UNESCO BIOSFÄROMRÅDE
VÄNERSKÄRGÅRDEN
MED KINNEKULLE
Vänerskärgården med Kinnekulle bjuder på ett unikt natur- och kulturlandskap från Läckö slott och Hindens rev i väster till Torsö och Göta kanal i

PROJEKTET HÄR FINNS LIV

öster. Centralt återfinns platåberget Kinnekulle mitt i Sveriges historiska vagga.
Upplev det genom vandring och cykling utmed biosfärleden och Sveriges vackraste

Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som har genomförts av Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med en mängd aktörer,
bland andra Högskolan i Skövde. År 2017 – 2019 har projektet inspirerat, lyft och
levandegjort goda exempel på hållbara insatser runtom i biosfärområdet för att
stärka en hållbar samhällsutveckling.
Inom projektet har två app-spel tagits fram: Kartspelet och Superkraftspelet. Här finns liv har spridit kunskap om de planetära
gränserna, om biosfärområdets roll som modellområde för
hållbar utveckling och inspirerat till ageranden i
linje med Agenda 2030.

tåg-sträcka. Det finns 7 biosfärområden i Sverige och 701 på jorden.

PROJEKTETS BIDRAG TILL DEN
GLOBALA HANDLINGSPLANEN
Lima Action Plan (LAP) är den globala handlingsplanen för Unescos
biosfärnätverk. Projektet Här finns liv har bland annat bidragit till dessa mål:
”Biosfärområdet bidrar aktivt till Agenda 2030 […] på ett sätt som kan mätas
eller skalas upp. Resultat från insatser sprids.” (LAP A1.1 & A1.2)
”Biosfärområdet genomför och stimulerar initiativ för hållbar utveckling som
är inkluderande och miljömässigt integrerande. Dessa gröna, hållbara samhällsekonomiska initiativ lyfts som goda exempel.” (LAP A1.5)
”Biosfärområdet etablerar samarbeten med universitet och högskolor”
(LAP A4.1 & A4.2)

”Biosfärområdet skapar breda samarbeten för utveckling och genomförande av
projekt som tillför kunskap om förvaltning och hållbar utveckling.” (LAP A4.5)
”Biosfärområdet sprider goda exempel på hållbar utveckling.” (LAP A4.4)

SUPERKRAFTSPELET
VILKET DJURS EGENSKAPER ÄR MEST LIKA DINA? Spela
spelet och ta reda på hur du – med just din naturliga superkraft – kan
hjälpa till att göra vår planet till ett bra ställe att bo på, nu och i
framtiden.
SUPERKRAFTSPELET FINNS OCKSÅ utmed naturstigen nära
naturum Vänerskärgården Victoriahuset. Naturstigen vid Läckö slott
är 1,4 km. Den är lätt att ta sig fram på, utmed vattnet och in i skogen,
både om man sitter i rullstol och om man går.
GENOM ATT SPELA SUPERKRAFTSPELET lär du dig mer om
Ekosystem och biologisk mångfald som också är namnet på FNs
globala mål nr 15 i Agenda 2030.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:
1
2
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5
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Ladda ner gratis-appen Här finns liv
Starta appen på en mobiltelefon eller läsplatta
Svara OK så att appen kommer åt din kamera
Välj Spela Superkraftspelet!
Läs texten.Välj Starta Spelet!
Nu kan du spela spelet.

SCANNA DE ÅTTA IKONERNA i bilden till vänster och svara
på frågorna. När du har svarat på en fråga/ikonerna, så får du fram
vilket djurs egenskaper som är mest lika dina.

www.vanerkulle.org

Ps. Scanna QR-koden och ta del av Miras
berättelse om vårt andra spel ”Kartspelet”.

www.vanerkulle.org
BEHOV
ARBETSMODELL

Öka engagemanget för Agenda 2030 och

IDÉ-GRUPP

sprida kunskap om biosfärområdets roll.

Projektledaren samlade en dynamisk och
kompetensrik grupp som släppte loss

1 Behov (intention, mål, ambition, arbetssätt)

INTENTION: Möta klimatförändringarna

2 Kartläggning av tillgångar

och stärka ekosystem och biologisk mång-

3 Idé-grupp

fald. Öka attraktiviteten för området. Stärka

4 Ställningstaganden och projektbeskrivning

näringslivet och kommunerna i den hållbara

5 Mer kompetens, ansökningar och förankringar

omställningen.

6 Finansiering

MÅL: Nå 150 000 personer och skapa 10

7 Produktioner

arenor för dialog och samverkan.

8 Samskapande och genomförande

AMBITION: Vi ville göra något nytt, annor-

och tillgång till en väl besökt utställ-

inspirera många människor. Tidig samver-

lunda – och med hög nivå – för att nå målen.

Projektledaren tog med sig idéerna tillbaka

9 Respons

ningshall på naturum Vänerskärgården

kan fanns med Högskolan i Skövde och

till biosfärorganisationen och beslut fatta-

ARBETSSÄTT: Kommunikationsprojekt.

Victoriahuset vid Läckö slott.

fler utbildningsinstanser.

des om att gå vidare. Projektbeskrivningen

10 Spridning av resultat

idéerna. Redan här formades en
kittlande idé. Kanske kunde appspel vara ett nytt och annorlunda

KARTLÄGGNING
AV TILLGÅNGAR
Vi hade en projektledare, ett nätverk

sätt att nå våra målgupper? Detta
i kombination med föredrag och
andra aktiviteter runtom i biosfärområdet och Skaraborg skulle kunna

STÄLLNINGSTAGANDEN
OCH PROJEKTBESKRIVNING

MER KOMPETENS, ANSÖKNINGAR OCH FÖRANKRINGAR

SAMSKAPANDE
SPRIDNING

Vi hade en utställning på naturum

AV RESULTAT

Vänerskärgården Victoriahuset

Agenda 2030 sätter sig allt
mer. 2/3 av invånarna i biosfärområdet Vänerskärgården med

med tavlor, Kartspelet, bildspel

RESPONS

Kinnekulle känner idag till biosfärområ-

Vi har fått mycket positiv respons.

det. Det här bladet är ett sätt att sprida

Konkret har det visat sig i stort intresse

arbetsmodellen och inspirera till fler

för projektets delar. Projektet har också

Agenda 2030-projekt.

genererat nya samverkansmöjligheter

Tack till våra finansiärer! Utöver dessa
har många olika aktörer också bidragit
med tid och engagemang.

Vad skulle produktionerna av utställnings-

OCH GENOMFÖRANDE

och pekskärm. Superkraftspelet
vid naturstigen, Läckö slott.Vandringsutställning i biosfärområdet. Föreläsningar
och aktiviteter tillsammans med andra.
Alla var välkomna att vara med!

delarna, appen och övriga kommunika-

PRODUKTIONER
Manus skrevs för Här finns
liv-appen, Kartspelet och Superkraftspelet. Kartspelet skulle väcka

tionsaktiviteter kosta? Vi tog hjälp av olika
kompetenser och fick input kring marknadsföring. Ansökningar om medel utformades av
projektledaren, förankrades och sändes in.

spelglädje och hållbara ageranden. Det
skulle också sprida kunskap om FNs 17
globala mål i Agenda 2030 och visa goda
exempel om biosfärområdet.

FINANSIERING
Utifrån positiva besked från flera
finansiärer såg vi att projektet kunde lyfta!

