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9. STÖDDOKUMENT  
 
 

(1) Uppdaterad plats- och zoneringskarta med koordinater 

[Ange biosfärområdets geografiska standardkoordinater (enligt referenssystem WGS 84). 

Bifoga en karta på ett topografiskt skikt av den exakta platsen och avgränsningen av de tre 

zonerna i biosfärområdet. Kartan/kartorna ska skickas in både i pappersformat och i 

elektroniskt format. Shape-filerna (även dessa i referenssystem WGS 84) som har använts 

för att framställa kartan måste också bifogas den elektroniska versionen av blanketten. 

Lämna i aktuella fall dessutom uppgift om en länk för att komma åt kartan på internet (t.ex. 

en Google-karta eller en webbplats).] 
 
 

 

 
 

Väderstreck Latitud Longitud 

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

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

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

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

Ostligaste punkt 58° 24’48’’N 12° 38’47’’O 
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(2) Uppdaterad vegetationskarta eller marktäckekarta 
[En vegetationskarta eller marktäckekarta som visar de huvudsakliga naturtyperna och marktäckeklasserna i 

biosfärområdet bör lämnas om det finns en sådan.] 

 

Kommer med i nästa version 

(3) Uppdaterad lista med juridiska dokument (om möjligt med en sammanfattning på 

engelska, franska eller spanska av innehållet och en översättning av dess mest relevanta 

bestämmelser) [Uppdatera i aktuella fall de huvudsakliga juridiska dokumenten sedan 

nomineringen av biosfärområdet och lämna in en kopia av dessa dokument.] 

 

Beslutade naturreservat, Natura2000-områden, kommunernas översiktsplaner och exempel 

på fördjupade översiktsplaner inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Beslutade naturreservat (nya beslut efter att ansökan skrevs): 

2008-12-17 Varaskogen (beslut av Länsstyrelsen) 

2009-04-27 Östra Sannorna (beslut av Lidköpings kn) 

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

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

2012-12-14 Varan (beslut av Länsstyrelsen) 

2013-05-20 Vristulven (beslut av Länsstyrelsen) 

2015-12-21 Mariedalsån (beslut av Länsstyrelsen) 

2018-03-26 Björkkullasand (beslut av Götene kn) 

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

  

Natura 2000 

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

Fågeldirektiv, SPA. 

Tidigare beslutade (ingår i ansökan) enligt EUs Art- och habitatdirektiv, pSCI.  

Nu även enligt SPA: 

SE0540076 Djuröarna 

SE0540077 Brommö skärgård 
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SE0540078 Kalvö skärgård 

SE0540085 Kållands skärgårdar 

SE0540107 Fågelöarna 

 

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

SE0540329 Varaskogen 

SE0540332 Onsö 

SE0540333 Tjursholmarna 

 

Kommunernas översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner exemplifieras nedan. För att 

ta del av dessa i sin helhet, se länkar 9.7.  

 

 Översiktsplan Lidköping (antagen 2018) 

Översiktsplanen omfattar hela kommunen. I sin översiktsplan redovisar kommunen ett 

vägval och planen är därför ett viktigt strategiskt politiskt styrdokument. Den översiktsplan 

som nu gäller är Översiktsplan Lidköpings kommun, antagen i oktober 2018. 

 

 Framtidsplan för Götene kommun: 2009-2020 

Framtidsplanen består av vision och strategier, strategiska områden, arbetssätt, ekonomi 

och en översiktsplan. 

 

 Fördjupad Översiktsplan Kinnekulle 2030 (antagen 2014) 

Den fördjupade Översiktsplanen beskriver främst hur en utveckling av boende på 

landsbygden ska kunna ske i harmoni med områdets natur och kulturvärden. Vidare 

behandlas möjligheterna att utveckla friluftsliv, turism och besöksnäring så att områdets 

stora natur- och kulturmiljökvaliteter kan komma fler tillgodo utan att dessa värden tar 

skada. 

 Översiktsplan 2030 Mariestad (antagen 2018) 

Mariestads översiktsplan har två syften. För det första beskriver den hur kommunen vill 

hantera nationellt betydelsefulla områden och säkerställa långsiktig hållbar utveckling. För 

det andra pekar den ut riktningar för hur vi vill att stad och land ska utvecklas. Till exempel 

var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden 
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som bör sparas för rekreation. I översiktsplanen beskrivs vilken hänsyn som bör tas till 

kulturhistoriska områden och naturvärden. Den tar även upp risk för bullerstörningar och 

översvämningar. Planen täcker hela kommunens yta. 

 

(4) Uppdaterad lista med samverkansplaner för markanvändning och landskapsförvaltning. 

[Lista med befintliga samverkansplaner för markanvändning och landskapsförvaltning (med 

datum och referensnummer) för de administrativa områdena i biosfärområdet (T.ex. 

Översiktsplan, reservatsföreskrifter m.m.). Bifoga en kopia av dessa dokument. Vi 

rekommenderar att innehållet sammanfattas på engelska, franska eller spanska och att de 

mest relevanta bestämmelserna översätts.] 

 

Skötselplaner för naturreservat (nya beslut efter att ansökan skrevs): 

2008-12-17 Varaskogen 

2009-04-27 Östra Sannorna 

2011-02-14 Brommö skärgård, utökning 

2011-09-20 Kalvö skärgård, utökning 

2012-12-14 Varan 

2013-05-20 Vristulven 

2015-12-21 Mariedalsån 

2018-03-26 Björkkullasand 

2019-06-19 Lugnås kvarnstensgruvor 

  

Regional handlingsplan för Grön Infrastruktur – Västra Götalands län. Enligt 

Regeringsuppdrag har Länsstyrelsen arbetat fram Regional handlingsplan för Grön Infrastruktur – 

Västra Götalands län. Handlingsplanen fastställdes 2019-04-26. 

Uppdatering av bevarandeplaner. Enligt Regeringsuppdrag uppdaterade Länsstyrelsen 

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

 

(5) Uppdaterad artlista (i en bilaga) 

[Lista viktiga arter som förekommer i biosfärområdet, om möjligt med deras allmänna namn 

(för dokument som lämnas till Unesco, uppges om möjligt allmänna engelska namn).] 
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Nedan beskrivs de karakteristiska arterna för respektive natur- och markanvändningstyp som 

finns inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

 

 

Sjöar och vattendrag 

Vänern är Sveriges största insjö och Europas tredje största. Vänern har en stor skärgård och sammanlagt 

22 000 öar och skär. Här finns 4 569 öar som är större än 10m2. Området för Vänerskärgården med 

Kinnekulle genomskärs av jordbruksåar. Tidan och Lidan är de två största medan Friaån och Sjöråsån 

är något mindre. 

 

Karaktäristiska arter: 

 

Grupp Latinskt namn Svenskt namn 

Kärlväxter Carex acuta  Vasstarr  

  Lysimachia vulgaris Videört  

  Lythrum salicaria Fackelblomster 

  Phragmites australis Bladvass 

Växtplankton Aphanizomenonflos-aquae Blågröna alger 

  Aulacoseira (släkte)  Kiselalger  

  Crytomonas Cryptofycéer 

  Rhodomonas  Cryptofycéer 

  Woronichinia naegeliana Blågröna alger 

Undervattensväxter  Chara globularis  
Skörsträfse 

(Kransalger) 

  Isoëtes Braxengräs 

     I. echinospora    Vekt braxengräs  

     I. lacustris     Styvt braxengräs 

  Myriophyllum Slingor 

     M. alterniflorum    Hårslinga  

     M. sibiricum    Knoppslinga  

     M. spicatum    Axslinga  

     M. verticillatum     Kransslinga 

  Nitella flexilis  Glansslinke 

  Nitella opaca Glans/mattslinke  

  Potamogeton perfoliatus Ålnate 

Renlav  Cladina arbuscula  Gulvitrenlav  

  Cladina rangiferina Grå renlav 

  Cladina stellaris Fönsterlav 

Kräftdjur Gammaracanthus lacustris Sjösyrsa 

  Monoporeia affinis  Vitmärla   

  Mysis relicta Pungräka 

  Pallasea quadrispinosa Taggmärla 

  Saduria entomon Skorv 

Däggdjur Castor fiber Bäver  

  Myotis daubentonii Vattenfladdermus 
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Fåglar  Anser anser Grågås 

  Falco subbuteo  Lärkfalk    

  Gavia arctica  Storlom 

  Larus canus  Fiskmås 

  Pandion haliaetus Fiskgjuse 

  Sterna hirundo Fisktärna 

Fiskar Coregonus albula Siklöja 

  Osmerus eperlanus L.  Nors   

  Salmo salar Gullspångslax 

  Salmo salar Klarälvslax 

  Salmo trutta lacustris Öring 

Mollusker Bathyomphalus contortus  Remskivsnäcka  

  Pisidium (släkte) Ärtmussla 

Insekter  Ephemera danica    Åsanslända    

  Ephemera vulgata Sjösandslända 

  Ephemerella ignita Röd strömslända 

  Leptophlebiidae vespertina Liten vasslända 

 

 

 

Våtmarker 

Våtmarker är en samling naturtyper som är grunt vattentäckta eller där vatten finns strax under 

markytan. Myrar, sumpskogar, grunda sjöar och rinnande vatten ingår i definitionen. 

 

Karaktäristiska arter: 

 

Grupp Latinskt namn Svenskt namn 

Kärlväxter Alisma plantago-aquatica  Svalting  

  Caltha palustris Kabbeleka  

  Carex cespitosa   Tuvstarr  

  Carex flacca Schreb Slankstarr  

  Dactylorhiza incarnata  Ängsnycklar  

  Epipactis palustris  Kärrknipprot  

  Glyceria maxima  Jättegröe  

  Gymnadenia conopsea  Brudsporre  

  Lythrum salicaria  Fackelblomster  

  Phragmites australis  Bladvass  

  Polygonum amphibium  Vattenpilört  

  Potamogeton spp. Nate 

  Primula farinosa  Majviva  

  Ranunculus spp.  Smörblommor  

  Schoenus ferrugineus  Axag  

  Scrophulariaceae spp. Veronikor  

  Sparganium emersum Rehmann  Igelknopp  
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  Succisa pratensis Ängsvädd 

  Typha latifolia Kaveldun 

Mossor Sphagnum spp. Vitmossa 

Fåglar 

Anser anser   Grågås  

Anser fabalis Sädgås  

Botaurus stellaris Rördrom 

Charadrius dubius  
Mindre 

strandpipare  

Circus aeruginosus  Brun kärrhök  

Crex crex  Kornknarr  

Gallinago media  Dubbelbeckasin  

Lanius collurio  Törnskata 

Limosa lapponica Myrspov  

Tadorna tadorna Gravand 

Mollusker 
Lymnea stagnalis Dammsnäcka 

Planorbarius corneus Posthornssnäcka 

Spindeldjur 

Arctosa leopardus 

  

Drassyllus lutetianus  

Dolomedes fimbriatus  

Pardosa pullata 

Pirata hygrophilus 

  Trochosa spinipalpis   

  Zelotes latreillei   

Insekter 

Chironomidae spp. Fjädermyggor 

Hemiptera spp. Skinnbaggar 

Nematocera Mygga 

Odonata spp. Trollsländor 

Simuliidae Knott 

 

 

 

Kustekosystem 

Biosfärområdets Vänerkust har en bred variation av olika miljöer. Kustlandskapets variation av 

strandtyper bidrar med en rik flora där det finns arter som annars är knutna till haven, som t.ex. 

strandskräppa och sandstarr. De olika naturtyperna bidrar också till en rik fågelfauna. 

 

Karaktäristiska arter: 

 

Grupp Latinskt namn Svenskt namn 

Kärlväxter Carex acuta   Vasstarr   

  Lysimachia vulgaris Videört 

  Lythrum salicaria Fackelblomster 

  Phragmites australis Bladvass 

Växtplankton Aphanizomenonflos-aquae Blågröna alger 

  Aulacoseira (släkte)  Kiselalger  
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  Crytomonas Cryptofycéer 

  Rhodomonas  Cryptofycéer  

  Woronichinia naegeliana Blågröna alger 

Undervattensväxter Chara globularis  
Skörsträfse 

(Kransalger)  

  Isoëtes Braxengräs 

     I. echinospora    Vekt braxengräs  

     I. lacustris     Styvt braxengräs 

  Myriophyllum Slingor 

     M. alterniflorum    Hårslinga  

     M. sibiricum    Knoppslinga  

     M. spicatum    Axslinga  

     M. verticillatum     Kransslinga 

  Nitella  flexilis  Glansslinke 

  Nitella opaca Glans/mattslinke  

  Potamogeton perfoliatus Ålnate 

Renlav Cladina arbuscula  Gulvitrenlav  

  Cladina rangiferina Grå renlav 

  Cladina stellaris Fönsterlav 

Kräftdjur Gammaracanthus lacustris Sjösyrsa 

  Monoporeia affinis  Vitmärla  

  Mysis relicta Pungräka  

  Pallasea quadrispinosa Taggmärla 

  Saduria entomon Skorv 

Däggdjur Castor fiber Bäver  

  Myotis daubentonii Vattenfladdermus 

Fåglar Anser anser Grågås 

  Falco subbuteo  Lärkfalk  

  Gavia arctica  Storlom  

  Larus canus  Fiskmås  

  Pandion haliaetus Fiskgjuse 

  Sterna hirundo Fisktärna 

Fiskar Coregonus albula Siklöja 

  Osmerus eperlanus L.  Nors   

  Salmo salar Gullspångslax 

  Salmo salar Klarälvslax 

  Salmo trutta lacustris Öring 

Mollusker Bathyomphalus contortus  Remskivsnäcka  

  Pisidium (släkte) Ärtmussla 

Insekter Ephemera danica  Åsanslända  

  Ephemera vulgata  Sjösandslända  

  Ephemerella ignita  Röd strömslända  

  Leptophlebiidae vespertina Liten vasslända 

  Myrmeleon bore Myrlejonslända 
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Skogar 

Med utgångspunkt från främst klimatiska och biotiska men även historiska faktorer har man efter de 

skilda skogsmiljöernas karaktärsdrag indelat landet i fem större skogliga ekosystem. Vad gäller 

barrskogar är biosfärområdet beläget inom den södra barrskogsregionen. Den har som sydvästgräns 

den naturliga utbredningen för gran, dvs. till den linje som granen hade nått i sin utbredning norrifrån 

före de omfattande barrskogsplanteringarna i södra Sverige. Lövskogar utgör de mest artrika miljöerna 

i landet, en stor del av de rödlistade arterna bland t.ex. insekter, mossor, lavar och svampar är knutna 

till olika lövskogsmiljöer. 

 

Karaktäristiska arter: 

 

Grupp Latinskt namn Svenskt namn 

Kärlväxter 

Allium ursinum     Ramslök  

Anemone nemorosa Vitsippa 

Carex canescens Gråstarr 

Carex elongata Rankstarr 

Carex globularis Klotstarr 

Caltha palustris Kabeleka 

  
Convallaria majalis Liljekonvalj 

Deschampsia flexuosa  Krusttåtel  

  Dryopteris filix-mas Träjon 

  

Equisetum sylvaticum  Skogsfräken    

Filipendula ulmaria  Älggräs  

Gymnocarpium dryopteris  Ekbräken 

Hepatica nobilis Blåsippa 

Linnaea borealis  Linnéa 

Lysimachia thyrsiflora Topplösa 

  

Maianthemum bifolium  Ekorrbär  

Matteuccia struthiopteris  Strutbräken  

Melampyrum ssp. Kovall  

Menyanthes trifoliata Vattenklöver  

Mercurialis perennis  Skogsbingel 

Oxalis acetosella Harsyra 

  

Paris quadrifolia  Ormbär  

Potentilla palustris  Kråkklöver  

Pteridium aquilinum  Örnbräken  

Pulmonaria obscura  Lungört  

Ranunculus ficaria  Svalört  

Trientalis europaea  Skogsstjärna  

Vacciniium myrtillus  Blåbär  

Vaccinium vitis-idaea Lingon 

Viola palustris Kärrviol 

Mossor Anomodon viticulosus Grov baronmossa 
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Antrichia curtipendula Fällmossa 

  

Brachythecium rivulare  Källgräsmossa  

Calliergonella cuspidata  Spjutmossa  

Dicranum majus  Stor kvastmossa  

Dicranum scoparium  Kvastmossa  

Homalothecium sericeum Guldlockmossa 

Hypnum cupressiforme Bergklomossa 

  

Leucodon sciuroides  Allémossa  

Mnium ssp. Stjärnmossor  

Neckera complanata  Platt fjädermossa  

Pleurozium schreberi Väggmossa  

Pohlia nutans  Nickmossa 

Polytrichum commune Björnmossa 

Pseudobryum cinclidoides  Källpraktmossa  

  

Ptilium crista-castrensis  Kammossa  

Rhodobryum roseum  Rosmossa  

Sphagnum ssp. Vitmossor  

Spagnum girgensohnii  Granvitmossa  

  Sphagnum squarrosum Spärrvitmossa 

Svampar 

Albatrellus ovinus  Fårticka  

Amanita friabilis  Alflugsvamp  

Amanita muscaria  Röd flugsvamp 

Amanita phalloides  Lömsk flugsvamp 

Amanita porphyria Mörkringad flugsvamp  

Amanita rubescens Rodnande flugsvamp 

Armillaria mellea  Honungsskivling  

  

Boletus calopus  Skönsopp  

Cantharellus tubaeformis  Trattkantarell 

Cortinarius armillatus  Rödbandad spindelskivling 

Cortinarius salor Blå slemspindelskivling  

Cortinarius traganus Bockspindelskivling 

Fomes fomentarius  Fnöskticka  

  

Fomitopsis pinicola  Klibbticka  

Ganoderma applanatum  Platt-ticka 

Geastrum triplex  Kragjordstjärna  

Gloeophyllum sepiarium  Vedmussling  

Gomphidius glutnosus  Citrongul slemskivling  

Gyrodon lividus  Alsopp 

Hymenochaete tabacina Kantöra 

Hypholoma fasciculare Svavelgul slöjskivling 

Inocybe lacera  Mörk trådskivling  

Kuehneromyces mutabilis  Föränderlig tofsskivling  

  

Leccinum aurantiacum  Aspsopp 

Leccinum scabrum  Björksopp  

Micromphale perforans  Barrbroskskivling  
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Paxillus involutus  Pluggskivling  

Phellinus tremulae  Aspticka  

Piptoporus betulinus  Björkticka 

Rozites caperata Rynkad tofsskivling  

Russula pumila Alkremla 

Stereum hirsutum  Raggskinn  

  

Suillus bovinus  Örsopp  

Suillus luteus  Smörsopp  

Thelephora terrestris  Vårtöra  

Trichaptum abietinum Violticka 

Tricholoma album Rättikmusseron 

Lavar 

Alectoria sarmentosa  Garnlav  

Arthonia leucopellaea  Kattfotslav  

Arthonia spadicea  Stor rostfläck  

Bryoria capillaris  Grå tagellav  

Cladina arbuscula Gulvit renlav 

Cladina rangiferina  Grå renlav  

Cladina stellaris Fönsterlav 

  

Evernia prunastri  Slånlav  

Hypogymnia physodes  Blåslav  

Hypogymnia tubulosa  Pukstockslav  

Parmelia saxatilis  Färglav  

Peltigera canina Filtlav 

Pertusaria amara Bitterlav 

  

Platismatia glauca  Näverlav  

Pseudevernia furfuracea  Gällav  

Ramalina fraxinea  Trådbrosklav  

Ramalina thrausta  Brosklav  

Usnea filipendula Skägglav 

Usnea hirta Luddig skägglav 

  Xanthoria parietina Vägglav 

Däggdjur 

Alces alces  Älg 

Apodemus flavicollis  Större skogsmus  

Capreolus capreolus  Rådjur 

Castor fiber Bäver  

Cervus dama  Dovhjort  

Lepus europaeus  Fälthare  

Lepus timidus  Skogshare  

Pipistrellus ssp.  Fladdermöss  

Sciurus vulgaris Ekorre 

Vulpes vulpes Räv 

Fåglar 

Accipiter nisus  Sparvhök  

Aegithalos caudatos  Stjärtmes  

Anthus trivialis  Trädpiplärka  

Buteo buteo  Ormvråk  
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Carduelis spinus Grönsiska 

Coccothraustes coccothraustes Stenknäck 

  
Dendrocopos major Större hackspett 

Dendrocopus minor  Mindre hackspett  

  Dryocopus martius Spillkråka 

  

Erithacus rubecula  Rödhake  

Fringilla coelebs  Bofink  

Garrulus glandarius  Nötskrika  

Glaucidium passerinum  Sparvuggla 

Loxia curvirostra Mindre korsnäbb  

Parus arter Svartmes 

  

Parus caeruleus  Blåmes  

Parus major  Talgoxe  

Parus montanus Talltita 

Parus palustris Entita 

  

Phylloscopus sibilatrix  Grönsångare  

Phylloscopus trochilus  Lövsångare  

Picus viridis Gröngöling  

Pyrrhula pyrrhula Domherre  

Regulus regulus  Kungsfågel 

Scolopax rusticola Morkulla 

Sitta europaea  Nötväcka  

  

Sylvia atricapilla   Svarthätta  

Tetrao urogallus Tjäder  

Tringa ochropus Skogssnäppa  

Troglodytes troglodytes  Gärdsmyg  

Turdus merula Koltrast 

Turdus philomelos Taltrast 

Kräl- och 

groddjur 
Anguis fragilis Kopparödla 

  Lacerta vivipara Skogsödla 

  Natrix natrix Snok 

  Rana temporaria Vanlig groda 

  Vipera berus Huggorm 

Mollusker Acanthinula aculeata Taggsnäcka 

  Clausiliidae spp. Spolsnäckor 

  Cochlicopa lubrica Allmän agatsnäcka 

  Euconulus fulvus Allmän konsnäcka 

  Vertigo ronnebyensis Skogsgrynsnäcka 

Insekter Agonum fuliginosum   

  Ampedus sanguinolentus   

  Hippoboscidae spp. Lusflugor 

  Loricera pilicornis   

  Notiophilus reitteri Jordlöpare 

  Operophtera brumata   



109 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

  Oxytelus fulvipes  Allmän frostfjäril 

  Trechus rivularis   

 

 

Odlingslandskap 

Odlingslandskapet inom biosfärområdet är innehållsrikt och varierat, skapat i samverkan av människor 

och djur under tusentals år. Det kan idag vara svårt att urskilja äldre brukningsspår i landskapet. 

Jordbruksomvandlingen sedan efterkrigstiden har fått konsekvenser för landskapsbilden med större 

brukningsenheter, omfattande igenplanteringar med gran, bortrationaliseringar av brukningshinder med 

mera. Odlingslandskapet har blivit mer monotont. 

 

Karaktäristiska arter:  

 

Grupp Latinskt namn Svenskt namn 

Kärlväxter 

Agrostis canina Brunven 

Agrostis capillaris  Rödven  

Ajuga pyramidalis Blåsuga 

  

Alopecurus pratensis  Ängskavle  

Antennaria dioica  Kattfot  

Arnica montana  Slåttergubbe  

Bistorta vivipara  Ormrot  

Botrychium spp Låsbräkenarter 

Briza media Darrgräs 

  

Caltha palustris  Kabbeleka  

Cardamine pratensis  Ängsbräsma  

Carex spp Starrarter  

Carlina vulgaris Spåtistel  

Centaurea cyanus  Blåklint 

Cirsium helenioides Brudborste 

  

Consolida regalis  Riddarsporre  

Corynephorus canescens  Borsttåtel  

Crepis praemorsa  Klasefibbla  

Cynosurus cristatus Kamäxing 

Dactylorhiza incarnata Ängsnycklar 

  

Danthonia decumbens  Knägräs  

Deschampsia cespitosa  Tuvtåtel  

Dianthus deltoides  Backnejlika 

Euphrasia stricta spp   Ögontröstarter  

Festuca ovina Fårsvingel  

Filipendula vulgaris Brudbröd  

Galium verum Gulmåra  

Gentiana pneumonanthe  Klockgentiana  

Gymnadenia conopsea  Brudsporre  

Helictotrichon pratense Ängshavre  

Hippocrepis maculata  Slåtterfibbla  
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Leucanthemum vulgare Prästkrage  

Linum catharcticum  Vildlin  

Luzula multiflora  Ängsfryle  

Lychnis flos-cuculi  Gökblomster  

Nardus stricta  Stagg  

Ophioglossum vulgatum  Ormtunga  

Orchidaceae spp. Orkidéer  

Pedicularis sylvatica Granspira  

Pimpinella saxifra ga  Bockrot  

Pinguicula vulgaris Tätört  

Plantago media  Rödkämpar 

Platanthera bifolia   Nattviol  

Polygala spp  Jungfrulinarter  

Primula farinosa  Majviva  

Primula veris  Gullviva  

Pulsatilla vulgaris  Backsippa  

Rhinanhtus spp  Skallerarter  

Scorzonera humilis  Svinrot  

Succisa pratensis Ängsvädd  

Thymus serpyllum Backtimjan  

Trollius europaeus   Smörboll 

Veronica officinalis Ärenpris 

Veronica spicata Axveronika 

Mossor Leucodon sciuroides Allémossa 

Svampar 

Agaricus campestris  Ängschampinjon  

Geastrum schmidelii Dvärgjordstjärna 

Geoglossum atropurpureum  Purpurbrun jordtunga  

  Hygrocybe spp Hagvaxskivlingar 

  Lycoperdon lividum  Kornig röksvamp  

  Tulostoma brumale Stjälkröksvamp 

Lavar 
Cladina spp och Cladonia spp Ren- och bägarlavar  

Parmelia saxatilis  Färglav 

  Ramalina fraxinea Brosklav 

Däggdjur 

Alces alces    Älg  

Capreolus capreolus Rådjur  

Dama dama Dovhjort 

Eptesicus nilssoni  Nordisk fladdermus  

Erinaceus europaeus Igelkott 

Lepus europaeus Fälthare 

Meles meles  Grävling  

  

Microtus agrestis  Åkersork  

Murinae spp. Musarter  

Myotis daubentonii Vattenfladdermus  

Nyctalus noctula  Stor fladdermus  
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Talpa europaea Mullvad 

  Vulpes vulpes Räv 

Fåglar Alauda arvensis Sånglärka 

  

Anas platyrhynchos  Gräsand  

Anthus pratensis  Ängspiplärka  

Buteo buteo  Ormvråk  

Carduelis cannabina  Hämpling  

Columbia palumbus Ringduva 

Delichon urbicum Hussvala 

Emberiza citrinella  Gulsparv  

Gallinago gallinago  Enkelbeckasin  

Hirundo rustica  Ladusvala  

Lanius collurio  Törnskata  

Limosa Limosa Rödspov 

Motacilla alba Sädesärla 

Motacilla flava  Sydlig gulärla  

Numenius arquata  Storspov  

Oenanthe oenanthe  Stenskvätta 

Phasianus colchicus  Fasan 

Sturnus vulgaris  Stare  

Tringa totanus Rödbena 

Vanellus vanellus Tofsvipa 

Kräl- och 

groddjur 

Anguis fragilis  Kopparödla  

Bufo bufo  Vanlig padda  

Natrix natrix  Snok  

Rana arvalis Åkergroda  

Rana temporaria  Vanlig groda 

  Triturus cristatus 
Större 

vattensalamander 

  

Triturus vulgaris  
Mindre 

vattensalamander  

Vipera berus Huggorm 

Zootoca vivipara Skogsödla 

Mollusker 

Anodonta anatina Allmän dammussla 

Anodonta cygnea  Större dammussla  

Arion lusitanicus Spansk skogssnigel 

Buccinum undatum  Valthornssnäcka  

  Cepaea hortensis Trädgårdssnäcka 

  

Helix pomatia  Vinbärssnäcka  

Planorbis planorbis Posthornssnäcka 

Pseudanodonta complanata Flat dammussla 

Insekter Ammophila sabulosa Stor sandstekel 

  

Aphodiinae spp.  Dyngbaggar  

Apis mellifera  Honungsbi  

Bombus hortorum  Trädgårdshumla  

Bombus lapidarius Stenhumla  
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Chorthippus brunneus  Backgräshoppa  

Cincindela campestris  Grön sandjägare  

Coccinellidae spp. Nyckelpiga 

Dectius verrucivorus  Stor vårtbitare  

Gasteruption jaculator Bistekel 

Gonepteryx rhamni  Citronfjäril  

  

Hemiptera spp. Skinnbaggar  

Hyalopterus pruni  Plommonbladlus  

Hymenoptera spp. Steklar 

Lasius fuliginosus  Blanksvart trämyra  

  Libellula depressa Bred trollslända 

  

Macrosiphum rosae  Rosenbladlus  

Maculinea alcon  Alkonblåvinge  

Mecostethus grossus  Kärrgräshoppa  

Meligethes aenus  Rapsbagge  

Mellinus arvensis Grävstekel 

Nitidulidae spp. Glansbaggar 

  

Omocestus haemorrhoidalis  Alvargräshoppa  

Psithyrus bohemicus  Snylthumla  

Rhopalocera spp. Dagfjärilar  

Scathophaga stercoraria  Vanlig dyngfluga  

Sitobion avenae  Sädesbladlus  

Syrphidae spp. Blomflugor  

Volucella bombylans  Humleblomfluga 

Zygoptera spp. Flicksländor 

Spindeldjur 

Drasyllus lutetianus  Fam plattbukspindlar  

Ixodida spp. Fästingar 

Pirata piscatorius  Fam vargspindlar 

Thanatus striatus Fam snabblöparspindlar 

 

 

Bebyggelse 

Inom biosfärområdet finns stadsbebyggelse i tre tätorter samt ett antal mindre kransorter. Dessa 

kännetecknas av planerade strukturer där naturmiljön ersatts av konstruktioner, hårdgjorda ytor och 

planerade grönytor. Historiskt sett har bebyggelsen på landsbygden tillsammans med odlingslandskapet 

splittrat upp naturmiljön och skapat nya biotoper. Odlade växter erbjuder nya källor till föda för djuren 

och andra biotoper har trängts tillbaka. Bebyggelsen av fritidshus har blivit vanligare vilket resulterat i 

minskad andel sammanhängande orörd strand. Biosfärområdet omfattar också historiska 

herrgårdsmiljöer, som bildat ett parkliknande landskap på Kinnekulle. Det finns 1 500 stora ekar och i 

barken på Kinnekulles ekar lever över 1000 djurarter. Inom biosfärområdet går flera viktiga större vägar 

(exempelvis E 20, riksväg 26, riksväg 49). Det finns också ett finmaskigt mindre vägnät. En järnväg, 

Kinnekullebanan, går också genom området. I anslutning till vägar och järnvägar uppkommer särskilda 

biotoper som till exempel dikeskanter och mittsträngar. Det finns en industrihamn i Lidköping och 

farleder till denna och andra hamnar i Vänern går genom de vattenområden som finns med i 

biosfärområdet. Det finns gästhamnar och fritidsbåthamnar utspridda i området. Göta Kanal, en av 

Sveriges populäraste turistattraktioner, förbinder Vänern med Östersjön. Området genomkorsas även 

av ledningar för kraftöverföring och anordningar för radio - och telekommunikation. Under de senaste 
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tio åren har det tillkommit ett antal vindkraftsparker samt nya bebyggda villa- och industriområden i 

biosfärområdet. 

 

Karaktäristiska arter: 

 

Grupp Latinskt namn Svenskt namn 

Kärlväxter 
Acer Lönnar  

Aesculus hippocastanum Hästkastanj 

  

Anthriscus sylvestris  Hundkäx  

Bellis perennis  Tusensköna  

Betula pendula  Vårtbjörk  

Fraxinus excelsior  Ask 

Quercus robur Ek  

Taraxacum Maskros 

 
Tilia cordata Lind 

Trifolium pratense  Rödklöver  

 Trifolium repens Vitklöver 

  

Tussilago farfara   Tussilago  

Ulmus glabra Alm  

Urtica dioica Brännässla 

Veronica chamaedrys Teveronika 

Lavar Xanthoria parietina Vägglav 

Däggdjur 

Capreolus capreolus Rådjur 

Eptesicus nilssonii  Nordisk fladdermus  

Erinaceus europaeus  Igelkott 

Meles meles Grävling 

Plecotus auritus 
Långörad 

fladdermus  

Rattus norvegicus  Råtta 

Sciurus vulgaris Ekorre 

Fåglar 

Anas platyrhynchos  Gräsand  

Carduelis spinus  Grönsiska  

Columba palumbus  Ringduva  

Corvus monedula  Kaja 

Ficedula hypoleuca  
Svartvit 

flugsnappare  

Fringilla coelebs  Bofink 

Larus canus Fiskmås  

Parus caeruleus  Blåmes  

Parus major  Talgoxe  

Passer domesticus  Gråsparv  

Passer montanus  Pilfink  

Pica Pica Skata  

Sitta europaea  Nötväcka  
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Sturnus vulgaris  Stare  

Turdus merula Koltrast 

Turdus pilaris Björktrast 

Kräl- och 

groddjur 

Bufo bufo Vanlig padda 

Natrix natrix  Snok 

Rana temporaria Vanlig groda 

Vipera berus Huggorm 

Spindeldjur 
Lycosidae spp Vargspindel 

Tegenaria domestica Husspindel 

Insekter 

Aglais urticae Nässelfjäril 

Gonepteryx rhamni  Citronfjäril  

Inachis io Påfågelöga  

Musca domestica  Husfluga  

Pieris brassicae  Kolfjäril  

Tinea pellionella Pälsmal 

Tineola bisselliella Klädesmal 

 
  

  
 

 (6) Uppdaterad lista med de viktigaste bibliografiska referenserna (i en bilaga) 

[Lista de viktigaste publikationer och artiklar som är relevanta för biosfärområdet.] 

 

Relevanta vetenskapliga referenser så som artiklar, tidskrifter och andra relevanta 

publikationer som tillförts listan efter ansökan: 

Angelstam, P., Axelsson, R., Drotz, M., Elbakidze, M., Emanuelsson, U., Falkengren, A., Jougda, 

L., Model Forest, V, MacTaggart, J., Nordin Johansson, Å. (2014) Branden visar behovet av 

hållbar markanvändning. Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se. Artikelns ursprungsadress: 

http://www.dn.se/debatt/branden-visar-behovet-av-hallbar-markanvandning/ 

Angelstam, P., Axelsson, R., Elbakidze, M., Drotz, M., Emanuelsson, U., Falkengren, A.,  Jougda, 

L., MacTaggart, J., Nordin Johansson, Å. (2014) Tidskrift. “Fakta skog”. Landskapsansats för 

gröna infrastrukturer – från riktlinjer till praktik. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.  

Angelstam, P., Angelstam, P., Elbakidze, M., Axelsson, R., Nordberg, M., Törnblom, J. (2010) 

Sustainable forest management from policy to practice, and back again: Landscapes in Europe’s 

East and West as laboratories for research and learning. The research group “Forest, Landscape 

and Society”, School for Forest Engineers, Faculty of Forest Sciences. Swedish University of 

Agricultural Sciences (SLU). 

Galaz, V. (coordinating author) with contributions from Galafassi, D., Tallberg, J.,  Hey, E., Boin, 

A., Ituarte-Lima, C., Dunagan, J., Westley, F., Olsson, P., Österbergh, R. (2015) Connected Risks, 

Connected Solutions. Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. 

Gustavsson, E., & Eliasson, I., Fredholm, S., Nilsson, L G., Gustavsson, M., Knez, I. (2019) “Min 

plats i biosfären”. Skrift baserad på forskningsprojektet “Kulturmiljö och kulturarv som en del av 

hållbar landskapsförvaltning” om vilken roll kulturmiljön och de kulturella ekosystemtjänsterna 

http://www.dn.se/debatt/branden-visar-behovet-av-hallbar-markanvandning/
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Axelsson (1) Research report. Legal framework for biosphere reserves as learning sites for 

sustainable development: a comparative analysis of Ukraine and Sweden.  (1)  School for Forest 

Management, Faculty of Forest Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, SE-739 21 

Skinnskatteberg, Sweden (2)  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, SE-106 91 

Stockholm (3)  United Nations University, Institute of Advanced Studies, International 

Organizations Center Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato Mirai, Nishiku, Yokohama 220-8502, 

Japan. 

Schultz, L. 2009. Nurturing resilience in social-ecological systems: Lessons learned from 

bridging organizations. Doctoral Thesis in Natural Resource Management at Stockholm 

University, Sweden 2009. [http://su.divaportal.org/smash/get/diva2:214516/FULLTEXT01.pdf]  

Schultz, L., Lundholm, C. 2009. Learning for resilience? Exploring learning opportunities in 

biosphere reserves. Environmental Education Research, 2010  

Schultz, L., Duit, Folke, C. Participation, adaptive co-management, and management 

performance in the world network of biosphere reserves. World Development, 2011 

Stenseke, M. (2013). En studie av hur rekreationsaspekter beaktades i naturvårdsprojekten i 

området under 2000-talets första decennium. Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. 

Rapport nr 24. Mittuniversitetet Östersund. www.friluftsforskning.se 

Stenseke, M. (2016). Landscape Research. Integrated landscape management and the 

complicating issue of temporality. http://dx.doi.org/10.1080/01426397.2015.1135316 

Tunón, H. (red.). (2012). Lokal och traditionell kunskap: Goda exempel på tillämpning. CBM:s 

skriftserie nr 59. Naptek, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. 
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(7) Andra stöddokument 

Nedan följer länkar till information om biosfärområdet. 

Biosfärlederna för vandring, cykling och ridning: http://ekoturer.se/  

Framtidsplan för Götene Kommun 2020: 

https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand/kommunensforfa

ttningar/dokument/p/planframtidsplan20092020.7828.html 

Fördjupad översiktsplan Kinnekulle, Götene: 

Kommun:https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand/komm

unensforfattningar/dokument/f/fordjupadoversiktsplankinnekulle.19271.html 

http://www.friluftsforskning.se/
http://dx.doi.org/10.1080/01426397.2015.1135316
http://www.cbm.slu.se/publ/skrift/skrift59.pdf
http://media.vanerkulle.org/2013/09/2013_l-Bioblitz.pdf
http://ekoturer.se/
https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand/kommunensforfattningar/dokument/p/planframtidsplan20092020.7828.html
https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand/kommunensforfattningar/dokument/p/planframtidsplan20092020.7828.html
https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand/kommunensforfattningar/dokument/f/fordjupadoversiktsplankinnekulle.19271.html
https://www.gotene.se/kommunochpolitik/kommunalabestammelserochtillstand/kommunensforfattningar/dokument/f/fordjupadoversiktsplankinnekulle.19271.html
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Miljöplan för Lidköpings kommun: 

https://lidkoping.se/boende-och-miljo/kommunens-miljoarbete/miljoplan/ 

Naturvårdsverkets beskrivning av biosfärområden: https://www.naturvardsverket.se/Var-

natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/ 

Svenska Unescorådets beskrivning av biosfärområden: 

https://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/ 

Vision Mariestads Kommun: 

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--Politik/Vision-2030.html 

Översiktsplan, Lidköpings kommun: https://lidkoping.se/boende-och-miljo/planer-och-program-

for-byggnation/oversiktsplan/ 

Översiktsplan, Mariestads kommun: https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Bygga--

Bo/Stadsplanering/Oversiktsplanering/Oversiktsplan-2030.html 

 

Rapporter om pågående projekt hos biosfärföreningen, samt arkiv med tidigare projekt: 

www.vanerkulle.se  

 

https://lidkoping.se/boende-och-miljo/kommunens-miljoarbete/miljoplan/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
https://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--Politik/Vision-2030.html
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/planer-och-program-for-byggnation/oversiktsplan/
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/planer-och-program-for-byggnation/oversiktsplan/
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Bygga--Bo/Stadsplanering/Oversiktsplanering/Oversiktsplan-2030.html
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Bygga--Bo/Stadsplanering/Oversiktsplanering/Oversiktsplan-2030.html
http://www.vanerkulle.se/
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10. ADRESSER  

 

10.1 Kontaktadress till biosfärområdet 
[Myndighet, organisation eller annan enhet som fungerar som kontakt och till vilken all korrespondens inom 

världnätverket för biosfärområden bör skickas.] 

 

Namn:  Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

Gatu- eller postadress: Mariestads Kommun   

Postnummer och ort: SE-542 86 Mariestad   

Land: Sverige   

Telefon: +46 (0) 0501-755139   

E-postadress: maria.gustavsson@vanerkulle.se 

Webbplats: www.vanerkulle.se 

 

 

10.2. och 10.3 Administrativt ansvarig enhet för kärnområden och buffertzoner 

 

Det administrativa ansvaret för kärnområden och buffertzoner är i huvudsak fördelat mellan 

nedanstående myndigheter och andra aktörer. När biosfärkontoret tar emot frågor som berör 

biosfärorganisationen som berör kärnområden och buffertzoner kommuniceras frågorna med 

respektive ansvarig myndighet eller aktör. 

 

Naturvårdsverket    www.naturvardsverket.se  

Länsstyrelsen Västra Götaland    https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html 

Skogsstyrelsen    www.skogsstyrelsen.se  

Götene Kommun    https://www.gotene.se/ 

Lidköpings Kommun    https://lidkoping.se/ 

Mariestads Kommun    https://mariestad.se/ 

 
 

10.4. Administrativt ansvarig enhet för utvecklingsområdet 

 

Namn: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

Gatu- eller postadress: Mariestads Kommun   

Postnummer och ort: SE-542 86 Mariestad   

Land: Sverige   

Telefon: +46 (0) 0501-755139 

E-postadress: info@vanerkulle.se  

Webbplats: www.vanerkulle.se  

  

http://www.naturvardsverket.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html
http://www.skogsstyrelsen.se/
https://www.gotene.se/
https://lidkoping.se/
https://mariestad.se/
mailto:info@vanerkulle.se
http://www.vanerkulle.se/
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Bilaga I till utvärderingen av biosfärområdet, januari 2013 

MABnets katalog över biosfärområden 

 

Administrativa uppgifter 

Land: Sverige  
Biosfärområdets namn: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 
Utnämningsår: 2010 
Administrativa myndigheter: (7.6) Organisationsformen är ideell förening. 
Kontaktperson: (10.1) Maria Gustavsson, koordinator. 
Kontaktadress: (10.1)  

Namn:  Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

Gatu- eller postadress: Mariestads Kommun   

Postnummer och ort: SE-542 86 Mariestad   

Land: Sverige   

Telefon: +46 (0) 0501-755139   

E-postadress: maria.gustavsson@vanerkulle.se & info@vanerkulle.se  
Relaterade länkar: www.vanerkulle.se  
Sociala nätverk: (6.5.4) facebook: https://www.facebook.com/Vanerkulle/ instagram: vanerkulle  
 

Beskrivning 
 
Allmän beskrivning: 
 

Omkring 25 rader 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ligger i Vänerns sydöstra skärgård. Vänern är 

Sveriges största sjö och EUs tredje största sjö. Biosfärområdet är beläget i Lidköpings- Götene och 

Mariestads kommuner och återfinns ca 10 mil väster om Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt.  

Här finns stora natur- och kulturvärden som kan upplevas genom till exempel vandring och cykling 

utmed biosfärleden. År 2018 utsågs tåglinjen som går över Kinnekulle till Sveriges vackraste 

tågsträcka.  

 

I biosfärområdet finns Läckö slott som tillsammans med naturum kan upplevas med kultur- natur- 

och kunskapsbetonade upplevelser. Kinnekulleområdet är ett populärt turistmål tack vare rik natur 

samt spännande historia och geologi. Här finns vandringsleder, herrgårdar, gamla kyrkor, 

hällristningar och en mängd naturreservat. Lugnåsberget är ett av Sveriges främsta områden för fossil 

och Qvarnstensgruvan är välbesökt.  

 

Omställningen till det hållbara samhället märks allt mer i biosfärområdet. Ett exempel är den 

världsunika satsningen på ElectriVillage där man via en sollcellspark laddar en vätgastankstation - 

som ett steg i övergången till fossilfritt. I skärgården utanför Mariestad finns öarna Torsö, Brommö 

och nationalparken Djurö. Öarna och kusten i biosfärområdet är populära för bad, fiske och andra 

naturupplevelser. 
 

Huvudsaklig ekosystemtyp: Sjön Vänern är ett dominerande inslag i biosfärområdets landskap. 

Huvudsakliga naturtyper och marktäckeklasser: Sjöar och vattendrag, våtmarker, kustekosystem, 

skogar, odlingsmarker och bebyggelse. 

Bioklimatisk zon: Området har ett varmtempererat klimat, enligt Köppens klimatklassifikation. 

Plats (latitud och longitud): Biosfärområdets centrum 58o 43’44’’ N, 13o 19’16’’ O 

Total area (hektar): 278 600 ha 

Kärnområde(n): 16 281 ha 

mailto:maria.gustavsson@vanerkulle.se
mailto:info@vanerkulle.se
http://www.vanerkulle.se/
https://www.facebook.com/Vanerkulle/
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Buffertzon(er): 40 876 ha 

Utvecklingsområde(n): 221 443 ha 

Annan befintlig områdesindelning: Biosfärområdet ingår i södra barrskogsregionen. 
Höjdintervall  

Lägsta höjd i Vänern: – 45 m.u.h  

Lägsta höjd på land: 44 m.ö.h  

Högsta höjd: 306 m.ö.h   

Zoneringskartor (se avsnitt 2.2.2) 
 
 
 
 

Övergripande mål för biosfärområdet 
Kort beskrivning 
 
Omkring 5 rader 

Genom att involvera och samverka med samhällets invånare och olika funktioner arbetar 

biosfärföreningen för att nå målet om att ställa om till det hållbara samhället ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt. Här söks lokala lösningar på globala utmaningar med Agenda 2030 som övergripande 

mål. Några lokala delmål för att nå dit är att sprida kunskap om och stärka ekosystemtjänster, öka 

möjligheterna för en enkel hållbar vardag och bidra till ett hållbart näringsliv. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Forskning 
Kort beskrivning 
 

Omkring 5 rader 

Exempel på forskning som utförts inom biosfärområdet de senaste tio åren: 

Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning- undersökning av 

kulturmiljöns och kulturarvens betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle. Ett annat exempel är samband mellan hållbar utveckling och 

turism i biosfärområdet. 
 
 
 

 

 

 

 
Uppföljning och övervakning 
Kort beskrivning 
 

Omkring 5 rader 
 

Biosfärområdet har inte någon egen uppföljning och övervakning utan det sker via de nationella och 

regionala programmen som exempelvis Naturvårdsverket och länsstyrelsen har.  
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Specifika variabler (fyll i tabellen nedan och bocka för de relevanta parametrarna) 

Abiotiska  Biologisk mångfald  

Abiotiska faktorer x Skogsplantering/återplantering  

Surt nedfall/atmosfäriska faktorer  Alger  

Luftkvalitet  Främmande och/eller invasiva arter x 

Lufttemperatur  Amfibier  

Klimat, klimatologi x Arida och semiarida system  

Föroreningar x Autekologi  

Torka  Strandsystem/system med mjukbotten x 

Erosion  Bentos x 

Geologi x Aspekter av biologisk mångfald x 

Geomorfologi  Biogeografi x 

Geofysik  Biologi x 

Glaciologi  Bioteknik  

Global förändring  Fåglar x 

Grundvatten x Boreala skogar x 

Habitatfrågor x Uppfödning  

Tungmetaller X Kustsystem/marina system x 

Hydrologi  Samhällsstudier x 

Indikatorer  Bevarande x 

Meteorologi  Korallrev  

Modellering  Degraderad mark (t ex erosion)  

Övervakning/metodik X Ökenspridning  

Näringsämnen  Sanddynssystem  

Fysisk oceanografi  Ekologi x 

Miljöförstöring, miljöfarliga ämnen X Ekosystembedömning x 

Slamavsättning/sedimentering  Ekosystems funktion/struktur x 

Jordmån X Ekosystemtjänster x 

Speleologi  Ekotoner  

Topografi X Inhemska arter x 
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Toxikologi  Etologi x 

UV-strålning  Evapotranspiration  

  Evolutionära undersökningar/paleoekologi  

  Fauna x 

  Bränder/brandekologi  

  Fiskar x 

  Flora x 

  Skogssystem x 

  Färskvattensystem x 

  Svampar X 

  Genetiska resurser  

  Genetiskt modifierade organismer  

  Hemträdgårdar X 

  Indikatorer  

  Ryggradslösa djur  

  Ösystem/östudier  

  Lagunsystem  

  Lavar X 

  Däggdjur X 

  Mangrovesystem  

  System av medelhavstyp  

  Mikroorganismer X 

  Migrerande populationer  

  Modellering  

  Övervakning/metodik X 

  Bergs- och höglandssystem  

  Naturresurser och andra resurser X 

  Naturmedicinprodukter  

  Störningar och återhämtningsförmåga  
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  Skadedjur/sjukdomar  

  Fenologi  

  Fytosociologi/ordning  

  Plankton  

  Växter X 

  Polsystem  

  Pollinering X 

  Populationsgenetik/-dynamik X 

  Produktivitet X 

  Sällsynta/utrotningshotade arter X 

  Reptiler  

  Återställning/rehabilitering  

  (Åter)införande av arter X 

  Artinventering  

  Subtropiska/tempererade regnskogar  

  Taxonomi  

  Skogar i tempererade klimat  

  Grässlätter i tempererade klimat  

  Tropiska torra skogar  

  Tropiska grässlätter och savanner  

  Tropiska fuktiga skogar  

  Tundrasystem  

  Växtlighetsstudier X 

  Vulkaner/geotermiska system  

  Våtmarkssystem X 

  Djurliv X 
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Socioekonomiska  Integrerad övervakning  

Jordbruk/andra produktionssystem X Biogeokemiska undersökningar  

Agroforestry  Bärförmåga  

Antropologiska studier  Klimatförändring  

Vattenbruk X Konfliktanalys/-lösning  

Arkeologi  Ekosystemmetod  

Bioprospektering  Utbildning och folkbildning x 

Kompetensutveckling X Miljöförändringar  

Hemindustri  Geografiska informationssystem (GIS)  

Kulturella aspekter X Effekt- och riskstudier  

Demografi X Indikatorer  

Ekonomiska studier  Indikatorer på miljökvalitet  

Ekonomiskt viktiga arter X Infrastrukturutveckling  

Energialstringssystem  Institutionella och juridiska aspekter  

Etnologi/seder/kunskap  Integrerade undersökningar  

Ved X Tvärvetenskapliga undersökningar x 

Fiske X Besittningsrätt till mark  

Skogsbruk X Landbruk/marktäckning  

Människors hälsa  Inventering/övervakning av landskap  

Migration x Skötselfrågor x 

Jakt X Kartering  

Indikatorer  Modellering  

Indikatorer på hållbarhet X Övervakning/metodik x 

Frågor som rör urfolk  Planerings- och zoneringsåtgärder såtgärder  

Industri X Policyfrågor x 

Försörjningsåtgärder  Fjärranalys  

Boskap och deras effekter X Landsbygdssystem  

Lokalt deltagande X Hållbar utveckling/hållbart bruk x 

Mikrokrediter  Gränsöverskridande frågor/åtgärder  
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Gruvdrift  Stadssystem  

Modellering  Undersökning/övervakning av flodområden  

Övervakning/metodik    

Naturliga faror    

Skogsprodukter andra än timmer    

Pastoralism    

Förhållanden mellan människa och natur X   

Fattigdom    

Ekonomi/marknadsföring med hög kvalitet    

Rekreation X   

Resursbruk    

Kvinnors roll    

Heliga platser    

Småföretagsinitiativ X   

Sociala/socioekonomiska aspekter X   

Intressenters intressen X   

Turism X   

Transporter X   
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Bilaga II till utvärderingen av biosfärområdet, januari 2013 

Marknadsförings- och kommunikationsmaterial 

för biosfärområdet 

 

Bifoga lite marknadsföringsmaterial som rör biosfärområdet, gärna foton av hög kvalitet och/eller 

korta filmer om biosfärområdet så att sekretariatet kan förbereda lämpliga filer för 

pressevenemang. För detta behövs ett antal fotografier i hög upplösning (300 dpi) med uppgift om 

fotograf och bildtexter samt videobilder (arbetskopior) utan kommentarer och undertext i 

proffskvalitet – endast DV CAM eller BETA. 

 

Broschyr om Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

 

Svensk version  

http://media.vanerkulle.org/2019/07/Broschyr-f%C3%B6r-utskrift-svenska.pdf 

Engelsk version http://media.vanerkulle.org/2019/07/Brochure-English-Version-f%C3%B6r-

utskrift.pdf 

 

http://media.vanerkulle.org/2019/07/Broschyr-f%C3%B6r-utskrift-svenska.pdf
http://media.vanerkulle.org/2019/07/Brochure-English-Version-f%C3%B6r-utskrift.pdf
http://media.vanerkulle.org/2019/07/Brochure-English-Version-f%C3%B6r-utskrift.pdf
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Film om Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och kommunikationsprojektet Här finns 

liv 

 

Svensk textad version 

https://youtu.be/A4jAdqHHX1c 

Engelsk textad version 

https://www.youtube.com/watch?v=5NfhdVX7vnw&t=46s 

 

Film om Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle “Tillsammans bygger vi det hållbara 

samhället” 

https://youtu.be/A4jAdqHHX1c
https://www.youtube.com/watch?v=5NfhdVX7vnw&t=46s
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Svensk textad version 

https://youtu.be/S5DqXVyWyRI 

 

Engelsk textad version 

https://youtu.be/v7jw0WvQh2Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S5DqXVyWyRI
https://youtu.be/v7jw0WvQh2Q
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Foton: Uppge fotograf Katarina Sundberg 
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         UNESCO Photo Library 

  Bureau of Public Information  

 

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS 

Reference: 

 

1.  

a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned photo(s) hereby grant to 
UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce, diffuse, 
communicate to the public in any form and on any support, including digital, all or part of 
the photograph(s) and to licence these rights to third parties on the basis of the rights 
herein vested in UNESCO 

b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the 
world. 

c) The name of the photographer will be cited alongside UNESCO’s whenever  his/her 
work is used in any form. 

 

2.  I certify that: 

a) I am the sole copyright holder of the photo(s) and am the owner of the rights granted by 
virtue of this agreement and other rights conferred to me by national legislation and 
pertinent international conventions on copyright and that I have full rights to enter into this 
agreement. 

b) The photo(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing 
copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory. 

 

Name and Address: 

 

Signature :       Date : 

(Sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself) 
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 Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687 

Direct Fax: 00331 – 45685655;  e-mail: photobank@unesco.org;  m.ravassard@unesco.org 

mailto:photobank@unesco.org
mailto:m.ravassard@unesco.org
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  UNESCO PHOTO LIBRARY 

  Bureau of Public Information  

 

  AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS 

 

 

Reference: 

 

1.     a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned video(s) hereby grant to 
UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce, diffuse, 
communicate to the public in any form and on any support, including digital, all or part 
of the photograph(s) and to licence these rights to third parties on the basis of the rights 
herein vested in UNESCO 

b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the 
world. 

c) The name of the author/copyright holder will be cited alongside UNESCO’s whenever 
his/her work is used in any form. 

 

2.  I certify that: 

a) I am the sole copyright holder of the video(s) and am the owner of the rights granted 
by virtue of this agreement and other rights conferred to me by national legislation and 
pertinent international conventions on copyright and that I have full rights to enter into 
this agreement. 

b) The video(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing 
copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory. 

 

Name and Address: 

 

Signature :       Date: 

(Sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself) 

Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687 

Direct Fax: 00331 – 45685655;  e-mail: photobank@unesco.org;  m.ravassard@unesco.org 

mailto:photobank@unesco.org
mailto:m.ravassard@unesco.org
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Annex III to the Biosphere Reserve Periodic Review, January  2013 

The Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves 

Introduction 

Within UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) programme, biosphere reserves are established 

to promote and demonstrate a balanced relationship between humans and the biosphere. Biosphere 

reserves are designated by the International Co-ordinating Council of the MAB Programme, at the 

request of the State concerned. Biosphere reserves, each of which remains under the sole 

sovereignty of the State where it is situated and thereby submitted to State legislation only, form a 

World Network in which participation by the States is voluntary. 

The present Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves has been 

formulated with the objectives of enhancing the effectiveness of individual biosphere reserves and 

strengthening common understanding, communication and co-operation at regional and 

international levels.  

This Statutory Framework is intended to contribute to the widespread recognition of biosphere 

reserves and to encourage and promote good working examples. The delisting procedure foreseen 

should be considered as an exception to this basically positive approach, and should be applied 

only after careful examination, paying due respect to the cultural and socio-economic situation of 

the country, and after consulting the government concerned.  

The text provides for the designation, support and promotion of biosphere reserves, while taking 

account of the diversity of national and local situations. States are encouraged to elaborate and 

implement national criteria for biosphere reserves which take into account the special conditions 

of the State concerned.  

 

Article 1 - Definition 

Biosphere reserves are areas of terrestrial and coastal/marine ecosystems or a combination thereof, 

which are internationally recognized within the framework of UNESCO's programme on Man and 

the Biosphere (MAB), in accordance with the present Statutory Framework.  

 

Article 2 - World Network of Biosphere Reserves 

1. Biosphere reserves form a worldwide network, known as the World Network of Biosphere 

Reserves, hereafter called the Network. 

2. The Network constitutes a tool for the conservation of biological diversity and the sustainable 

use of its components, thus contributing to the objectives of the Convention on Biological Diversity 

and other pertinent conventions and instruments. 

3. Individual biosphere reserves remain under the sovereign jurisdiction of the States where they 

are situated. Under the present Statutory Framework, States take the measures which they deem 

necessary according to their national legislation. 
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Article 3 - Functions 

In combining the three functions below, biosphere reserves should strive to be sites of excellence 

to explore and demonstrate approaches to conservation and sustainable development on a regional 

scale: 

(i) conservation - contribute to the conservation of landscapes, ecosystems, species and genetic 

variation; 

(ii) development - foster economic and human development which is socio-culturally and 

ecologically sustainable; 

(iii) logistic support - support for demonstration projects, environmental education and training, 

research and monitoring related to local, regional, national and global issues of conservation and 

sustainable development.  

 

Article 4 - Criteria 

General criteria for an area to be qualified for designation as a biosphere reserve: 

1. It should encompass a mosaic of ecological systems representative of major biogeographic 

regions, including a gradation of human interventions. 

2. It should be of significance for biological diversity conservation. 

3. It should provide an opportunity to explore and demonstrate approaches to sustainable 

development on a regional scale. 

4. It should have an appropriate size to serve the three functions of biosphere reserves, as set out in 

Article 3. 

5. It should include these functions, through appropriate zonation, recognizing: 

(a) a legally constituted core area or areas devoted to long-term protection, according to the 

conservation objectives of the biosphere reserve, and of sufficient size to meet these objectives; 

(b) a buffer zone or zones clearly identified and surrounding or contiguous to the core area or areas, 

where only activities compatible with the conservation objectives can take place; 

(c) an outer transition area where sustainable resource management practices are promoted and 

developed. 

6. Organizational arrangements should be provided for the involvement and participation of a 

suitable range of inter alia public authorities, local communities and private interests in the design 

and carrying out the functions of a biosphere reserve. 

7. In addition, provisions should be made for: 
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(a) mechanisms to manage human use and activities in the buffer zone or zones; 

(b) a management policy or plan for the area as a biosphere reserve; 

(c) a designated authority or mechanism to implement this policy or plan; 

(d) programmes for research, monitoring, education and training.  

 

Article 5 - Designation procedure 

1. Biosphere reserves are designated for inclusion in the Network by the International Co-

ordinating Council (ICC) of the MAB programme in accordance with the following procedure: 

(a) States, through National MAB Committees where appropriate, forward nominations with 

supporting documentation to the secretariat after having reviewed potential sites, taking into 

account the criteria as defined in Article 4; 

(b) the secretariat verifies the content and supporting documentation: in the case of incomplete 

nomination, the secretariat requests the missing information from the nominating State; 

(c) nominations will be considered by the Advisory Committee for Biosphere Reserves for 

recommendation to ICC; 

(d) ICC of the MAB programme takes a decision on nominations for designation. The Director-

General of UNESCO notifies the State concerned of the decision of ICC. 

2. States are encouraged to examine and improve the adequacy of any existing biosphere reserve, 

and to propose extension as appropriate, to enable it to function fully within the Network. Proposals 

for extension follow the same procedure as described above for new designations. 

3. Biosphere reserves which have been designated before the adoption of the present Statutory 

Framework are considered to be already part of the Network. The provisions of the Statutory 

Framework therefore apply to them.  

 

Article 6 - Publicity 

1. The designation of an area as a biosphere reserve should be given appropriate publicity by the 

State and authorities concerned, including commemorative plaques and dissemination of 

information material. 

2. Biosphere reserves within the Network, as well as the objectives, should be given appropriate 

and continuing promotion.  

 

Article 7 - Participation in the Network 
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1. States participate in or facilitate co-operative activities of the Network, including scientific 

research and monitoring, at the global, regional and sub-regional levels. 

2. The appropriate authorities should make available the results of research, associated publications 

and other data, taking into account intellectual property rights, in order to ensure the proper 

functioning of the Network and maximize the benefits from information exchanges. 

3. States and appropriate authorities should promote environmental education and training, as well 

as the development of human resources, in co-operation with other biosphere reserves in the 

Network.  

 

Article 8 - Regional and thematic subnetworks 

States should encourage the constitution and co-operative operation of regional and/or thematic 

subnetworks of biosphere reserves, and promote development of information exchanges, including 

electronic information, within the framework of these subnetworks. 

 

Article 9 - Periodic review 

1. The status of each biosphere reserve should be subject to a periodic review every ten years, based 

on a report prepared by the concerned authority, on the basis of the criteria of Article 4, and 

forwarded to the secretariat by the State concerned. 

2. The report will be considered by the Advisory Committee for Biosphere Reserves for 

recommendation to ICC. 

3. ICC will examine the periodic reports from States concerned. 

4. If ICC considers that the status or management of the biosphere reserve is satisfactory, or has 

improved since designation or the last review, this will be formally recognized by ICC.  

5. If ICC considers that the biosphere reserve no longer satisfies the criteria contained in Article 4, 

it may recommend that the State concerned take measures to ensure conformity with the provisions 

of Article 4, taking into account the cultural and socio-economic context of the State concerned. 

ICC indicates to the secretariat actions that it should take to assist the State concerned in the 

implementation of such measures. 

6. Should ICC find that the biosphere reserve in question still does not satisfy the criteria contained 

in Article 4, within a reasonable period, the area will no longer be referred to as a biosphere reserve 

which is part of the Network. 

7. The Director-General of UNESCO notifies the State concerned of the decision of ICC. 

8. Should a State wish to remove a biosphere reserve under its jurisdiction from the Network, it 

notifies the secretariat. This notification shall be transmitted to ICC for information. The area will 

then no longer be referred to as a biosphere reserve which is part of the Network. 



137 

Utvärdering Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 2020              

 

Article 10 - Secretariat 

1. UNESCO shall act as the secretariat of the Network and be responsible for its functioning and 

promotion. The secretariat shall facilitate communication and interaction among individual 

biosphere reserves and among experts. UNESCO shall also develop and maintain a worldwide 

accessible information system on biosphere reserves, to be linked to other relevant initiatives. 

2. In order to reinforce individual biosphere reserves and the functioning of the Network and sub-

networks, UNESCO shall seek financial support from bilateral and multilateral sources. 

3. The list of biosphere reserves forming part of the Network, their objectives and descriptive 

details, shall be updated, published and distributed by the secretariat periodically. 


