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Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Dagens program – två pass med paus kl.11

Pass 1 

9.30-11.00

o Inblick i Biosfärområdet

o Naturvårdsverket 

o Goda exempel Mariestad- Götene och Lidköpings kommuner.  

o Gulldmedlem

o Företag med hållbara produkter.

Pass 2 

11.10-12.00 

o Aktuella projekt

o Lokalt fiske, lokala råvaror 

o ”Nya” Biosfärleden 

o Nationella koordinatorn för det Svenska Biosfärprogrammet. 

12.00 Konferensen avslutas



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Kommunerna Lidköping, Götene och 

Mariestad ansökte tillsammans om att bli ett 

av världens biosfärområden. 

År 2010 fick vi Unescos biosfärutnämning.

Unesco är FN:s organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur.

Det finns tre möjliga Unescoutnämningar:

o Världsarv

o Biosfärområden

o Geoparker 



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

o Modellområde för hållbar utveckling

o Initiativ av Lidköping, Götene och Mariestads 

kommuner tillsammans

o Vi har fått utnämningen tack vare höga 

landskapsvärden och vårt engagemang

o Den ideella föreningen har sin grundfinansiering från 

kommunerna och Naturvårdsverket 

o Biosfärkontor



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområdenas arbete utgår från att 

o Bevara och nyttja biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap

o Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt

o Stödja demonstrationsprojekt, forskning och kunskapsutveckling. 

Biosfärområdet innebär inte några nya regler, skydd eller begränsningar.  

Lokal samverkan är grunden och varje biosfärområde är unikt utifrån sina förutsättningar.

Unescos biosfärområden är arenor för genomförande av Agenda 2030

Foto Katarina Sundberg



Det finns sju  biosfärområden  i Sverige

o Vänerskärgården med Kinnekulle

o Kristianstads vattenrike

o Blekinge Arkipelag

o Östra Vätternbranterna

o Nedre Dalälven 

o Voxnadalen

o Vindelälven-Juhtatdahka

Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Det globala nätverket 

714 biosfärområden i 129 länder runt 

om i världen. 

Inom dessa jobbar man lokalt för att 

söka lösningar på globala utmaningar.

Resultat rapporteras till Unesco 

centralt i Paris.

Det internationella Biosfärprogrammet 

heter MAB- Man and Biosphere

Programme. Det firar 50 år i år.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Föreningen  

Ideell förening med medlemmar och en 

styrelse.

Cirka 75 medlemmar, olika kategorier av 

medlemskap där företag och organisationer 

utgör mer än hälften.

Biosfärkontoret arbetar för att inspirera, 
process- och projektleda samt skapa arenor 
för möten i linje med Agenda 2030 och 
föreningens vision och mål.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Föreningens arbete

Årliga åtaganden 

o Bidra till stärkta ekosystem och biologisk mångfald, en hållbar vardag och ett hållbart näringsliv. 

o Miniambassadörsutbildningen

o Biosfärambassadörerna

o Utdelning från Gulld-fonden.  

o Ger föredrag 

o Sprider goda exempel i våra nätverk och sociala media.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Föreningens arbete

Tidsbegränsade projekt av olika storlek

Samverkansprojekt med Universitet, kommuner, företag och olika verksamheter.

Exempel: Här finns liv 2018-2019. Ny spel-app tillsammans med bland andra Högskolan i Skövde och Stiftelsen Läckö slott. 

Genom spelen lär man sig om Agenda 2030 och Biosfärområdet. Projektet nådde mer än 750 000 personer och innefattade 

42 mötesarenor.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområdets10-årsutvärdering insänd 2020

Hela Biosfärområdets olika insatser rapporteras till Unesco vart 
tionde år. 

Utvärderingen är skriven utifrån Unescos omfattande mall.

10-årsutvärderingen finns att läsa via Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulles hemsida.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med 

Kinnekulle

Biosfärprogrammet 50 år

o Programmet startade 1971 

o Tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och 

samhällsvetenskap förenas

o Biosfärområden jobbar världen över med att söka lokala 

lösningar på globala utmaningar.

Film om Unescos 

Biosfärområden

#ItsAboutLife

https://www.youtube.com/watch?v=lsmq33gajTY
https://www.youtube.com/watch?v=lsmq33gajTY


Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med 

Kinnekulle

Tack

www.vanerkulle.org



Biosfärområdet 
sett ur ett 
nationellt 
perspektiv

NATURVÅRDSVERKET | SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1

Biosfärdagen 2 juni

Marcus Carlsson Reich, ordförande 
programkommittén för svenska 
biosfärprogrammet
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Globala risker – World Economic Forum
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Hur hantera risker? Vart vill vi vara på väg?

FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbarhets är odelbara.



2021-06-04

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 4
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Sverige kan påverka den globala 
utvecklingen

Förebild – hantera våra 

nationella miljöproblem

Ansvarstagare – för den 

miljöpåverkan vi bidrar till

Möjliggörare – bidra till effektivt 

miljöarbete i andra länder

Pådrivare – inom EU och 

internationellt samarbete

Källa: Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019
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Från ord till handling – tillsammans!

• Stark idémässig koppling mellan 
Biosfärprogrammet och Agenda 
2030

• Modellområden där nya metoder 
utvecklas utifrån lokala initiativ och 
genom lokal samverkan

• Verktyg och modell för samverkan i 
landskapet (och verktyg för 
samverkan lokalt – nationellt –
internationellt)

• Ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet i regional och 
lokal samhällsutveckling



NATURVÅRDSVERKET | SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 7

”Uppmuntra myndigheter att använda 
biosfärområdena som testbäddar för nya 
metoder och verktyg”

• Pilot för Europeiska 
Landskapskonventionen på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet

• Ett av Sveriges första Fiskeområden, 
pilotfas där EU testade modellen.

• Genomförde en ekologisk Brist- och 
funktionalitetsanalys som modellområde 
tillsammans med Östra Vätterbranterna på 
uppdrag av Naturvårdsverket. 

Ömsesidigt lärande – ömsesidig nytta!

Från ord till handling –
Vänerskärgårdens
bidrag
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Vänerskärgården kan påverka den globala 
utvecklingen

Förebild – hantera våra 

egna miljöproblem

Ansvarstagare – för den 

miljöpåverkan vi bidrar till

Möjliggörare – bidra till effektivt 

miljöarbete i andra länder
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Var stolta!

• Biosfärambassadörer 

• Stockholm +50 – en annan stolt 50-
åring

Ni är en modell för samverkan kring en hållbar utveckling. 

Ni genomför Agenda 2030.











Industriell och urban symbios

Ett projekt om cirkulär och biobaserad ekonomi genom samverkan och kartläggning av nya affärsmöjligheter

Yvonne Träff, Kommunledningsförvaltningen - yvonne.traff@lidkoping.se 



Projektpartners

• Lidköpings kommun 

 Kommunstyrelsens verksamheter

 Teknisk Service

 Samhällsbyggnad

 Lidköping Energi

 Tillväxt Lidköping AB

• Gasum Lidköping AB

• Fordonsgas AB

• Lantmännen Reppe AB

• Gunnar Dafgård AB

• Fazer kvarn

• Linköpings universitet

• WA3RM - kartläggning



Symbios mellan företag och offentlig verksamhet - IUS

Lidköping 

Energi

Teknisk  

Service

Produktion 

flytande 

biogas

Produktion

biogas

Etanol- och 

stärkelse-

produktion 

Livsmedels-

företag
Svinprodu-

center

Lantbrukare

Livsmedels-

produktion 

och kvarn



Genom intervjuer, workshops och frukostmöten har vi 

kartlagt befintlig symbios och möjligheter att utveckla ny



Reflektioner utifrån förstudie – kommunalt perspektiv

• 26 olika fall av befintlig eller möjlig symbios

• Risker - vad händer om en kedja bryts?

• Nya behov i samhällsplaneringen?

• Viktigt att 

 skapa arenor för dialog och relationsbyggande på alla nivåer

 höja kompetensen hos politiker, tjänstemän och företag – samarbete akademi

 stärka förmågan till helhetssyn och bedömning av långsiktiga effekter av beslut

 ta vara på symbiosmöjligheterna och underlätta genomförande

• Det finns stora vinster att hämta:

Samverkan
Hållbar 

resursanvändning

Ekonomisk vinst för 
kommun och 

näringsliv

Vinst för klimatet 

och miljön

Långsiktig 
samhällsekonomisk 

vinst



Framtiden

 Fortsätta utvecklingsprocessen med företag från tidigare projekt

 Involvera fler aktörer 

 Skapa organisation och arbetsmetod för långsiktigt symbiosarbete

 Delta i regional och nationell samverkan 

Vi vill ta idéer till nästa nivå!



Tack för uppmärksamheten!



Biosfärsdagen 
2/6

Magnus Hidevik
Marknadschef
Affärsområdeschef Energitjänster



Elhandel

Installation

Elkraft

Fiber

Elbils-
laddning

Solceller

Nätverk

Industri

Butik
(Elon)

Vindkraft

Och mycket 
mer…

Elnät



Visio
n

Säker, effektiv och hållbar energi 
för vår och kommande generationers skull!
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Tillverkas i egen fabrik i Mariestad, sen 30 år tillbaka. 

Fokus på naturliga och ekologiska råvaror, såsom rapsolja, havtorn, 
ljung och äppelvinäger. Dryga, hållbara produkter för hela familjen

Biobaserad eller återvunnen plast i våra förpackningar

Refillsystem för hud- och hårvårdsprodukter, ett helt cirkulärt koncept 
för privatpersoner, organisationer och företag

Hela vår hållbarhetspolicy finns att läsa på: 
https://rapsodine.se/sv/hallbarhetspolicy.html
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• Refillstation hos 
Life i Ludvika
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Vi är medlemmar sen 2020 och är 
nu stolta och glada över att kunna 
märka våra produkter med loggan 
”Tillverkat i ett modellområde för 
hållbar utveckling” som bl.a
säkerställer att: 

• Produkterna är tillverkade på 
klimatsmarta sätt

• Att vi bidrar till den hållbara 
samhällsomställningen i 
modellområdet
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• Märkning på befintliga och nya produkter
• Katalog
• Sociala medier
• Hemsida
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Produkter
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Produkter, kommande
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Katalog 2021
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Sociala medier 



10

Hemsida



11

Frågor? 

Kontakta gärna mig!

Lotta Johansson Lönn

lotta@rapsodine.se
0766-377270

mailto:lotta@rapsodine.se
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Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med 

Kinnekulle

Aktuella projekt 

och aktiviteter 

Foto Jesper Anhede

Helena Torsell & 

Sofia Guldbrand



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Naturnytta i Biosfärområdet

Projektet syftar till att:

• öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön 

infrastruktur hos biosfärkommunernas politiker, 

tjänstepersoner samt hos exploatörer som verkar 

i området. 



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Samverkan med GöteneBostäder AB

I samband med en nybyggnation kommer vi att ta fram en arbetsmodell. Samverkan 

handlar om gestaltning av utemiljön, vilken ska präglas av biosfärområdet. 

Start av utvecklingsplaneringen efter sommaren 2021. 



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Ny miniambassadörsutbildning
• Utbildningen startar i höst.

• Anmälan kan ske redan nu.

• Samverkan mellan Biosfärområde 

Vänerskärgården och Platåbergens 

Geopark.

Förskolebarn har gjort insektshotell 

Mer än 50 insektshotell med fler än 1000 nya rum har satts 

upp runtom i biosfärområdet i samband med Biosfärområdets 10-

årsfirande.  Aktiviteten är i linje med FNs globala mål nr 15 Ekosystem 

och Biologisk mångfald.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Min plats i biosfären -Vandringsutställning i Lidköping, 
Götene och Mariestad juli- september 2021

Forskningsresultat om vilken roll kulturmiljön och de kulturella 
ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande 
och för hållbar landskapsförvaltning i biosfärområdet. 

Forskningen utförd av forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle. 

Biosfärföreningen har tagit fram filmer och sprider forskningens resultat.



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

Superkraftspelet vid Läckö slott

Sommaren 2021

Kartspelet visas 5 veckor i sommar  

på Lundsbrunn Resort & Spa



Off Season Art Gardening

Det 3-åriga Kreativa Europa-projektet går 

mot sitt slut.

www.offseasonartgardening.com

Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle

http://www.offseasonartgardening.com/


Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med 

Kinnekulle

Digital Biosfärsambassadörsutbildning

Del 1: Digital utbildning. Lanseras inom kort, håll utkik!

Del 2: Träff med Biosfärföreningen.

Kommunikation – alltid aktuellt

Är du företagsmedlem? Använd gärna Biosfärområdets logotyper ”Stolt del av 

modellområdet” eller ”Tillverkat i ett modellområde”. Hör av dig till 

Biosfärkontoret för att veta mer.

Var gärna med oss på facebook och instagram. 



Unescos Biosfärområde 

Vänerskärgården med 

Kinnekulle

Har ni projektidéer och 

önskan om samverkan?
Kontakta oss på Biosfärkontoret

Helena Torsell & Sofia Guldbrand

www.vanerkulle.org 



Biosfärleden
Kvalitetssäkring, produktutveckling och kommunikation



Ursprungsidé

> Cykel & vandring

> Nav

> Reseförslag

> Digital karta

> Serviceplan



Ursprungsidé

> Turistväg

> Utbildningar

> Skyltar

> Handböcker

> Studieresa



Hur blev det?

> Turistväg

> Studieresa

> Vandringsled > Cykelled

> Extra pengar

> Om märkning



Utbildningar

Torsö Språkbyrå

Amanda Hessle

> Värdskap

> Kunskap

> Verkligheten

Karamell kommunikation

Hanna Wallgren

> Besökaren marknadsför 



Vandringsleden
Läckö Slott-Mariestad

> Omvärldsbevakning

> Inventerat 138 km

> Västkuststiftelsen & 

nationell standard

> Hela leden om märkt



Vandringsleden

> Etapper

> Nya skyltar på gång

> Nya kartor

> GPX filer till besökare



Kommunikation

> Turistrådet

> Fotografering

> Fotobank 

> Influencersamarbete

> Ny hemsida 

biosfarleden.se







Fortsättning

> Fotobank

> Paketeringsträffar med 

Turistrådet

> Hållbarhetshandbok

> Reseförslag



Några frågor?
Carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se





Biosphere
714
Reserves

275 million
people call
biosphere reserves their home

Present in
129 countries

21
Transboundary

2 transcontinental biosphere reserves
Biosphere Reserves

5%
of the world’s surface
Altogether 7,120,000 km2, 
approximately the size of 
Australia

Unescos modellområden för hållbar utveckling –
biosfärområden är föregångare för andra

Biosphere



Biosfärprogrammets 50-årsjubileum sätter fokus på den 
vetenskapliga grunden och kraften av unga generationer



Unescos biosfärområden genererar innovativa lösningar 
som är bra för natur och människor

Att vara modellområde - en test och demonstrationsplats – innebär att 
utveckla nya metoder, ny teknik och en gemensam framtidsbild. 
Framtidsbilden grundas i att ”utifrån planetens förutsättningar, gynna 
goda sociala förhållanden och ekonomisk utveckling.”

För att vi ska ha ett gott liv även fortsättningsvis på vår jord, krävs 
innovation och ett entreprenöriellt tänkande som utgår ifrån basen för 
vår mänskliga välfärd – det som planeten och ekosystemen försörjer oss 
med.  Biosfärområdena är platser för innovation som utvecklar 
framtidens liv.



Att vara nästan först skapar både möjligheter och 
utmaningar
Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av Sveriges första 
biosfärområden, en förebild för de 5 efterföljande biosfärområdena. 

Unescoutnämningen är ett frivilligt åtagande och ett uppdrag ”att 
vara modell för hållbar utveckling i världen”. Ingen vet från början 
vad ett biosfärområde resulterar i. Det utgår från lokala 
förutsättningar och formas utifrån de som aktivt bidrar till 
modellområdet. Det är detta som är kraften i biosfärområdena. 

Det är också det som blir utmaningen, att inte ha ett blue-print, eller 
en exakt instruktion, vilket ibland för vissa kan bidra till ökad 
otydlighet, samtidigt som det skapar ett fint kreativt utrymme. 

Det är modigt att anta ett uppdrag som i praktiken får utveckla sig 
organiskt. Den röda tråden här har dock varit stark: Alla ska ha 
möjlighet att bidra och medverka till biosfärområdets innehåll.



Att bidra med ny kunskap och nya metoder till det 
globala nätverket är en del av uppdraget

Biosfärambassadörer och 
biosfärutmaningen initierades här och 
har spridits till flera andra länder. 



Biosfärområdets styrkor är framtidens ursprung
Att identifiera lyckade strategier och fortsätt utveckla dem är viktigt.
Några av biosfärområdets absoluta styrkor är att:
- tillgängliggöra biosfärutnämningen för många. 

- Innovation och entreprenörskap. ”biosfärområden och privat sektor” är 
ett hett tema för biosfärprogrammet globalt. 

- Utveckla kunskap kring de landskapsknutna förutsättningarna. En 
samhällsbyggnad som utgår ifrån lokala ekosystemtjänster är oerhört 
spännande och verkligen i framkant.

- Knyt gärna unga vuxna tydligt till biosfärområdet. Det är framtidens 
generationer som bör vara med att forma och rikta biosfärområdet. 

- Det råder ingen tvekan om att biosfärområdet levererar till många 
punkterna i den globala handlingsplanen (LAP), det syns i 10-
årsutvärderingen, inte minst. 

- Fortsätt leverera ”huret” till Agenda 2030. Där fyller biosfärområdet en
viktig funktion.



Tusen tack!






