
10 år av samverkan i Unesco Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle

”Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt 
agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.”

Biosfärområdets vision



Så har det gått hela tio år av oförtröttligt arbe-
te för att visa vilket fantastiskt område Väner-
skärgården med Kinnekulle är.  

Vi säger att vi ska vara ett hållbart modellområde för alla livets 
dimensioner. Med det menar vi att vi vill tillgängliggöra och utveckla 
utan att förstöra framtida generationers förutsättningar.

I ett bakåtperspektiv kan vi konstatera att många 
framgångsrika aktiviteter och projekt har genomförts under åren. 

10-årsutvärderingen lyfter många fina exempel. Arbetet med 
utvärderingen har i sig också varit mycket givande. Vi har sett 

det goda men har också vågat vara självrannsakande. 

Det är en utmaning men också en unik 
möjlighet att som biosfärområde kunna agera och 
vara konkreta i vår vision med sikte mot FNs globala 
hållbarhetsmål i Agenda 2030. Om vi gemensamt gör 

en kraftsamling skulle nästa tio år kunna bli en ännu stör-
re upptäcktsfärd och något att berätta för våra barn och barn-

barn om. Vi skulle kunna säga att vi var med.  Att vi gjorde skillnad. 

För styrelsen,

Katarina Sundberg, Ordförande 

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

För framtida 
GENERATIONER



ElectriVillage är en världsunik solcellsdriven vätgastankstation.  
Tanka bilen, och ut kommer bara rent vatten!

Biosfärområdets Miniambassadörer lär 
sig tillsammans med pedagoger om sam-
spelet mellan människan och biosfären.

Vänerlöjrom, även kallat siklöjans och Vänerns 
”guld” har blivit allt mer populär i takt med ut-
vecklingen av varumärket. Insatserna har stärkt 
den lokala fiskerinäringen.

Tack vare Biosfärleden kan man vandra/cykla hela 138 km 
genom hela biosfärområdet. Här kan man bland annat uppleva 
Kinnekulle och en mängd rika naturmiljöer och kulturarv.

Här finns liv 
Ett kommunikationsprojekt som genom utställningar, app-spel, föredrag, filmer samt en mängd mötesarenor och sam-verkansaktiviteter spridit kunskap om Biosfärområdet och Agenda 2030.



Biosfärutmaningen är för skolungdomar och 
den har under åren bland annat handlat om 
demokrati, att minska matsvinn och att återvin-
na skräpmaterial. Deltagarna finns lokalt, men 
också i fler svenska biosfärområden och i andra 
delar av världen.

För att lyckas med en effektiv håll-

barhetsomställning är näringslivet en 

mycket viktig aktör. Av biosfärförening-

ens medlemmar är 60 procent företag 

och organisationer. Hållbara producen-

ter i Biosfärområdet har möjlighet att 

använda Biosfärföreningens logotyp.

Min plats i Biosfären är namnet på en 

skrift och en vandringsutställning som 

båda spridit resultat av forskning, utförd 

av forskare vid Göteborgs universitet 

och Högskolan i Gävle. Man har tittat 

på vilken roll kulturmiljön och de kul-

turella ekosystemtjänsterna kulturarv 

och platsidentitet har för människors 

välbefinnande och för hållbar landskaps-

förvaltning inom Biosfärområde  

Vänerskärgården  

med Kinnekulle.

Biosfärområdet har ett trettiotal biosfärambassadörer 
som är insatta i vad biosfärområdet handlar om, med allt från 
geografin till samspelet mellan människan och biosfären. De 
sprider kunskap och inspiration och är en viktig del av Biosfär-
föreningen. Konceptet har spridits till fler biosfärområden!

Ett hållbart 
NÄRINGSLIV

Min plats
I BIOSFÄREN



Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle 

Biosfärområdet finns utmed Vänerns glittrande sydostkust. 
Här, vid Sveriges största sjö, finner du platåberget Kinne-
kulle. Geologin vittnar om en miljontals år lång resa från att 
en gång ha varit havsbotten, till dagens platåberg och rika 
natur- och kulturlandskap. I biosfärområdet finns också en 
levande skärgård, trevliga samhällen, lantbruk, många skyd-
dade naturplatser och historiska arv. Här investerar man 
också i cirkulära lösningar och hållbara innovationer.

Gemensam omställning 
i linje med Agenda 2030

År 2010 utnämnde Unesco denna plats till ett av världens 
modellområden för hållbar utveckling efter en gemensam 
ansökan från Lidköping, Götene och Mariestads kommuner. 
Biosfärområdena kan ses som arenor för implementering 
av Agenda 2030 och år 2020 kan vi se att biosfärområdet 
tagit många steg framåt. De första tio åren utgör en god 
grund för än mer samverkan och hållbar utveckling de 
kommande tio åren. 

Samverkan för 
en positiv utveckling

Den sammanhållande länken för biosfärområdet består av 
en ideell förening med ett Biosfärkontor och en styrelse. 
Medlemskapet är öppet för alla; privatpersoner, företag, 
föreningar och organisationer. Utöver koordinator och 
personal är också biosfärambassadörer, pedagoger, politi-
ker och tjänstepersoner i kommunerna några av de som 
kontinuerligt verkar för kunskapsspridning och en positiv 
utveckling av biosfärområdet. 

10-årsutvärdering
Vart tionde år gör biosfärområdena djuplodande ut-
värderingsrapporter.  Dessa ger en samlad bild av hela 
biosfärområdets utveckling. Den stora rapporten, samt 
den här enklare populärversionen, innefattar insatser och 
projekt utförda av biosfärföreningen samt av andra runtom 
i biosfärområdet, så som bland andra invånare, kommuner, 
näringsliv, Länsstyrelsen och föreningar. 2020 års utvärde-
ringsrapport är godkänd av Unesco i Paris. 

info@vanerkulle.se | www.vanerkulle.org


