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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 (200101—200901), Jörel Holmberg (från 200902) Jonas 

Krantz, Ulla Knutsson, Frida Nilsson, Rune Skogsberg och Sofia Svensson.  

En styrelseplats har varit vakant. Jörel Holmberg har ersatt Marie Andreasson som ledamot från 

länsstyrelsen.  

Ersättare har varit Jan Bertilsson, Ida Ekeroth, Åsa Karlsson, Sten-Gunnar Stéenson samt Linda 

Nieuwenhuizen.  

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

Frida Nilsson och Rune Skogsberg.  

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten, ett konstituerande möte och två möten där 

särskilda ärenden har tagits upp för beslut. Arbetsutskottet har haft fyra möten.  

Styrelsen genomförde i september en styrelseutvecklingsdag med föreläsningar och diskussion om 

föreningens mål och verksamhet.  

 

Valberedning och revisorer 

Valberedningen har efter årsmötet 10 juni bestått av Benny Jansson (sammankallande), Juliane 

Thorin och Yvonne Träff. Revisorer har varit Olof Jansson och Lars Sylvén och som ersättare 

Lisbeth Nysten-Persson.  

 

Biosfärkontor 

På biosfärkontoret har under året Maria Gustavsson (50%) och Sofia Guldbrand (100%) arbetat.  

 

Medlemmar 

Föreningen har under året haft 75 medlemmar inklusive de tre kommunerna Götene, Lidköping och 

Mariestad. Länsförsäkringar Skaraborg och Kinnekulle Energi är GULLD-medlemmar.  

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls den 2 juni digitalt och det var på dagen 10 år sedan biosfärområdet blev utnämnt av 

Unesco. På grund av Coronapandemin blev genomförandet av årsmötet försenat jämfört med 

tidigare år.  
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Verksamhet under året  

Året har inneburit en rad olika aktiviteter och verksamhet. Unescos tioårsutvärdering har dominerat 

arbetet på biosfärkontoret under året. Coronapandemin har påverkat verksamheten som fått ställa 

om till digitala lösningar i mångt och mycket.  

 

Unescos tioårsutvärdering  
Vart tionde år ska biosfärområden göra en utvärdering och 2020 var det vår tur att ta oss an detta. 

Utvärderingen är en gedigen dokumentation om vad som hänt under de gångna tio åren med 

slutsatser och erfarenheter samtidigt som en utblick mot framtiden också ska presenteras. Unesco 

tillhandahåller en mall med frågor. Arbetet med utvärderingen inleddes redan 2019 och pågick 

fram till december 2020. Då var utvärderingen godkänt av den svenska programkommittén och 

kunde sändas till Unesco i Paris.  

För att samla in material till utvärderingen har intervjuer, workshops och enkäter via sociala medier 

genomförts. Även tidigare verksamhetsberättelser, projektrapporter och annan dokumentation har 

blivit genomgången. En konsult arbetade inledningsvis med utvärderingen och arbetet slutfördes av 

biosfärkontoret. Utvärderingen finns på svenska och engelska på www.vanerkulle.org  

 

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.  

 

Projekt om att kommunicera risker med främmande arter när klimatet förändras   
Projektet drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet med 

tre biosfärområden som testarenor. Syftet är 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. Under året har en handfull trädgårdsägare i 

biosfärområdet blivit intervjuade och ytterligare 2000 

trädgårdsägare har fått en enkät. Under 2021 kommer 

resultatet och förslag till riktlinjer att bli framtaget.  

 

Projekt Naturnytta i biosfärområdet  

Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, 

tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet pågår 

till och med 2022 och ska bidra till att nya samverkansinsatser med 

långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner 

kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur 
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och samverkan är centrala delar. Biosfärkontoret samordnar arbetet. Statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. 

 

Förskolorna i Mariestad har byggt bihotell och pyntat granar  

För att uppmärksamma att biosfärområdet fyller tio år 2020 skapade förskolorna i Mariestads 

kommun varsitt bihotell. Alla bihotellen sattes upp på samma plats vid ett promenadstråk vid 

Konstsigen Tidan i Universitetsparken i centrala Mariestad. Aktiviteten tog både tillvara på barnens 

kreativitet, utvecklar samarbetsförmåga och ger kunskap om biologisk mångfald. Samlingen av 

bihotell kom också till glädje för invånare såväl som insekter.  

Barnen på förskolorna fick i början på december pynta granar med nerbrytningsbart material. Dessa 

granar bildade sedan en granparad i Esplanaden i Mariestad som också detta var till glädje för 

invånare och besökare. Aktiviteten var ett samarbete mellan förskolorna, föreningen Tillväxt 

Mariestad, Vänerenergi, kommunens arbetsmarknadsenhet och biosfärföreningen.  

 

Superkraftsspelet 

Superkraftsspelet sprider kunskap om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det finns som en 

promenadslinga vid Läckö slott, som rollup och som broschyr. Spelet spelas med Här finns liv-

appen som togs fram 2018. Hösten 2020 visades Superkraftsspelet och Här finns liv-utställningen i 

Vara bibliotek som en del av Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland.  

 

Naturnyttanätverket  

Naturnyttanätverket samlar tjänstepersoner från biosfärområdets kommuner, Länsstyrelsen Västra 

Götaland och ideella representanter från Naturskyddsföreningen. Gemensamt är att de som ingår i 

nätverket har ett intresse av ekosystemtjänster i biosfärområdet. Under året har gruppen bidragit 

med material till biosfärområdets tioårsutvärdering. En arbetsgrupp från nätverket har arbetat fram 

ett projekt som ska ta fram en översikt av blå- och grön infrastruktur i biosfärområdet. Det är ett 

projekt som främst berör de tre kommunerna i samarbete med Högskolan i Skövde. En ansökan är 

inlämnad till LONA (Lokala naturvårdssatsningar) och besked kommer våren 2021.  

 

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 

Under året har ett arbete pågått för att göra biosfärutmaningen till en nationell angelägenhet med 

framtagning av idéer och förslag till finansiering. Utifrån det har inte någon lokal biosfärutmaning 

genomförts i biosfärområdet.  
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Miniambassadörer 

Under året har förskolorna i Vinninga och Flisbäck haft en uppföljningsträff utifrån utbildningen 

2019. Förskolan Österåsen i Mariestad har genomfört miniambassadörsutbildning och ledamöter 

från biosfärstyrelsen deltog vid diplomutdelningen. Tillsammans med Platåbergens Geopark har ett 

arbete med att uppdatera material startat. Platåbergens Geopark kommer också att använda sig av 

miniambassadörskonceptet.  

 

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.  

 

Projekt Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle  

Huvudfokus för projektet är att skapa affärsutveckling utmed de befintliga biosfärlederna. Under 

året har vandringsleden blivit inventerad. Både utifrån investeringsbehov men även med syftet att 

presentera delsträckor och sevärdheter utmed leden. Under 2021 kommer dåliga stolpar att bytas ut 

och ny märkning bli uppsatt. Marknadsföringsmaterial och presentationer har setts över och 

förnyas inför 2021. En inspirations- och värdskapsutbildning ägde rum digitalt i november för 

företag inom besöksnäringen.  

Cykelleden kommer att ingå som en delsträcka i Vänerleden som går runt hela sjön. 

Produktutveckling och marknadsföring sker genom samarbete med  Vänersamarbetet där alla 

kommuner runt Vänern ingår.  

I appen Upplev Mariestad samt appen Läckö Kinnekulle är en resa med Kinnekullebanan inlagd.  

 

Projektledning Off Season Art Gardening 

Projektet är ett internationellt EU-projekt med 

projektparterna Ukmerge kommun, Litauen, Sence of 

Place, Holland, Högskolan i Skövde och Mariestads 

kommun är projektägare. Den samordnande 

projektledningen utförs av biosfärkontoret 

Coronapandemin har inneburit en utmaning för 

projektet som resulterat i att den planerade Artists in 

Residenceveckan som skulle varit i Litauen i september 

sköts fram i hopp om att kunna genomföra den på plats. 

Dock kommer både den och slutkonferensen att 

genomföras med digitalt.. Projektet innefattar LandArt, 

trädgård, landskapsarkitektur, utbildning för företagande 

och digitalt berättande i en kontext av landsbygd, 

hållbarhet och tolkningar av platser. Utbyte mellan konstnärer och invånare är också centralt. I 

Mariestad finns dessa två konstverk att se i hamnområdet. Två är ännu ej färdigställda. 

Delfinansiär är EU Kreativa Europa.  

Väntar på högt vatten Jan Katelaar 

Konstverket står fysiskt i Holland. Visas 

digitalt inom kort i Mariestad.  
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Logotype för företag 

Biosfärföreningen erbjuder företag som jobbar hållbart och som är 

medlem i föreningen att använda biosfärområdets logotype för företag. 

Företaget Rapsodine som har tillverkning av hud- och hårvårdsprodukter i 

Mariestad har i slutet av året börjat använda ”Tillverkat i ett 

modellområde för hållbar utveckling”.  

 

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. På grund av 

Coronapandemin har kommunikationen med föreläsningar och personliga möten blivit färre än 

beräknat.  

Några axplock av det som hänt under året är: 

 Här finns liv- utställningen har varit uppsatt på Vadsbo museum i Mariestad. Utställningen har 

även varit på besök i Vara bibliotek under Hållbarhetsveckan Västra Götaland.  

 En folder om Här finns liv är producerad på både svenska och engelska. Den har spridits i vårt 

biosfärområde såväl nationellt och internationellt.  

 Två nyhetsbrev har sänts ut under året.  

 Mer aktivitet med inlägg och fler följare på både Facebook och Instagram.  

 Nytt utseende på föreningens hemsida www.vanerkulle.org 

 Olika aktörer berättar om biosfärområdet vid sina aktiviteter. Exempelvis gör föreningen 

Vikingaskeppet Sigrid Storråda detta för sina passagerare vid resor på Vänern.  

 

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 två 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.  
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 Samarbete med Platåbergens Geopark som har ansökt om att bli en Unesco Geopark.  

 

GULLD-fonden  

Friendly Travel etablerade under 2020 en ny resebyrå med inriktning att erbjuda klimatsmarta resor 

till bland annat biosfärområdet. Företaget som har bas i Mariestad tilldelades 9 000 kronor från 

GULLD-fonden med följande motivering 

”Friendly Travels affärsidé stämmer väl överens med biosfärområdets inriktning på att öka 
andelen hållbara och klimatsmarta resor i biosfärområdet. Insatserna kommer att stärka den 
småskaliga turismen och bidrar till att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030.”  

Grevillis fond har beviljat 50 000 kronor till fonden.  

 

Biosfärambassadörer 

Ambassadörerna har haft en gemensam träff under året och besökte då Vänermuseet i Lidköping.   

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 med broschyrer och i sociala media som till exempel på 

facebook och instagram.  

Framtagning av en digital ambassadörsutbildning blev påbörjat i slutet på året i samarbete med 

universitetsplattformen Dacapo i Mariestad. Utbildningen kommer att utgöra del ett av två för att 

bli färdig ambassadör. Del två omfattar dialog och kontakt med andra såsom ambassadörer, 

styrelsen i biosfärföreningen och personalen på biosfärkontoret.  

 

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. Under året har en 

utomhusutställning turnerat runt på tre platser i biosfärområdet. Den har visats på Stenhusbacken 

utanför Lidköping, Kalkstensbrottet på Kinnekulle och på Ekudden i Mariestad. Två filmer har 

producerats. Den lite längre versionen berättar om forskningsresultatet och kan användas vid 

introduktioner till ämnet eller för att skapa intresse. Den kortare filmen har marknadsfört 

utställningen.  

 

Ansökan om Europa Direktkontor 

Under hösten skickade biosfärföreningen in en ansökan om att få bli Europa Direktkontor. Om 

ansökan blir beviljad innebär det synergieffekter när det gäller kommunikation om hållbarhet och 

en förstärkning till biosfärkontoret. Ett Europa Direktkontor jobbar med:  

 Närhet och tillgång till information om EU- och demokratifrågor för invånarna. 

 Möjlighet till EU-aktiviteter för skola, allmänhet, tjänstepersoner på kommuner och politiker. 

 Olika fokusområden varje år - där vi för 2021 ser starka synergier mellan EU och 

Biosfärområdet. Dessa kan användas vid kommunikation, projekt och andra aktiviteter. 

Prioriteringar år för 2021 är ”En europeisk grön giv” och ”Ett Europa rustat för den digitala 

tidsåldern.” 
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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

802447-2782

R E S U L T A T R Ä K N I N G 2020 2019

Verksamhetens intäkter Not 1 2 203 277 2 333 501

Verksamhetens kostnader Not 2 -2 092 875 -2 196 550

Resultat före finansnetto 110 402 136 951

Finansiella intäkter och kostnader:

Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader -59 0

Resultat efter finansnetto 110 343 136 951

Övriga skatter -9 860 0

Årets resultat 100 483 136 951
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B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Banktillgodohavande 721 863 746 814

Kundfordringar 0 87 500

Skattefordringar 55 143 30 638

Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Not 3 1 192 538 988 028

Summa omsättningstillgångar 1 969 544 1 852 980

SUMMA TILLGÅNGAR 1 969 544 1 852 980

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Eget kapital 934 796 797 845

Årets resultat 100 483 136 951

Summa eget kapital 1 035 279 934 796

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder Not 4 0 78 286

Moms skuld 58 096 87 546

Beräknad inkomstskatt 3 092

GULLD-fond 234 140 179 270

Upplupna kostnader Not 5 529 868 501 289

Förutbetalda intäkter Not 6 109 069 71 793

Summa kortfristiga skulder 934 265 918 184

SUMMA SKULDER OCH EGET

KAPITAL 1 969 544 1 852 980
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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

802447-2782

Not 1 Verksamhets intäkter

2020 2019

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 41 200 32 200

Till GULLD-fonden -4 120 -3 220

Summa medlemsavgifter 37 080 28 980

Övriga intäkter

Göteborgs Universitet Min plats i biosfären 230 600 113000

Övriga intäkter 265 082 475 378

Summa Övriga intäkter 495 682 588 378

Verksamhetsbidrag

Naturvårdsverket 400 000 400 000

Mariestad, Götene, Lidköping 852 257 824 302

Övriga erhållna verksamhets bidrag 30 821 65 285

Summa verksamhetsbidrag 1 283 078 1 289 587

Projektbidrag

Skaraborgs kommunalförbund (LÄCK) 140 000

Sparbanksstiftelsen (LÄCK) 6 667

John Hedins stiftelse (LÄCK) 0

Grevillis fond (LÄCK) 100 000

John Hedins stiftelse (Ambassadör) 5 123 8 575

John Hedins stifelse (Mini) 9 500 25 000

Jordbruksverket (Hållbar besöksnäring) 368 465

Leader/Jordbruksverket (FS Mångfald) 4 348 146 314

Summa projektbidrag 387 436 426 556

Summa verksamhetens intäkter 2 203 277 2 333 501

Not 2 Verksamhetens kostnader

Biosfärkontoret 1 161 639 1 042 336

 varav personalkostnad BIO 653 583 663 185

Styrelse 45 250 41 250

Ambassadör 5 124 0

Kostnader projekt och övrig verksamhet 880 862 1 112 964

Summa verksamhetens kostnader 2 092 875 2 196 550
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Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Skattekonto 0 0

Mariestads kommun, Off Season Art Gardening 39 600 35 000

Mariestads kommun (finansiering även från Götene, Lidköping)* 852 257 824 302

Jordbruksverket/Leader (FS Mångfald) 30 416

Lidköpings kommun (Vänermuseet) 11 000

Mariestads kommun (Naturnytta) 17 885

Jordbruksverket/Leader (Hållbar besöksnäring) 271 796

Kommunalförbundet Skaraborg (LÄCK) 98 310

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 192 538 988 028

Not 4 Leverantörsskulder

Mariestads kommun 2 420

Skara kommun 4 250

Mariestads kommun 30 660

Josefine Gustafsson 40 956

Summa leverantörsskulder 0 78 286

Not 5 Upplupna kostnader

Källskatt 20 977 19 217

Upplupna arbetsgivaravgifter 18 707 18 076

Upplupna semesterlöner inklusive arbetsgivaravgifter 7 864 10 272

Skatteverket preliminär skatt 3 187 3 187

Mariestads kommun 468 312 450 537

Götene kommun 10 821 0

Summa upplupna kostnader 529 868 501 289

Not 6 Förutbetalda intäkter

Min plats i biosfären 51 900 0

John Hedins fond (ambassadör) 57 169 62 293

John Hedins fond (MINI) 0 9 500

Summa förutbetalda intäkter 109 069 71 793
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