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Organisationen 
Den 2 juni 2010 utsåg UNESCO (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) 

Vänerskärgården med Kinnekulle till biosfärområde. Vi fick därmed i uppdrag att bidra till en 

hållbar utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Olika aktörer i 

biosfärområdet bidrar till arbetet och föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

koordinerar arbetet. Vår verksamhet engagerar många olika människor, organisationer och 

näringar. Genom att använda de goda exemplens makt inspirerar vi till en utveckling som är 

långsiktigt hållbar, där ekologisk, ekonomisk och social välfärd är i fokus.  

 

Styrelsen 

Kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad har var sin ledamot och ersättare i styrelsen. 

Länsstyrelsen har en ledamot och ersättare. Övriga ledamöter är valda på årsmötet.  

Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie ledamöter: Katarina Sundberg (ordförande), 

Susanne Andersson, Marie Andreasson, Jonas Krantz, Nina Lidholm, Frida Nilsson, Rune 

Skogsberg, Sofia Svensson och Therese Ernedal 

Ersättare har varit Ida Ekeroth, Åsa Karlsson, Sten-Gunnar Stéenson, Johanna Stenberg, Pär 

Johnsson (190424 till 191209) samt Linda Nieuwenhuizen (från 191210). Linda Nieuwenhuizen 

ersatte Pär Johnsson som ersättare från Lidköpings kommun.  

Arbetsutskottet har bestått av Katarina Sundberg och kommunernas ledamöter Susanne Andersson, 

Frida Nilsson och Rune Skogsberg. Även koordinator Maria Gustavsson deltar på arbetsutskottets 

möten.  

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten och ett konstituerande möte. Arbetsutskottet har 

haft fyra möten.  

 

Valberedning och revisorer 

Valberedningen har efter årsmötet 24 april bestått av Magnus Fredricson, Yvonne Träff och Benny 

Jansson. Revisorer har varit Lena Garre, Olof Jansson och som ersättare Lisbeth Nysten-Persson.  

 

Biosfärkontor 

På biosfärkontoret har under året Maria Gustavsson (50%), Sofia Guldbrand (100%) och Johanna 

Olsson (varierad tjänstgöring 20-100%) arbetat. Johanna Olsson slutade sin tjänst under hösten 

2019. Ulla Knutsson har varit anställd på deltid som projektledare för förstudien Biosfär som arena 

för mångfald. Klara Niggol, som studerar på Mitthögskolan i Östersund, har praktiserat på 

biosfärkontoret under våren.  

 

Medlemmar 

Föreningen har under året haft 58 medlemmar. Skrothandlaren i Götene och Länsförsäkringar 

Skaraborg är GULLD-medlemmar.  

 

Årsmöte och extra årsmöte 

Årsmötet hölls den 24 april på Röda Kvarn i Lidköping. I samband med årsmötet höll Heidi 

Andersson, armbryterskan från Ensamheten, en föreläsning om sitt arbete att bli planetskötare i 

världsklass.  
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Under årsmötet berättade tre ungdomar som deltog på EuroMAB-konferensen i Dublin i april om 

sina upplevelser av konferensen och tankar om hållbarhet. Även Ulla Knutsson, projektledare för 

förstudien Biosfär som arena för mångfald, deltog och berättade om projektet.  

Styrelsen presenterade ett förslag till revidering av stadgarna. Förslaget innehöll bland annat att 

föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden. Årsmötet antog förslaget och måndagen 

den 18 november höll föreningen ett extra årsmöte där slutligt beslut om reviderade stadgar antogs.  

 

Verksamhet under året  
Året har inneburit en rad olika aktiviteter och verksamhet. Projektet *Här 

finns liv har genomsyrat hela verksamheten och förbättrat vår 

kommunikation om hållbara saker som aktörer och vi själva gör i 

biosfärområdet. Det har också gett resultat i form av en ökad kunskap om de 

globala målen och vilka möjligheter vi har att jobba för att nå dem. Styrelsen 

och biosfärkontoret utgår i verksamheten utifrån de mål som togs fram under 

2018.  

 

Mål 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.  

 

Förstudie Biosfär som arena för mångfald 

Under året har biosfärkontoret genomfört en förstudie för att se hur vi kan öka inkluderingen av 

utrikesfödda genom att använda biosfärområdets natur och kultur som resurs. I förstudien har det 

ingått aktiviteter för utrikesfödda där de provat fritidsaktiviteter som kan ses som vanliga i det 

svenska samhället. Vi har också varit i kontakt med en mängd föreningar i de tre kommunerna och 

genom dialog med dem lyssnat in deras behov av fler engagerade krafter i sina föreningar.  

Förstudien har mynnat ut i en beskrivning av ett genomförandeprojekt där vi vill vi utbilda 

utrikesfödda till samhällslotsar. Utbildningen ska vara i studiecirkelform och det lokala 

föreningslivet ska vara en viktig del. Studiecirklarna kan ha olika inriktningar såsom exempelvis 

natur, kultur eller idrott. Samhällslotsarna sprider sedan kunskapen vidare i sin tur genom att vara 

ledare för studiecirklar för andra utrikesfödda.  

Förstudien har finansierats av Leader Nordvästra Skaraborg och slutrapporten finns på 

www.vanerkulle.org 

 

Projekt om att kommunicera risker med främmande arter när klimatet förändras 

Under hösten fick Sveriges Lantbruksuniversitet pengar av Formas för att ta fram riktlinjer för 

ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av 

främmande arter. Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska 

mångfalden och privata trädgårdar är en inkörsport. Som testarenor för kommunikationen deltar 

vårt biosfärområde tillsammans med två andra biosfärområden i landet.  

http://www.vanerkulle.org/
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Mål 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.  

 

Biosfärutmaningen 

Biosfärutmaningen riktar sig till grundskolor i 

biosfärområdet och utmaningen skickas även till övriga 

biosfärområden i Sverige och i andra länder. Årets 

utmaning handlade om att beskriva sin bästa 

miljöåtgärd.  

Från vårt biosfärområde deltog i år 15 klasser. Övriga 

bidrag kom från Voxnadalens kandidatområde, Florida 

och Estland. Vinnare av årets utmaning blev 

Återanvändarna som var klass 3 i Råda skola. Vinnarna 

hade gjort mellanmålsduken som är en duk med bivax. 

Vinsten var en resa med vikingaskeppet Sigrid 

Storråda, där föreningen som driver skeppet sponsrade 

med resan.  

Under året har ett arbete pågått för att göra 

biosfärutmaningen till en nationell angelägenhet. Det 

ligger i linje med biosfärområdets uppdrag att ta fram 

och sprida olika modeller för att jobba med hållbarhet.  

Vänermuseet har tagit fram en utställning om samtliga 

biosfärutmaningar. Syftet är att lyfta elevers och 

pedagogers engagemang och berätta om syftet med 

utmaningen. Utställningen har under hösten varit synlig 

alla tre biosfärkommuner och kommer att turnera även under 2020.  

 

Miniambassadörer 

Under året har förskolorna i Vinninga och Flisbäck utbildat miniambassadörer. Vid utbildningarna 

har flera biosfärambassadörer varit delaktiga. Alla utbildade barn fick diplom och en ”Här finns 

liv”-reflex. Just dessa två utbildningar samordnades med Platåbergens Geopark.  

 

Föreläsningar 

Under året har biosfärområdet arrangerat tre föreläsningar för allmänheten där publiken fått inblick 

i vad biosfärområdet handlar om. I Götene gavs ”Moder jord – för god att kolsyra” - en 

ståuppföreläsning om klimat och konsumtion. I Lidköping inspirerade Heidi Andersson oss att bli 

klimatsmarta och i Mariestad föreläste Olof Röhlander om att vara hållbar som människa med sin 

föreläsning ”Bra är det nya bäst.”  
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Mål 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.  

 

Övergripande arbete med näringslivet 

Sedan några år tillbaka har biosfärkontoret haft ett extra fokus på att få med näringslivet i 

biosfärarbetet. I början av året fick styrelsen en återrapportering av hur företagare och andra 

nyckelpersoner upplevt arbetet. Några saker som framkom var att företag ser ett mervärde med att 

koppla sitt företag till att de verkar i ett biosfärområde, det är bra att sprida information om 

hållbarhetsarbete och att de mötesplatser biosfärområdet erbjuder leder till nya samarbeten. 

Biosfärföreningen har också fått fler företag som medlemmar. Biosfärkontoret har under året 

fokuserat på att jobba med projekt och det inkluderar även det övergripande arbetet med 

näringslivet. Flera olika aktiviteter riktade till näringslivet är genomförda i de olika projekten.  

 

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle  

Under föregående år gjorde biosfärkontoret tillsammans med turismorganisationerna och andra 

aktörer en förstudie för att se på möjligheterna att jobba med hållbar besöksnäring. Förstudien 

mynnade ut i projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle, som fått pengar 

av Leader Norra Skaraborg för att genomföras. Projektet smög igång under slutet av 2019 och 

huvudfokus är att skapa affärsutveckling utmed de befintliga biosfärlederna. Projektledare är 

Destination Läckö-Kinnekulle i samarbete med Mariestads turism och biosfärkontoret.  

 

 

 

Projektledning Off Season Art Gardening 

Biosfärkontoret jobbar under 2018-2021 med projektledning av ett internationellt projekt som heter 

Off Season Art Gardening. Mariestads kommun är projektägare och de andra parterna är 

Högskolan i Skövde, Ukmerge kommun i Litauen och organisationen Sence of Place i Holland. 

Projektet handlar om möten mellan invånare, konstuttryck i det offentliga rummet samt den 

utveckling som kan uppstå i utbytet mellan olika kompetenser och människor i tre olika länder 

inom EU.  
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Mål Stärka varumärket Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

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.  

 

Kommunikation 

Kommunikation om biosfärområdet sker i flera olika kanaler såsom sociala medier, hemsida, 

artiklar i lokalpress, föreläsningar, nätverksträffar och personliga möten. Några axplock av det som 

hänt under året är: 

 Tidningen Dagens Samhälle samt Mariestadstidningen publicerade en debattartikel om 

möjligheterna med Sveriges biosfärområden. Artikeln var bland annat undertecknad av vår 

ordförande Katarina Sundberg.  

 75 inlägg på vår facebooksida som har drygt 1000 följare.  

 Deltagandet på EuroMAB konferensen i april resulterade i artiklar i Nya Lidköpingstidningen, 

Götene tidning och Mariestadstidningen.  

 En broschyr på både svenska och engelska om biosfärområdet är framtagen. En andra upplaga 

är tryckt.  

 Mariestads golfklubb som är medlem i föreningen har köpt in bihotell och informerat sina 

medlemmar om bihotell och biosfärområdet.  

 Föredrag om biosfärområdet för bland annat elever på Vänergymnasiet, Rotary och Karlstads 

Universitet.  

 

Nätverk 

Nätverk både inom och utom vårt biosfärområde är en viktig del för att lyckas med föreningens 

uppdrag att koordinera verksamheten i biosfärområdet. Några axplock är:  

 Nätverk med Sveriges övriga biosfärområden genom skypemöten varje månad där 

koordinatorerna deltar.  

 Kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer har träffats vid tre tillfällen under året för att 

diskutera gemensamma saker inom biosfärområdet.  

 Naturnytta biosfär är ett nätverk med tjänstepersoner från kommunerna och länsstyrelsen som 

jobbar med fysisk planering, ekologi, miljöfrågor och utveckling. Även naturskyddsföreningen 

och biosfärkontoret är med i nätverket som har regelbundna möten för att utbyta erfarenheter 

och ta fram gemensamma projekt och aktiviteter.  

 Samarbete med Platåbergens Geopark som under året skickat in en ansökan om att få bli en 

Unesco Geopark.  
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EuroMAB 2019 

EuroMAB är ett nätverk med drygt 300 biosfärområden i 36 länder. I 

april anordnade nätverket en konferens i Dublin där koordinatorn 

tillsammans med tre ungdomar från biosfärområdet deltog. Syftet med 

konferensen var att utveckla det gemensamma arbetet inom MAB-

programmet samt att utbyta erfarenheter. Genom att bjuda med ungdomar 

på konferensen hoppas vi att de ska få upp ögonen för biosfärområdet och 

även ge oss idéer och tankar hur vi kan jobba med just ungdomar. 

Deltagandet var finansierat av John Hedins stiftelser i Lidköping och 

Mariestad. En rapport från konferensen finns på www.vanerkulle.org  

 

GULLD-fonden  

Fyra ansökningar kom in till fonden och möjligt belopp att dela ut var 5 500 kronor. Styrelsen 

beslutade att tilldela Marina Voinova och projektet Expedition Linneaus 1A pengar. Projektet har 

kartlagt blommande växter längs med Kinnekulles vägar. Genom detta lär vi oss mer om den 

biologiska mångfalden i biosfärområdet. Projektets rapport finns på www.vanerkulle.org  

Grevillis fond har beviljat 60 000 kronor till fonden.  

 

Biosfärambassadörer 

Ambassadörerna har haft en gemensam träff under året i samband 

med årsmötet i Lidköping den 24 april. Under hösten bjöd 

biosfärkontoret in ambassadörerna till en studieresa till Östra 

Vätterbranterna för att träffa deras ambassadörer och ta del av 

verksamheten. Tyvärr blev det för få anmälda så resan blev 

inställd. Några exempel på vad ambassadörerna gör: 

 Berättar om biosfärområdet för en mängd företagskunder och 

andra i sina nätverk. 

 Håller i mini-ambassadörsutbildningar. 

 Sprider kontinuerligt biosfärinspiration i sociala media som till exempel på facebook och 

instagram.  

 

Projekt *Här finns liv  

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som inspirerar, lyfter och levandegör det engagerande 

arbete som pågår runt om i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Projektet 

avslutas i december 2019 efter att ha pågått under nästan tre års tid. Slutrapporten finns på 

www.vanerkulle.org  

Under året har en vandringsutställning visats runtom i de tre biosfärkommunerna samt i Skövde 

och Töreboda. Man har också kunnat lyssna till olika föreläsningar. Projektet har bidragit till en 

mängd nya kontaktytor som kan leda till mer samverkan. 

Finansiärer och samarbetspartners för *Här finns liv är Skaraborgs kommunalförbund, Grevillis 

fond, John Hedins Stiftelse, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Alfa, 

Sparbanksstiftelsen Lidköping, NBV, Stiftelsen Läckö Slott, Högskolan i Skövde, Westelius 

Arkitekter, Galleri Splace, DaCapo Mariestad, Götene kommun, Lidköpings kommun och 

Mariestads kommun.  

 

http://www.vanerkulle.org/
http://www.vanerkulle.org/
http://www.vanerkulle.org/
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Projekt Min plats i biosfären 

Min plats i biosfären ska kommunicera forskningsresultat när det gäller vilken roll kulturmiljön och 

de kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och 

för hållbar landskapsförvaltning. Forskningen är genomförd i biosfärområdet. Resultatet 

presenterades på en konferens under hösten där bland annat personer som jobbar med fysisk 

planering, kultur eller är politiker deltog. En populärvetenskaplig skrift är också sammanställd där 

biosfärkontoret har skrivit en del. Projektet pågår även under 2020 med aktiviteter. Finansieringen 

kommer från Formas och parter förutom biosfärområdet är Göteborgs Universitet, Högskolan i 

Gävle samt Vänermuseet. Den populärvetenskapliga skriften finns på 

http://hdl.handle.net/2077/62574 

 

10- årsutvärdering 

Under 2020 fyller biosfärområdet tio år och i samband med det ska Unesco få en utvärdering av 

verksamheten. Unescos frågor i utvärderingen är omfattande och många olika personer behöver bli 

involverade i processen. Utvärderingen ska även innehålla en handlingsplan för framtiden. Arbetet 

startade upp under sommaren och kommer att vara slutfört i augusti 2020.  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iXQAV-0001nW-44&i=57e1b682&c=cxfganmSvPOkRE5qK3_GwmB3u4Fk0V6H5EwV6ASBo2fer92ZBjIoEBXzQXDLdo8kHZmgD8vI9n5wXNFiqJ-XIMecTiGA4kCdSvwjyoiLOYNznxFD7-gxVj7iPSoX_uF6Mq4cY6jhS1PtZHwXPe_hDxSHklwttO1KT2_6KrAsFfn8Hl6TLGjDgHNuOWv1FVuJanT58u64mB8bBh_BJ4wJll6CQ69O4Jo-_zDeL3xQuN_sKw0U6Sz769L7ZDDkJR65

