade upp för gränsöverskridande samarbeten över 

kommungränser. 
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 En av de viktigaste processerna för hållbar utveckling som Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle genomgått, både i ansökningsprocessen och under de 

gångna tio åren, har varit att stimulera kommunerna till aktiv samverkan. Det har varit 

en långsam lärandeprocess, och inte utan motgångar. Målet har varit, och är, att på sikt 

ha ett starkt samarbete som yttrar sig i konkreta framsteg. Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle är det första biosfärområdet i Sverige som inte bara 

finns inom ett kommunområde.  

 

 Kommunkonferens för biosfärkommuner. Under de gångna tio åren har det 

förekommit många goda kommuninitiativ när det gäller hållbar utveckling. Som ett 

resultat av detta var biosfärområdet 2018 värd för Sveriges första konferens för 

biosfärkommuner där goda exempel spreds mellan Sveriges biosfärkommuner, något 

som möttes med mycket uppskattning. Detta, tillsammans med fler exempel nedan, är 

modeller för hur biosfärområdet jobbar med att bevara, utveckla och stödja för en hållbar 

samhällsutveckling.  

 

● Arbetet med fiskeområdet, först för enbart biosfärområdet, sedan för hela Vänern. 

Fiskeområde Vänern fick medel från Havs- och fiskerifonden. (Bevara, utveckla, stödja). 

 

● Biosfärled, båt-, cykel- och vandringsled och flera besöksnäringssatsningar på 

Kinnekulle och Lugnåsberget i Götene kommun.  

 

● Satsning på hållbart näringsliv. Insatser som ger ringar på vattnet inom och utom 

biosfärområdet.  

 

● Inom kommunikationsprojektet *Här finns liv har biosfärföreningen varit del av flera 

arenor utanför biosfärområdet. Bland annat har det skett med utställning och föredrag på 

konferenser, medverkan i panelsamtal i Almedalen och stor spridning i tidningsartiklar, i 

sociala media och med film. Här finns liv finns också med i Geologic UF:s hållbarhetsbok 

”Var ska vi börja?”. Aktiviteterna på Läckö slott och naturum 2018 nådde en bred publik, 

och Superkraftspelet kommer där även fortsättningsvis kunna nå en stor mängd besökare 

från andra delar av Sverige och världen. 

 

● Mariestads kommun. I samband med en eventuell etablering av en batterifabrik tog 

kommunen tillvara på värdet av att ingå i ett av Unescos biosfärområden. Tyvärr valde 

företaget att förlägga sin produktion på en annan plats, men om det hade blivit i Mariestad 

hade det fått en stor lokal och regional betydelse för bland annat arbetsmarknaden.  

 

Några exempel på pionjärer i utveckling av hållbar turism i Biosfärområde Vänerskärgården med 

Kinnekulle:  

 Stiftelsen Läckö slott med genomgående hållbart tema och ett 

gediget program för alla åldrar. Insatserna gynnar biosfärinvånare 

såväl som besökare genom kultur, skolaktiviteter och starka kopplingar 

till naturen och miljöfrågor. Tack vare restaurangen på slottets 

intilliggande naturum samt slottsträdgården stärks upplevelsen vilket 

ger bestående och genuina intryck. 
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 Qvarnstensgruvan i Lugnås. Här kan du få inblick i miljontals år av historia genom 

engagerat biosfärambassadörskap. Nere i gruvan kan du se den sandbotten och 

vågmönster från havets rörelser. Samma engagerade värdar driver ett vandrarhem i 

närheten som fått pris för sin fina hållbara verksamhet. 

 

 Vänermuseet. Det här är ett nyskapande museum som är svårt att gå oberörd ifrån. Här 

tänker man utanför ramarna och bidrar till aktiviteter och upplevelser innanför museet, 

och på många fler ställen. Ett gediget arbete sker i form av metodutveckling och 

kontinuitet tillsammans med skolorna och Stiftelsen Läckö slott. 

 

 Biosfärhotell Aqua Hotell i Mariestad. Här möts du av en välkomnande värd som är 

genuint engagerad i hållbar utveckling, både ekologiskt och socialt. Köket erbjuder lokala 

smaker. Genom guidade turer på Torsö ges också en ordentlig portion kulturhistoria när 

du får inblick i lokala sägner. 

 

 Norrqvarn Hotell och konferens vid Göta Kanal. Prova hållbara upplevelser som 

cykling, vandring och stand up paddling utmed Göta kanal när du besöker den här unika 

hotellanläggningen. Här kan du ta del av storyn bakom Göta Kanalbygget tillsammans 

med restaurangens fantastiska smaker från bygden. 

Se mer i kapitel 5  

 

      
4. ”Det ska vara tillräckligt stort för att uppfylla biosfärområdets tre funktioner.”      

Biosfärområdet är ett stort geografiskt område, 278 600 ha, som har möjligheten att uppfylla 

kriterierna bevara, utveckla och stödja. Kärnområdena omgärdas i stor utsträckning av större 

buffertzoner som syftar till att stärka skyddet i kärnområdena och att minska kanteffekterna. Det 

finns 78 kärnområden som har olika bevarandemål, vilket speglar den biologiska mångfald som 

området besitter. Dessa kärnområden omgärdas av sammanlagt 19 buffertzoner där extra hänsyn 

till natur- och kulturvärdena utövas. Den största delen av befolkningen bor i utvecklingsområdet 

men i hela biosfärområdet testas och demonstreras hållbart resursutnyttjande och hållbar 

utveckling. Området och dess zonering är tillräckligt stort för att uppfylla syftena i kärnområden 

och buffertzoner.  

 

5. Lämplig zonering för att tillgodose de tre funktionerna 

I enlighet med Unescos kriterier är biosfärområdet indelat i tre zoner– kärnområde, buffertzon 

och utvecklingsområde. Inga ändringar i zoneringen har gjorts sedan 2010.   

Kärnområdena utgörs av nationalpark, naturreservat, Natura 2000-område och skogliga 

biotopskyddsområden. Samtliga är skyddade av svensk lagstiftning i Miljöbalken. Natura 2000-

områdena omfattas av Fågel- och Habitatdirektiven. Biosfärområdet har kärnområden både i 

terrestra och i limniska miljöer. Den sammanlagda ytan av kärnområdena är 16 281 hektar, vilket 

är 5,8 % av den totala ytan av biosfärområdet. Om man bortser från vattenarealen (ca 192 000ha) 

utgör kärnområdena 8,5 % av den terrestra ytan.  

Kärnområdenas huvudsakliga bevarandemål är till största delen knutna till skärgårdsmiljöer, 

eklandskap, alvarmarkerna på Kinnekulle eller värdefulla områden i skogen. Verksamheter i 

kärnområden begränsas till sådana som tillåts enligt föreskrifterna för ovan nämnda 

områdesskydd.       
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Buffertzoner utgörs av riksintresse för naturvård, riksintresse för kulturmiljövård, 

Ramsarområde, naturvårdsområde, skogliga naturvårdsavtal och strandskydd. Dessa är områden 

där särskild hänsyn tas med avseende på natur- och kulturmiljöerna. Strandskydd, riksintressen 

och naturvårdsområden omfattas av svensk lagstiftning enligt Miljöbalken och Ramsarområdet 

av Ramsarkonventionen som trädde i kraft 1975. Den sammanlagda ytan av buffertzonerna är 

40 876 hektar vilket är 14,7 % av den totala ytan av biosfärområdet. Om man bortser från 

vattenarealen (ca 192 000 hektar) utgör buffertzonerna över 21,3 % av den terrestra ytan.  

I buffertzonerna bedrivs jordbruk och skogsbruk, röjning i betesmarker och i skogar, slåtter, samt 

vassbekämpning. Det finns även större rekreationsområden i buffertzonerna, varvid ekoturism 

är vanligt förekommande. Verksamheter i buffertzoner begränsas till sådana som tillåts enligt 

föreskrifterna för ovan nämnda områdesskydd.          

Biosfärområdets utvecklingsområde är 221 443 hektar, varav 64 000 hektar är landområde. 

Utvecklingsområdet omgärdar buffertzonerna och utgör områdets syd-, ost-, väst- och 

nordligaste delar. De större samhällena Götene, Lidköping och Mariestad är belägna i 

utvecklingsområdet och det är i utvecklingsområdet som den största delen av befolkningen bor. 

Bostadsområden, stadsmiljöer och industrier inne i samhällena omgärdas av ett 

odlingslandskap och en landsbygd med små byar.       

6. ”Organisationsstrukturer som initierar och möjliggör att ett lämpligt spektrum av 

bland annat myndigheter, lokalsamhällen och privata intressen kan samverka i 

utformningen, utvecklingen och biosfärområdets verksamhet.”           
Biosfärkontoret koordinerar en stor mängd aktiviteter som syftar till att bevara, utveckla och 

stödja hållbarhet i enlighet med Unescos the Man and the Biosphere Program. Under de senaste 

åren har verksamheten jobbat med en rad olika insatser och projekt.  

Se mer under kapitel 7  

 

                                    

7.  Mekanismer för genomförande 

a) Mekanismer för att hantera människors bruk och aktiviteter    

Flera verksamheter inom framförallt naturvård regleras genom de befintliga nationella, 

lagstadgande regelverk och genom kommunernas planer.  Vidare finns EU:s miljöstöd kring 

brukande av värdefulla betes- och slåttermarker.  

Se mer i kapitel 7 

     b) Handlingsprogram eller policy 

”Det är viktigt att det finns en koordinerande kraft och processledare som kan 

ta större perspektiv på landskapsnivå och jobba tvärsektoriellt.”  

Tidigare koordinator i biosfärområdet 
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Vision, mål och verksamhetsplan tas fram av biosfärföreningen i samförstånd med andra aktörer 

i biosfärområdet. Kommunerna tar fram översiktsplaner och detaljplaner som reglerar den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  

En utmaning när det gäller landskapet är att få ekonomisk lönsamhet i arbetet med att både bevara 

och nyttja. Här har biosfärföreningen en stor möjlighet att jobba med modeller för detta. I och 

med de nya mål som togs fram 2018 har arbete med ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

fått en ökad prioritering i verksamheten.   Se mer i kapitel 7   

                

 

c) Myndighet eller mekanism för att genomföra policy eller plan 

Biosfärföreningen har ingen myndighetsfunktion eftersom inga lagar eller förordningar tagits 

fram för ett biosfärområde. Föreningens uppgift är att koordinera verksamheten i biosfärområdet. 

Flera olika aktörer har intresse och ambition att jobba i linje med målen för biosfärföreningen.   

Biosfärföreningen arbetar aktivt med de 17 globala miljömålen i FNs Agenda 2030. Detta märks 

särskilt i den stödjande funktionen. Exempelvis gjordes en stor satsning på genomförandet av 

utställningen *Här finns liv som genomgående synliggör arbetet med Agenda 2030 i hela 

biosfärområdet. Se också 2.4.1 

  

d) Program för forskning, övervakning, utbildning och praktik   

Forskning, miljöövervakning, utbildning och praktik sker delvis i Biosfärkontorets egen regi men 

främst genom dialog och samverkan med olika lärosäten, myndigheter och föreningar. 

Forskningen i biosfärområdet sker inom olika ämnesområden och bedrivs av högskolor, 

universitet och statliga institutioner. Biosfärområdet har attraherat studenter och forskare från 

andra delar av världen och blivit uppmärksammat och omnämnt i flera internationella 

vetenskapliga tidskrifter. Se 2.4.6 och kapitel 6       

Samarbetar biosfärområdet med andra biosfärområden (utbyte av information och 

personal, gemensamma program med mera)?  

På nationell nivå? 

Sveriges biosfärområden har samarbeten genom regelbundna träffar med både koordinatörer 

och styrelser. Studiebesök till varandras biosfärområden görs och det är ett kontinuerligt utbyte 

av erfarenheter och lärande.  

På regional nivå?  

Det närmst belägna biosfärområdet är Östra Vätterbranterna och Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle har haft en del utbyte med dem.       

”Social hållbar utveckling är en viktig dimension att jobba med framöver.”  

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulles ordförande  
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Genom sammanlänkande (twinning) och /eller transnationella biosfärområden  

Inte aktuellt.       

Inom världsnätverket  

Biosfärkontoret och även andra aktörer i biosfärområdet har på senare år deltagit på 

konferenser som exempelvis EuroMAB i Dublin 2019 och konferens i Italien med fokus på 

besöksnäring i biosfärområden 2018.  

Biosfärområdet var värd för EuroMAB 2011.  

Under årens lopp har det skett många utbyten och samarbeten i projekt.  

Svårigheter som har stötts på, åtgärder som ska vidtas och, i tillämpliga fall, förväntad 

hjälp från sekretariatet 

Biosfärföreningen har haft god hjälp av sekretariatet bland annat vid genomförandet av 

EuroMAB 2011 i Lundsbrunn. Likaså genom aktiv medverkan på den konferens för Sveriges 

biosfärkommuner som anordnades 2018.  

En svårighet föreningen stött på är omfattningen och utformningen av den mall som sekretariatet 

tillhandahåller för utvärderingen. Förslag framförs om en mall med ökad tydlighet och frågor 

som fokuserar mer på erfarenheter och lärande,  och med möjlighet att anpassa frågorna efter de 

lokala förutsättningarna.  

 

 


