
Lyft er del i

BIOSFÄROMRÅDET
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Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyften:

BEVARA biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och 

landskap.

UTVECKLA samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.

STÖDJA med kunskap genom utbildning och forskning.

Biosfärområden är platser där man kan testa olika meto

der för hållbar utveckling. Insatserna ska gynna naturvård, 

samhällsutveckling, utbildning och forskning. Fokus är 

på de tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Biosfärprogrammet utvecklar lokala 

lösningar på globala utmaningar och visar hur Agenda 

2030 kan genomföras i praktiken.

Ett biosfärområde har

TRE HUVUDSYFTEN
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ORDET BIOSFÄR BETYDER allt levande på jorden och den 

miljö vi lever i. Det handlar om samspelet mellan männi

skan och naturen. Vårt Biosfärområde har utnämnts av FN:s 

organ Unesco till ett av världens modellområden för ekolo

gisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. 

LOKAL SAMVERKAN är grunden och ett biosfärområde for

mas efter de lokala förutsättningar som finns. Därför är 

världens alla biosfärområden unika. 

KUL, ELLER HUR? Men det innebär också att det är vi till

sammans som skapar vårt biosfärområde – därför är ert 

företag inte bara beläget i ett biosfärområde utan det är 

en viktig pusselbit i just vår unika identitet! Det kan därför 

vara värdefullt att lyfta ditt varumärke genom att kommuni

cera det viktiga arbete som du redan är en del av.

Ditt företag är en viktig del av

BIOSFÄROMRÅDET

UNESCO BIOSFÄROMRÅDE VÄNER- 

SKÄR GÅRDEN MED KINNEKULLE 

omfattar stora delar av Lidköpings-, 

Götenes- och Mariestads kommuner.
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Lyft på vilket sätt ni jobbar med

GLOBALA MÅLEN
AGENDA 2030 MED FNS 17 GLOBALA MÅL för hållbar ut

veckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverk

liga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 

och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa 

ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

ALLA FÖRETAG HAR EN CENTRAL ROLL i arbetet för att nå 

de globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är 

och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. 

DET PÅGÅR LÖPANDE INSATSER i riktning mot de globala 

målen och inom Biosfärområde Vänerskärgården med Kin

nekulle sker lokala aktiviteter som ni kan ta del av. Håll ut

kik och var med i omställningen till det hållbara samhället. 

FOTO Mikael Svensson
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Stärk ert varumärke genom att 

KOMMUNICERA MED DE   HÄR LOGOTYPERNA
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Den här logotypen får du som är 

 medlem i Biosfärföreningen använda.

Den här logotypen kan du som är 

 företagsmedlem i Biosfärföreningen 

och som driver hållbar tillverkning i 

biosfärområdet använda. Det görs en 

bedömning och ett avtal skrivs mellan 

företaget och Biosfärföreningen.

UPPFATTNINGEN AV BIOSFÄROMRÅDET Vänerskärgården 

med Kinnekulle skapas i mötet med oss. Därför är det alla 

vi verksamma i området som skapar vårt varumärke tillsam

mans. Syftet med logotyperna är att stärka det hållbara arbe

tet och den gemensamma känsla som spridningen ger.

FOTO Øyvind Lund
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Stärk ert varumärke genom att 

KOMMUNICERA MED DE   HÄR LOGOTYPERNA
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Den här logotypen kan du som är 

 företags eller organisationsmedlem 

i Biosfärföreningen och som driver 

hållbar verksamhet i biosfärområdet 

använda. Det görs en bedömning och 

det skrivs ett avtal.

LOGOTYPERNA FINNS I olika format 

för att till exempel kunna användas på 

websidor, i broschyrer eller som vägg

dekal. De finns också på engelska.

Gulldmedlemmar bidrar med 

minst 5 000 kr per år. Pengarna 

går oavkortat går till Gulldfonden. 

Syftet med fonden är att stimulera 

ett engagemang bland de som bor 

och verkar i biosfärområdet.
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Fånga upp naturturismen utmed

BIOSFÄRLEDEN
GRATTIS TILL ER som driver ett företag utmed Biosfär

leden. Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik 

och njuta av en långsammare livstakt – kommer nämligen 

att bli mer populärt. Ett förnyat intresse för naturen lockar 

resenärer utomhus. 

RESENÄRER KOMMER I ALLT sstörre utsträckning söka 

vackra, mindre kända och trånga platser i naturen som 

de kan upptäcka. Att välja relativt outforskade platser på 
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landsbygden att semestra på, framför bebyggda områden, 

förstärks också av COVID19. Pandemin har ytterligare ökat 

på sambandet mellan planetarisk hälsa och individuell häl

sa – vilket leder till en ökad efterfrågan på hållbara resor.

BIOSFÄRLEDEN STRÄCKER SIG mellan Läckö Slott och Ma

riestad och erbjuder totalt 138 km omväxlande vandring 

som kan delas upp i flera olika etapper. Etapperna kan nås 

via kollektivtrafik, så som tåg med Kinnekullebanan vars 

tur genom Biosfärområdet utsetts till Sveriges vackraste 

tågsträcka. Läs mer på, och tipsa gärna era besökare om 

att skräddarsy sin vandringsupplevelse via biosfarleden.se

DÄRFÖR KAN NI som bedriver verksamhet utmed Biosfär

leden förutom att dra nytta av den naturliga naturturism 

som kommer, även använda leden som en rese anledning 

till just er. Lyckade föregångare inom just denna genre är 

bland annat Bohusleden med dess blommande företag som 

samverkar utmed sin sträcka. 

FOTO Madeleine Norum
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VI VERKAR I SAMMA OMRÅDE och delar en gemensam 

framtid. Det gör att vi tillsammans kan dra nytta av 

varandra och ge en samlad bild av vårt varumärke. 

Följande marknadsmaterial finns färdigt och tillgängligt 

på www.vanerkulle.org för er att använda för att visa er 

del i vårt biosfärområde;

 – Pressbilder

 – Text

 – Power Point

 – Film

Vi hjälper er att presentera 

ER DEL I BIOSFÄREN
FOTO Mikael Svensson
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HOTELL AQVA RESTAURANG & BAR skriver såhär på sin hemsida ”Vi 

är ett Biosfärhotell och vill bidra till ett bättre klimat. Vi fungerar som 

ambassadör för Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinne

kulle.” De använder också flera biosfärlogotyper till exempel på 

hemsidan och på trottoarprataren som möter besökaren vid entrén.

EXEMPEL PÅ HUR FÖRETAG ANVÄNDER BIOSFÄR I SIN KOMMUNIKATION
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KINNEKULLE ENERGI VÄLJER att uppmärksamma sitt engagemang 

som gulldmedlem genom att publicera på sociala medier vad Unesco 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är samt att de själva 

är stolta medlemmar i föreningen och stödjer arbetet med hållbar 

utveckling. 

 

EXEMPEL PÅ HUR FÖRETAG ANVÄNDER BIOSFÄR I SIN KOMMUNIKATION
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STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT, naturum Vänerskärgården – Victoriahuset 

anger att ”Hela Läckö är även en del av Unesco Biosfärområde Väner

skärgården med Kinnekulle” på hemsidan. Dessutom har de lagt en 

ankarlänk i texten Unescos Biosfärområde Kinnekulle med Vänerskär

gården som går till Biosfärsföreningens hemsida. 

EXEMPEL PÅ HUR ORGANISATIONER ANVÄNDER BIOSFÄR I SIN KOMMUNIKATION
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PÅ TORSÖ SKÄRGÅRDSNJUT & KONSULT visar man sig verksam inom 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle genom att visa 

Biosfärsområdets logotyp på sin hemsida och länka den till Biosfärs

områdets hemsida. I texter lyfter de sitt eget engagemang för att bidra 

till att bevara, utveckla och stödja Biosfärområdet Vänerskärgården 

Kinnekulle. 

EXEMPEL PÅ HUR FÖRETAG ANVÄNDER BIOSFÄR I SIN KOMMUNIKATION



Biosfärkontoret finns på Kyrkogatan 2, Mariestad

 För att bli medlem i Biosfärföreningen se mer på www.vanerkulle.org

FOTO Linnea Gustavsson


