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Biosfärområde Östra Vätterbranterna har hållbarhet och miljöfrågor i vid mening i fokus i det 

dagliga arbetet. Vi arbetar för att uppfylla målen i Agenda 2030 och arbetar mot att alltmer 

koppla varje aktivitet till de olika målen. Att vara modellområde för hållbar utvecklig är 

biosfärområdets viktigaste uppgift. Samverkan med och mellan olika organisationer och 

myndigheter är det viktigaste verktyget för att uppnå detta. Spridning av kunskap och lärande 

till invånarna och besökarna är grunden.  

 

2022 var det verksamhetsår som skulle bli en nystart då restriktionerna på grund av pandemin 

togs bort. Rysslands anfallskrig i Ukraina och de oroande rapporterna från FN:s klimatpanel 

om de bristande framstegen satte en annan agenda. Därtill kom inflationen, som även påverkar 

föreningens och våra medlemmars ekonomi. Utvecklingen har visat på vikten av ett brett 

perspektiv på hållbarhet. Vi frågar oss hur föreningen kan bidra till ett mer robust samhälle? 

 

Under året har det genomförts olika aktiviteter både på lokal, nationell samt internationell nivå. 

Deltagandet på Konferensen EuroMab i Österrike var stimulerande med nya kontakter med 

forskare och biosfärområden i grannländerna samt inspiration bland annat till arbete riktat till 

och med ungdomar. 

Utvärderingen till Unesco som präglade arbetet i hela föreningen under stor del av året, kunde 

lämnas in i september som planerat. 2022 var också året för 10-årsjubileet för Vätterbranterna 

och vi hade fokus på det vid några aktiviteter, men hoppas att kunna fira efter godkännandet 

av 10-års utvärderingen. 

 

Samverkan med olika folkrörelser, Österängens konsthall, Region Jönköpings län, 

näringslivsorganisationer, JU, länsstyrelsen samt olika förvaltningar och bolag inom 

Jönköpings kommun har stärkts. Samarbetet och dialog med grundarorganisationerna har 

fördjupats och till vår glädje har LRF återupptagit sitt engagemang i föreningen. 

 

Som föreningens ordförande vill jag rikta ett varmt tack till medlemmar, biosfärambassadörer, 

förtroendevalda, koordinatorer samt alla samarbetspartner för ett gediget och med gott mod 

genomfört arbete ett omvälvande verksamhetsår 2022. Varmt tack till alla de organisationer, 

företagare, myndigheter och föreningar som Vätterbranterna haft samverkan med under året. 

 

Min förhoppning är att vi under 2023 skall kunna utveckla föreningens arbete än mer, anta ett 

reviderat Biosfärprogram och med flexibilitet och engagemang inspirera fler människor att 

arbeta för en hållbar utveckling i enlighet med den ambitiösa verksamhetsplan som antagits. 

 

VI ÄR ALLA EN DEL AV BIOSFÄREN. 

 

Inger Ekengard 

Ordförande 
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Utsikt på Brahehus.    Foto Destination Jönköping/ Peter Appelin, 2022. 

 

 

 

 

Fakta om Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
 

Biosfärområde Östra Vätterbranterna omfattar Jönköpings kommuns östra delar samt Adelövs socken 

i Tranås kommun. 2012 utsågs området av FN-organet UNESCO till biosfärområde. Området som är 

105 520 ha stort och har en befolkning på ca 40 000 invånare är ett av världens över 700 biosfärområden 

och ett av Sveriges 7 biosfärområden. 

 

Inom Biosfärområde Östra Vätterbranternas geografiska område finns värdefull natur, ett 30-tal 

naturreservat och andra skyddsvärda områden, omväxlande landskap, levande gröna näringar och annat 

företagande, livskraftiga tätorter och ett av kommunens viktigaste utvecklingsområden. Vätterbranterna 

arbetar för att ta fram ekologiska och socialt hållbara arbetsmetoder och modeller på lokal nivå för att 

genom kunskap och praktisk handling bidra till att lösa globala miljöproblem. Inom Vätterbranterna 

prövas nya metoder, återuppväcks gamla kunskaper och vi arbetar ofta i projektform. Att bidra till 

forskning är angeläget. Vårt uppdrag är oändligt omfattande och resurserna begränsade och ingen kan 

göra allt men alla kan göra något. Kraften i de många människornas engagemang ska tas tillvara. 
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Kartbild som visar biosfärområdets geografiska utbredning. 

 

 

 

Vision, verksamhetsidé och värdegrund  
 

Föreningens vision  
 
Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och 

stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv samt kunskap och praktik.  

 

Verksamhetsidé 

 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna har en långsiktig strävan mot att ständigt utvecklas som ett lokalt 

och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för bred samverkan 

mellan olika intressegrupper. Detta görs genom att: 

 

 Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet bland 

näringsidkare, boende och besökare.  

 



6 
 

 Stödja forskningen och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal 

kunskap samt dess tillämpning.  

 

De tre dimensionera i hållbar utveckling- de ekologiska, socio-kulturella och ekonomiska-ges praktisk 

tillämplig och förankras genom olika projekt. Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar 

på globala utmaningar. De tre funktionerna utvecklar, bevara och stödja genomsyrar föreningens 

verksamhet och fungerar som en mötesplats mellan forskare och praktiker såväl som mellan 

myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda.  

 

Värdegrund  
 
Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det ekologiska systemet. Vi är alla beroende av ett 

fungerande ekosystem. Socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet kompletterar den ekologiska 

dimensionen och tillsammans bidrar de tre dimensionerna en odelbar helhet. Vi har ett ansvar mot 

eftervärlden att förvalta och förbättra, utveckla innovationer och finna nya lösningar på de globala 

utmaningarna. Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och 

utvecklar kontinuerligt en samsyn på hur det kan bevaras och utvecklas. 

Samverkan, demokrati och lärande     
   

Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan aktörer från olika intressesfärer, som rör 

landskapet lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen redovisning av olika intressen och 

kunskaper samt en ömsesidig respekt för de åsikter som kan bli följden av skilda utgångspunkter. Vi 

arbetar för att alla människor lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett ålder, kön, sexualitet, 

etnicitet, livsåskådning, eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras 

i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera. Föreningen ska vara en lärande organisation 

som värderar både traditionell kunskap och erfarenhet samt hållbara lösningar baserade på vetenskap, 

etik och teknik. 

 

 

 

Organisation och medlemmar 
 
Vid biosfärområdets bildande fanns det 6 stycken grundarorganisationer som aktivt bidrog med arbetet 

med biosfärområdet. Under några år minskade några av organisationerna sitt engagemang eller 

avslutade sitt medlemskap medan andra trappade upp. Under 2022 har LRF återigen blivit medlem i 

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och samverkan med Skogsstyrelsen fortsätter i andra former. 

Grundarorganisationernas ansvar och betydelse är ovärderligt. Under 2022 har arbetet med 

revideringen av biosfärprogrammet påbörjats och 10-årsutvärdering har genomförts. 

Styrelsen  

 
Styrelsen har under året bestått av 22 ordinarie ledamöter.  

 
Ordförande  

Inger Ekengard  

 

Jönköpings Kommun   Länsstyrelsen Jönköpings Län  



7 
 

Harriet Roosquist   Johan Löwenadler Davidsson   

Ersättare Bert-Åke Näslund  Ersättare Nina Elmsjö  

 

Södra Skogsägarna   Världsnaturfonden WWF 

David Ekbäack    Mirjam Lööf Green  

Ersättare Fredrik Kåresved   Ersättare Claes Hellsten  

 

Gränna Skogsgrupp   LRF 

Claes Hellsten    Göran Locking från november  

Ersättare Bengt Wiktorsson  Ersättare Vakant  

 

Personliga mandat   Adjungerade  

Magnus Appelqvist    Johan Uhr  

Ådel Vestbö- Franzèn    Ryno Andersson  

Åsa Nilsson Dahlström  

Stefan Drewitz  

Thomas Gunnarsson 

 

Suppleanter  

Staffan Linner första suppleant  

Hannes Norr 

 

 
Under 2022 har tio styrelsemöten hållits. Styrelsen har under året behandlat frågor av mer 

övergripande karaktär som föreningens långsiktiga utveckling, finansiering och struktur, fattat beslut 

om föreningens medverkan i större projekt och evenemang. 

 

Styrelsemöten inleds vanligtvis med punkten ”Samtal pågår” då det tas upp långsiktiga ämnen och 

rapporter, som hållbarhet och jämställdhet.   

 

 

Verkställande utskott/föreningens löpande arbete  

 
Verkställande utskottet är en arbetsgrupp inom styrelsen som tillsammans med koordinatorn ansvarar 

för arbetet mellan styrelsemöten samt förbereder och verkställer styrelsens beslut. I VU ingår Inger 

Ekengard, Johan Uhr, Tomas Gunnarsson, Åsa Nilsson Dahlström och Alissar Rajha från september 

2022. Före Alissar var det Johan Wallin, före Johan Wallin var det Charlotte Strandell under 2022. 

Verkställande utskottet har som regel haft möte samma dag som styrelsesammanträdet samt 14 dagar 

före styrelsen vilket inneburit 7 styrelsemöten, varav en heldagskonferens. 

Föreningens löpande arbete sköts av koordinatorn Alissar Rajha som är föreningens sjätte koordinator. 

Koordinatorn har det övergripande ansvaret för att rapportera till styrelsen och Svenska MAB-

kommittén. 

Föreningens ordförande Inger Ekengard, är också ordförande i VU och har långsiktigt initierat en del 

organisatoriskt förändringsarbete med syfte att öka tydligheten och transparensen, öka antalet 

medlemmar och samarbetspartners. Budgetberedningen bistår VU och styrelsen med det ekonomiska 

arbetet. I budgetberedningen ingår koordinator Alissar Rajha, ordförande Inger Ekengard, ekonom Pia 

Karlsson och styrelseledamoten Harriet Roosquist. 
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Fokusgrupper och arbetsgrupper. 

Sammansättning och arbete under respektive grupp. 

 

Projektgrupper med vidare samverkan har skapats efter behov. 
 

Under året startades också en grupp kring vattenfrågor på initiativ av Vätternvårdsförbundet med 

syftet att skapa olika vattenprojekt, vilket bland annat kommer att leda till en pilotstudie lärande kring 

Landsjön och gruppen kommer att fortsätta med verksamhet även 2023.   

  

Administration och offentliga resurser   
  

Föreningens verksamhet stöds av Jönköpings kommun bland annat genom att koordinatorn har sin 

anställning, finansiering och arbetsplats på näringslivsavdelningen samt ledamot och suppleant i 

styrelsen och fokusgrupper. Att ha tillgång till den kompetensen som finns inom Jönköpings kommuns 

olika verksamhetsområden, bland annat ekonomi, friluftsliv, strateger och näringslivsavdelningen är 

mycket värdefullt för utvecklingen av biosfärområdet. Länsstyrelsen i Jönköpings län är en annan viktig 

aktör liksom Länsmuseet. Länsstyrelsen bidrar bland annat med ledamot i verkställande utskottet, 

styrelsen, deltagare och några samordnare i olika fokusgrupper och arbetsgrupper. Länsmuseet bidrar 

med särskild kring landskapsfrågor samt deltagande i styrelsen och fokusgrupp. Region Jönköpings län 

samverkar vi med angående Livsmedelsstrategin och Gastronomisk Region. WWF bidrar med 

omfattande projektresurser och styrelseledamot i Vätterbranternas styrelse. Södra deltar i styrelsen och 

bidrar i olika projekt. För revision anlitas Revisionsbyrån Lidhed Boström Redovisning och Revision 

AB. 

 

Under året har styrelsen arbetat för att stärka den gemensamma målbilden och skapa förutsättningar för 

måluppfyllelse med de begränsade resurser som finns inom föreningen. Vätterbranterna är en del av ett 

internationellt nätverk med modellområden för hållbar utveckling och vår aktivitet i detta har efter 

pandemin börjat återtas i styrelsens och fokusgruppernas arbete. 

Under 2022 har arbetet intensifierats när det gäller föreningens hemsida, utveckling av kanal och 

kommunikationsstrategin samt ansiktet utåt för föreningen. 

Under året har Vätterbranterna äskat medel för en utökning av tjänsten på biosfärkontoret som projekt 

och kommunikationssamordnare hos samtliga grundarorganisationer, vilket hittills inte har beviljats. 

Det har vi ansökt om tidigare utan framgång, men är nu helt oundgängligt för att undvika dålig 

arbetsmiljö och ensamarbete för koordinatorn, vilket är en av orsakerna till de täta bytena på 

koordinatorsposten. 

Ideella krafter 
I föreningen finns många ideella krafter som ställer upp och engagerar sig. Detta betyder oerhört mycket 

och skapar en djupare förankring i biosfärområdet, också när det gäller att sprida information och 

kunskap. Ett exempel är hållbar platsutveckling som har jobbat för att sprida kunskap gällande hållbar 

besöksnäring, samt sprida kunskap om Biosfärområdet. Utan de ideella krafterna skulle många årligt 

återkommande arrangemang vara omöjliga att genomföra. I stort sett hela 2022 var präglat av utåtriktade 

aktiviteter. 
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Medlemmar och medlemsaktiviteter   
Föreningens medlemsansvarig har varit Stefan Drewitz. Antalet organisationer/ företag är nu 7 stycken 

och antalet enskilda medlemmar är 115 stycken, en minskning med 9 stycken. Genom att synas på 

offentliga platser och arrangemang kommer föreningen i kontakt med allmänheten och kan värva 

medlemmar. 

Under hösten genomfördes ett medlemsmöte i Stamseryd den 27 september 2022 hos Stefan Drewitz. 

Där han bjöd in oss till sitt hem, där kommunekologen Sandra Boström talade om ängsmark utifrån 

Stefans tomt och därefter fick medlemmarna diskutera framtida tankar och prioriteringar inför 

kommande år i föreningen.    

En annan medlemsaktivitet var vandring i Dösabergen som gav vidgade kunskaper både i fält och i 

föreläsning med Mikael Gustafsson, som är universitetslektor inom geovetenskap. Deltagarna delade 

erfarenheter och vid efterföljande kaffe på Lupiners Gård ställa frågor om hur det märkliga landskapet 

skapats. Detta var ett arrangemang för att markera föreningens 10-årsjubileum. 

 

Kommunikation och samverkan   
  

Normalt sker mycket av biosfärområdets kommunikation genom deltagande i aktiviteter, lokalt, 

nationellt och internationellt. Efter pandemin har verksamheten tagit fart på nytt. 

Under 2022 har deltagandet i publika evenemang återigen kunnat genomföras. När vi deltar sprider vi 

kunskap om biosfärområdet, Agenda 2030 och kommande aktiviteter. Vi har medverkat vid 

Röttledagen, GAIS-marknaden i Gränna, Fallens Dag i Huskvarna, Österängsdagen, 

Hushållningssällskapets Sommarmöte i Adelöv samt Visingsödagen. Vid Fallens dag poängterades 

föreningens 10-årsjubileum. Utan våra Biosfärambassadörers och medlemmars idealitet hade detta 

aldrig kunnat genomföras. 

Den interna verksamheten har bestått av digitala sammankomster och fysiska sammankomster när det 

varit möjligt. Spridning av information om biosfärområdets arbete, aktiviteter och evenemang sker 

såväl i traditionell media som i sociala medier och i föreningens nyhetsbrev. En tidning om föreningens 

verksamhet har skickats ut till alla hushåll inom det geografiska området som Vätterbranterna utgör. 

Nyhetsbrevet har skickats ut 3 gånger under 2022 och har 510 mottagare. 

Ett omfattande arbete har under året genomförts när det gäller kommunikation. Det finns nu en kanal- 

och kommunikationsstrategi som beslutats av styrelsen under detta och föregående år. Strategin innebär 

att det finns en plan för föreningens kommunikation. 

Biosfärområdets webbplats är www.ostravatterbranterna.se. Under hösten 2022 har det påbörjats ett 

arbete med att bygga en helt ny hemsida för att få ett modernare och mer utåtriktat utseende och 

användningsområde. Under åren har olika system för ny och modern teknik spontant börjat användas 

utan sammanhållet synsätt, vilket varit ganska naturligt. Idag har tekniken mognat och med hjälp av det 

genomförda kommunikationsarbetet kan vi effektivisera arbetet och nå många fördelar. Vi har pausat 

en Dropbox där föreningens dokumentation, bilder, video rapporter med mera har samlats ihop för att 

prova ett mer lättanvänt och ekonomiskt gynnsamt system, Google workspace. 

Kommunikation sker fortsatt främst via Facebook där det i december 2022 fanns 1474 följare. Facebook 

är den främsta kanalen för spridning av information om olika händelser i föreningen. På Facebook delas 

också uppdateringar från till exempel Länsstyrelsen, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket och 

UNESCO när de publicerar något som är av intresse för biosfärområdet. Föreningen har också en 

Youtubekanal. Vätterbranternas Instagramkonto startades i september 2017 och har i dag strax över 200 

följare. I planeringen ligger att använda dessa kanaler ska ökas när underlag och verktyg moderniserats. 
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Samverkan, representation och nätverksbyggande 
  

I syfte att bygga, bibehålla och utöka nätverk samt att göra verksamheten känd inom och utom 

biosfärområdet är det viktigt att delta i olika arrangemang, lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt. Oftast har vi under dessa tillfällen fått möjlighet att presentera Biosfärområde Östra 

Vätterbranterna, knyta nya kontakter samt inleda eller fördjupa samverkan med individer, 

organisationer och näringslivet. 

 

I Jönköpings kommunprogram för 2019-2022 där Koalitionen redovisar den politiska inriktningen 

under de kommande åren står det inskrivet: att kommunen ska vara aktiv i arbetet med biosfärområde 

Östra Vätterbranterna och stödja områdets fortsatta utveckling. Kommunprogrammet kommer att 

konkretiseras i de årliga verksamhets- och investeringsplanerna och verkställas i den takt den 

samhällsekonomiska utvecklingen medger. 

Diskussion gällande revideringen av biosfärprogrammet påbörjades under 2022 och pågår. Tanken är 

att den nya revideringen ska gälla fram till 2025 för att därefter göra ett nytt biosfärprogram som ska 

gå hand i hand med Lima Action plan. 

Det har också diskuterats utvidgning inom Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen i Jönköping har 

gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att överväga konsekvenserna av en utvidgning ge underlag för 

beslut. Sannolikt kommer resultat under 2023. 

 

Samverkan sker kontinuerligt med olika förvaltningar inom Jönköpings kommun, till exempel Kultur- 

och Fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen, samt med föreningar och organisationer, 

högskolor med mera. 

Under verksamhetsåret har det pågått ett intensivt arbete med att skapa kontakter inför framtida 

samarbeten och finansiering, ett arbete som främst utförts av föreningens ordförande med koordinatorn. 

Företagare, organisationer, rgionen och grannkommuner har fått information om det arbete som 

biosfärområdet gör och de fördelar det innebär att vara en del av ett biosfärområde. 

Biosfärrådet som består av den nationella koordinatorn, och koordinatorn för varje biosfärområde i 

Sverige har regelbundna digitala möten och träffas också fysiskt vid ett tillfälle per år. Detta är ett viktigt 

samarbetsorgan för erfarenhetsutbyte och samarbete. 

 

Ekonomi och Unescoutvärderingen   
  

Ekonomiskt har föreningen under de senaste tre åren visat ett överskott. Det egna kapitalet har stärkts 

och likviditeten har förbättrats. Detta ger möjlighet till större flexibilitet i verksamheten framöver. Målet 

var att få en stabil ekonomisk grund för att kunna genomföra utvärderingen till UNESCO och utföra 

revideringen av Biosfärprogrammet. Styrelsen har beslutat att fortsättningsvis ha ett mål för storleken 

på det egna kapitalet för att en god buffert för de närmaste årens påfrestningar, nystarten efter pandemin 

och de nu pågående kriserna i omvärlden. 

 

Under året har arbetet med Unescos 10-års utvärdering och revidering av biosfärprogrammet successivt 

trappats upp. Förberedelsearbetet påbörjades 2019 med diskussioner med grundarorganisationerna. 
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Under 2022 har de omfattande arbetet med 10-årsutvärderingen slutförts och lämnats in till UNESCO 

i Paris. 

Avstämning har skett med MAB-sekretariatet några gånger under året. Utvärderingen var klar och 

lämnades till UNESCO sekretariatet i Paris året 2022 och besked väntas våren 2023. 

Sammanfattningsvis visar de omfattande intervjuer och enkäterna att biosfärområdet är mycket 

värdefullt för bygden och bygdens utveckling. Flera anger att de vill engagera sig mera, gärna i 

projektform. Det finns ett stort intresse för att bli biosfärambassadörer. Det finns många projektidéer 

till exempel Biosfärdag, Skogsdag, och Odlingsakademi. Man anser att vandringslederna är enastående 

och området är en pärla. 

 

 
 

 

Fokusområden  

De sex fokusområdena i föreningens arbete är Biosfärakademin, Energi- och klimat, Gastronomisk 

region, Levande landskap, Turism och friluftsliv och Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna. 

De leds alla av fokusgrupper med utgångspunkt i biosfärprogrammet. Arbetet i fokusgrupperna är 

många gånger det som för föreningens arbete framåt. VU har successivt under året fattat beslut att 

komplettera deltagarna i de olika fokusgrupperna. 

Fokusgruppens verksamhet syftar till att på lång sikt bidra till uppfyllande de 17 globala miljömålen: 

Biosfärakademin 

Fokusgrupp: Marie Andersson, Magnus Apelqvist, Katarina Carthew, Claes Hellsten, Åsa Westermark 

samt Ådel Vestbö Franzèn med Magnus Apelqvist som fokusgruppsansvarig. 
Efter en längre tids uppehåll rekonstruerades fokusgruppen under våren 2022. Gruppen har nu blivit 

större och fått en bred representation som innefattar flera av Biosfärakademins olika kontaktytor. 

 

Utvärdering till UNESCO. 
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Fokusgruppen deltagit aktivt i arbetet med 10-årsutvärderingen. 

I samband med utvärderingen beskrevs en struktur över hur föreningen tacklat utmaningen att 

utveckla hållbara relationer mellan människa och natur och en modell för att illustrera hur 

föreningens aktiviteter hänger samman togs fram. Skissen försöker visa hur vi i samverkan varvat 

teoretisk kunskapsuppbyggnad med praktiska projekt som vid första anblicken kan förefalla 

slumpmässiga men tillsammans visar en ”grön tråd” genom föreningens historia. 

 

  

 

 

Internationell konferens 

14-18 mars genomfördes konferensen 11th World Environmental Education Congress i Prag. 

Föreningen representerades av två online-presentationer av projekt ”Naturen tar över” och projekt 

”Miniambassadörer” under följande rubriker: The Nature Takes Over and the Right to Lake Vättern 

- Civic Education, Participatory Public Art and Performances som föredrogs av Johanna Linder 

och Biosphere Mini Ambassadors - Piloting Early Childhood Sustainability Education (ECSE) som 

föredrogs av Marie Andersson. 

Flora of Ukraine 

Iniatiativet till denna solidaritetsaktion har tagits inom fokusgruppen i samverkan med Österängens 

Konsthall och tack vare en lyckad försäljning av vykort har man kunnat trycka förstaupplagan av Floran 

över Ukrainas lök- och knölväxter. Genom samverkan med Sveriges botaniska förening har hela 

tryckkostnaden av vykorten kunna täckas. Varje insamlad krona går oavkortat till Ukraina. Detta arbete 

fortsätter med sikte på en större upplagan.  
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Resa till Vänerskärgården Kinnekulle. 

Den sedan länge planerade och efterfrågade biosfärresan till Vänerskärgården med Kinnekulle 

genomfördes den 2 april i samverkan med fokusgruppen Energi och Klimat. 

Ett 25-tal medlemmar deltog i en stimulerande resa som inleddes med besök i Hjälmsäters 

biokolanläggning med föreläsning av anläggningens ägare och Energicentrum i Mariestad med 

studier av vätgasproduktionsanläggningar. I samband med besöket fick vi också träffa 

representanter för biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Under vägen blev det ett kort 

stopp vid Trandansen vid Hornborgasjön. Samtliga biosfärambassadörer var särskilt inbjudna 

liksom deltagare i fokusgrupper. 

Besök från Burkina Faso 

I samverkan med Skogsstyrelsen genomfördes ett studiebesök som syftade till att dela  

Vätterbranternas erfarenheter av konfliktlösning och samverkan med en grupp från Burkina Fazo.  
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Masterutbildning på Jönköping University 

Inför en ny masterutbildning inom globala studier på JU, diskuteras olika former av samverkan. 

Utbildningen startade under hösten 2022 och har nu i flera avseenden kopplingar till biosfärområdet. 

 

Projekt Eksuccé och FörVilda 

Rapporten Landskap i balans sammanfattar den kunskapsuppbyggnad som Vätterbranterna gjort 

genom åren och kopplar detta till förslag om hur den ekologiska hållbarheten stärks samtidigt som 

inkomstmöjligheter och sociala värden ökar.  Rapporten har lett fram till två projekt i nuläget. Dels 

Eksuccé med huvudsaklig finansiering (1,2 miljoner under två år) från WWF och dels förstudien 

Naturen kommer tillbaka som under året benämnts FörVilda med huvudsaklig finansiering från 

LONA. 

Projekt Eksucce behandlas under fokusgrupp Levande Landskap, men diskuterades framför allt när 

det gäller behov av forskning. Detta har bland annat lett fram till att examensarbete i historia 

genomförs av studenter vid Lunds universitet under 2023. 

 

Projekt FörVilda har under året verkat med som en arbetsgrupp med representanter för medfinansiärer 

i en förstudie för en större satsning på tätorternas natur. 

På Öxnehaga har två ängsytor anlagts i samverkan med Vätterhem, en satsning på fortbildning av 

grönytepersonal har påbörjats och kommer att fortsätta 2023. 

Svenska kyrkan har på Österängen omvandlat en del av sin utemiljö till slåtteräng med insådd av 

lokala fröer. Även Jönköpings pistolskytteklubb, kommunal gräsyta i Gränna en bostadsrättsförening 

i Jöransberg har anlagt demonstrationsytor som även försetts med skyltar. 

 

Under 2022 har denna förstudie slutförts och lett fram till en Lona projektansökan om en 

Mångfaldspark i Huskvarna Folkets Park som skyltfönster för olika metoder att stärka biologisk 

mångfald i tätortsmiljö. Denna kommer att presenteras publikt under en mångfaldsdag söndagen den 

21 maj (dagen innan den biologiska mångfaldens dag). 

Ett stort antal samverkande organisationer har medverkat i detta arbete bland annat Vätterhem, 

Jönköpings kommun, Huskvarna Folkets Park, Svenska kyrkan i Österängen, Österängens konsthall, 

Husqvarna Group, Jönköpings University samt privatpersoner föreningar som förfogar över gräsytor. 

 

EuroMab 2022 

I september genomfördes EuroMab konferens i Bad Kleinkirchheim, Österrike. Vid sidan av 

vikarierande koordinator Johan Wallin deltog tre medlemmar i föreningen i delar av konferensen. 

Magnus Apelqvist deltog bland annat i Workshop om att stödja forskning i biosfärområden. 

Energi och klimat   
  

Fokusgrupp:  Calle Thulin, Christian Friis, Gudrun Käll, Kristoffer Rosman, Nils-Erik Olofsson, Petra 

Hansson, Reinhart Strom, Robin Hansson och Ryno Andersson som är fokusgruppsansvarig. 

 .   

Fokusgruppen har haft fyra fysiska möten under året, två av mötena har varit med Levande landskap. I 

övrigt har kontakter skötts via telefon 
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Landskapskväll i Adelöv 

I samverkan med fokusgruppen Levande Landskap, Energi och Klimat och Adelövs samhällsförening 

anordnades en kväll med studiebesök hos jordbrukaren och entreprenören Philip Källner Ingelsbo för 

information om ekologiskt jordbruk och hans biogasanläggningar på gården. Därefter besökte vi en 

anläggning för biogas i Kappertorp, ett gravfält och Botilstorps äng, som haft skyddsvärde i många 

år men nu håller på att växa igen. Kvällen samlade ett fyrtiotal deltagare, många från Adelöv.  

Bioenergikväll i Adelöv 

I augusti ordnade gruppen i samverkan med LRF åter en kväll i Ingelsbo nu med fokus på biogas och 

solenergi. Förutom lantbrukare Philip Källner medverkade Joakim Lorentzon, Elians Jönköping, från 

Örserum. Ett trettiotal personer hade mött upp, bjöd på varmkorv, diskuterade och delade erfarenheter 

kring energi.  

Energi- och solkväll på Visingsö  

I samverkan med Visingsörådet och Energirådgivningen, Jönköpings Kommun genomfördes den 

längre planerad esolkvällen. Ett fyrtiotal personer hade mött upp och det var stort intresse för förnybar 

energi och energisparande. Från föreningen deltog Gudrun Käll, Nils-Erik Olofsson och Inger 

Ekengard.  

 

Klimat föreläsningar i Kaxholmen 

I början av november ordnades den första föreläsningen i en klimatserie med rubriken Klimatet är 

mer än vädret i Kaxholmen. Håkan Wirtén, generaldirektör på SMHI föreläste för ett fyörtiotal 

intresserade åhörare. Klimatserien Gilla Klimatet fortsätter nästa år och planers i samverkan med 

Biosfärakademin och inbjudningar kommer särskilt att gå till biosfärambassadörer som led i 

vidareutbildning. 

Gastronomisk region   
  

Fokusgrupp: Christina Odén, Sussi Dahlin, Christoph Hochmuth, Lena Fransson, Sandra Levinsson, 

Lars Melander, Hannes Norr, Gabriella Rådberg och Alissar Rajha. 

 



16 
 

Fokusgruppsansvarig: Ingen speciell ansvarig utan delat ansvar   

Under 2022 har gruppen fått fyra nya medlemmar Lars Melander, Hannes Norr, Gabriella Rådberg, 

Alissar Rajha. 

Gruppen har haft sju möten under året. Mötena har varit både fysiska och digitala.   

 

Aktiviteter under året 

Gruppen har träffats vid flera tillfällen än under föregående år och diskussionerna har kretsat kring 

syfte, aktiviteter och mål med fokusområdet gastronomisk region och det fortsatta arbetet framåt 

utifrån de nya medlemmarnas ambitioner.   

8 maj anordnades Röttledagen och fokusgruppen hade representanter på plats för att prata om den 

gastronomiska regionen. Det var även informationsblad och annan information om Biosfärområde 

Östra Vätterbranterna. 

 

 
5 september anordnades en ”Boosta varandra AW” för företagare eller andra personer kopplade till mat 

inom biosfärområdet. Till kvällen kunde producenter ta med sina produkter och tillsammans blev det en 

buffé av mat och dryck från området. Kvällen synliggjorde bredden av produkter som finns i området, 

såsom äppelmust, fläskkött, sötlupin, eldost, glass och honung. Det blev en lyckad kväll med givande 

samtal, god mat och nya möten, som i sin tur kan leda till nya samarbeten. Idén till aktiviteten uppkom 

under ett möte inom gruppen och vi planerar fler likande kvällen för nästa år. 
 

Levande landskap 
  

Fokusgrupp: Bert-Åke Näslund, Claes Hellsten, Carl-Johan Sanglert, Ellen Nystedt, Fredrik 

Kåresved, Johan Uhr, Knut Per Hasund, Reinhard Strom, Ryno Andersson och Ådel Vestbö Franzèn. 

Ellen Nystedt är fokusgruppsansvarig. 
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Genomfört arbete och aktiviteter 2022-med kommentarer 

Under den aktuella perioden har fokusgruppen för Levande landskap träffats tre gånger. Genomförda 

aktiviteter har främst skett inom ramen för olika projekt. 

Under året har det avslutade projektet Varumärke Naturbeteskött Vätterbranterna vidareutvecklats till 

ett begränsat men uppskattat och uppmärksammat projekt benämnt ”Tackakött” tillsammans med 

Hushållningssällskapet och fokusgruppen Gastronomisk Region. Projektet har engagerat både 

professionella uppfödare och besöksmål, tex Bauergården har tagit in lokalt tackakött och fört in på sin 

meny. Projektet har framställt en informationsfilm, som kombinerar biosfärområdets värden samt de 

ekologiska och sociala mervärdena av att konsumera tackakött. Projektet hade också en aktivitet med 

mat i naturen med fåren runt omkring för restauranger och kockar. En professionell kock lagade utsökt 

mat av tackakött och andra lokala råvaror utomhus. Projektet har också presenterat sig för Hållbar 

platsutveckling i samband med det projektets nationella inspirationsträff i vårt område. Länsstyrelsen 

och LRF med flera kommer under våren anordna träffar kring tackakött i en större region och vårt projekt 

kommer att knyta an till det. 

Nya idéer och kontakter har knutits och inspiration för framtida arbetet med levande landskap har 

tillkommit genom deltagande i en regional arbetsgrupp inom det nationella projektet ”Ett mer 

variationsrikt skogsbruk”. Levande Landskaps samordnare arrangerade i samarbete med Ett mer 

variationsrikt skogsbruk och föreningen Skogens mångbruk en heldagsexkursion inom biosfärområdet, 

bland annat Grenåsa by där lövhägn, restaurerade betesmarker och byggnadsvård kan kombineras samt 

ett besök i Uvabergets naturreservat där den fossilfria entreprenören ACDC-skog som är aktiv inom 
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biosfärföreningen höll en förevisning och berättade om hur skogsarbete kan klimatanpassas. Under 

dagen deltog personer från andra delar av södra Sverige. 

Biosfärsföreningens 10-årsutvärdering gentemot Unesco har under året genomförts och fokusgruppen 

har varit delaktiga och bidragit i form av samtal och att besvara en enkätundersökning. Medlemmar i 

samtliga fokusgrupper gavs möjlighet att yttra sig på remissen och från Levande landskap har inkommit 

värdefulla synpunkter och kompletterande kunskapsunderlag. 

Nya idéer och kontakter har knutits och inspiration för framtida arbetet med levande landskap har 

tillkommit genom gemensamt möte och planering av gemensamma aktiviteter med fokusgrupp ”Energi 

och Klimat”. 

Under året har fokusgruppen i mån av tid och intresse medverkat och uppmuntrat externa projekt och 

aktörer relevanta för de prioriterade miljömålen att förlägga aktiviteter i området. Fokusgruppen har till 

dessa bistått med råd, tips, viss samordning och i möjlig mån personella resurser. Projekt värda att nämna 

är bland annat följande två som är sprungna ur den småländska skogsstrategin; ”Skogens Kraft för 

mångbrukare-Småland-Öland-Gotland” respektive ”Nyskapande naturvård”. 

Uppstart av projektet ”Hållbar platsutveckling i biosfärområde Östra Vätterbranterna”. Ett 

samverkansprojekt med Smålands turism och Destination Jönköping där biosfärområdet är projektägare. 

Fokusgruppens samordnare har engagerat sig i projektet och under hösten 2022 medverkat i två 

workshops. 

Följande aktiviteter planerades och genomfördes helt eller delvis under 2022: 

  Landskapskväll i Adelöv i samverkan med gruppen Energi och klimat. 

o  En lyckad kväll med god uppslutning (ca 30 personer) i en bra mix av brukare 

från Adelöv och andra områden inom biosfärområdet. 

 Pilotprojektet Eklandskap i balans och uppstart av det större projektet Eksuccé i 

Samverkan och med huvudsakligast finansiering av WWF. 

o  Styrgrupp har bildats och markägarekontakter har inletts. 

o Projektledaren presenterade projektet på nationella föreningen Ekfrämjandets 

årsmöte som hölls i Örserum. I samband med årsmötet genomföres en guidad 

ek-exkursion i Botorp och Östanå 

 ”Mångbruk – naturvård och turism”. En kursdag som genomförts i samarbete mellan 

projektet Lövsucccé 2.0 (LRF projektägare) och Eksuccé (biosfärföreningen 

projektägare). 

o  Ca 50 talet deltagande markägare och andra intressenter. 

o  Föreläsningar och workshops tematiserade utifrån titeln. 

o Värd för träffen var en aktiv markägare i Adelöv och tillika förtroendevald inom 

LRF.  

 Synliggöra och förbättra situationen för pollinatörer och ekosystemtjänsten pollinering 
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o En aktivitetsdag genomfördes i början av juni på demogården Grenåsa. 

Länsstyrelsen var ansvarig för dagen som genomfördes i samverkan mellan flera 

aktörer och lockade många besökare. Dagen var utformad för att locka 

barnfamiljer och hade stort fokus på vilda pollinatörer. Barnen fick håva fjärilar 

och bygga egna insektshotell. 

 Aktivitet hos Grenåsa inom ramen för småländska projektet ”Nyskapande naturvård”. 

o Dagen genomfördes sommaren lockade ett 50-tal deltagare fokuserade på hur 

naturvård kan hanteras i kombination med brukande i det gårdsnära 

skogslandskapet, betesmarker och gårdsträd. Under dagen skapade en arborist 

en holk för fladdermöss i ett av gården vårdträd. 

 Mångbrukskonvent med fokus på hållbar utveckling hos småföretagare med skoglig 

anknytning.   

o Det småländska projektet Skogens kraft för mångbrukare-Småland-Öland-

Gotland genomförde i september sitt årliga mångbrukskonvent på Bauergården 

inom biosfärområdet. Konventet lockade deltagare från hela södra Sverige inom 

både besöksnäring, mat från skogen och träförädling. 

o Konventet kombinerade med fyra olika studieresor till udda men framgångsrika 

företag med stort fokus på både kvalitet och hållbarhet inom sina respektive 

branscher, samtliga verksamma inom biosfärområdet. 

 

Turism och friluftsliv 
  

Fokusgrupp: Helena Lundberg, Helen Berg, Lena Claesson, Lisa Bergström, Martha Wägeus, Sanna 

Halonen, Sofie, Sjöberg och Stefan Drewitz mfl. Lena Claesson är fokusgruppsansvarig. 

 

Som utgångspunkt i fokusgruppens verksamhet finns biosfärområdets fantastiska natur och 

kulturvärden. I den småskaliga och storslagna naturen och kulturmiljöerna skapas möjligheter till en 

mångfald av upplevelser och vistelser i naturen. Friluftsliv och turism i naturen bidrar till hållbar 

utveckling genom förbättrad folkhälsa, landsbygdsutveckling samt social och ekologisk hållbarhet. 

Det stora Projektet Hållbar platsutveckling med Smålands Turism och Destination Jönköping, 

finansierat av Tillväxtverket, som föreningen är projektledare för, spänner över flera fokusområden 

och har flätats samman med många av verksamheterna. Vid den nationella erfarenhetskonferensen för 

projektet med deltagare från samtliga deltagande Biosfärområden och Världsarv genomfördes en 

rundtur i området där natur, friluftsliv och företagande poängterades. Ett viktigt fokus är att sprida 

kunskap om naturens förutsättningar och allemansrätten till besökare och näringar så att det blir 

naturligt för alla att bevara, utveckla och stödja. 
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Genomförda aktiviteter 2022 

 Biosfärprogram 

Flera av oss deltog genom intervjuer och enkäter i arbetet med utvärderingen och nu pågående 

revidering av nuvarande Biosfärsprogram. 

 Områdets dag/helg  

Vi ville samköra och komplettera ”Mat runt Gränna” med boende i området som huvudsaklig 

målgrupp. Detta för att komplettera med lokala och ideella föreningar kring matupplevelser 

men tyvärr kunde det inte genomföras. 

 Utveckla Fokusgruppen 

Vi har bjudit in fler organisationer att delta i gruppen. Ca 20 personer utöver de som träffas 

regelbundet får inbjudan och minnesanteckningar. Några av dessa har deltagit sporadiskt. 

 Natur- och kulturvandringar  

Det blev inga vandringar i samverkan men Hembygdsföreningarna, 11 stycken, har bildat ett 

gemensamt nätverk och träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling. 

Biosfärområdets grundtankar är implementerade. 

 Naturbuss och utsiktsplatser 

 Hop on hop off –buss var det tänkt i samverkan med kommunens friluftsråd men det blev 

inget av med det.  

Vi skulle också marknadsföra och skapa utsikter över Vättern tillsammans med Friluftsrådet 

men inte det heller. 

 Paketera upplevelser med olika teman 

Vi ville uppmuntra en utökad samverkan mellan privata aktörer, föreningar och kommunen… 
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 Infonoder 

Ytterligare två infonoder har satts upp i Tenhult och Kaxholmen. 

 10-årsjubileum och Tidning 

En tidning med anknytning till föreningens 10-årsjubileum gjordes med artiklar om både 

företag, projekt och natur och naturligtvis om vad ett biosfärområde är.  Målgrupp var boende 

inom Vätterbranterna. Tidningen delades ut till ca 15 000 hushåll. 

 Kartfolder 

Ny kartfolder utifrån gamla konceptet togs fram fast med nytt utseende och nytt format. 

Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna      
  

Fokusgrupp: Nina Elmsjö, (fokusgruppsansvarig), Charlotte Strandell (slutade i gruppen maj -2022), 

Johan Lind, Helene Berg, Anders Haag och Alissar Rajha (startade i gruppen oktober 2022) 

 

Fokusgruppen har haft sammanlagt 5 fokusgruppsmöten under året, merparten av dem via skype. 

Förutom dessa möten har gruppmedlemmar deltagit i div olika möten koppat till biosfärföreningens 

arbete och utvecklingen av området. 

 

Kommunikationsarbetet sker i linje med de strategiska dokument som finns inom Biosfärsprogrammen 

både på lokal, nationell och internationell nivå. Det finns också krav att det ska finnas en 

kommunikationsstrategi för varje Biosfärsprogram. Målsättningen är att ha en gedigen och gemensam 

grund för hur och vad vi kommunicerar kring biosfärsområdet som helhet både i nuvarande och 

kommande program. Kommunikationsarbetet ska ske på ett lättbegripligt sätt och verka för att öka 

medvetenheten av Biosfärsområdet och dess program samt för att skapa ett breddareengagemang för 

och vidare kunskap om Biosfärprogrammet. 
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Under åren 2020-2021 har arbetet med att ta fram en varumärkesplattform inkl budskap genomförts. 

Under 2022 var målsättningen att det strategiska arbetet skulle resultera i både aktivitetsplan och mer 

kommunikativa insatser i linje med strategin. Syftet med dessa kommunikativa insatser är bland annat 

att underlätta för alla att kommunicera på likformigt och med en tydlig avsändare. 

Kommunikationsarbetet ska öka kännedomen om biosfärområdet och föreningens arbete men även öka 

stoltheten hos de som bor och verkar i området. 

Under året har ny Unesco Logga tagits fram och varumärkesgruppen har fått i uppgift att se över 

föreningens grafiska profil för att matcha Unescos logga mot föreningens. Arbetet påbörjades under 

2022 men kommer fortsätta under 2023 och ligger i linje med föreningens kommunikationsstrategi och 

pilen ovan. 

Under hösten 2021 gav gruppen en konsult i uppdrag att tillsammans med Koordinatorn genomföra en 

översyn och omarbetning av webbplatsen. Översynen hade till syfte att uppdatera texter och bilder samt 

anpassa webben efter kommunikationsstrategin. Webböversynen skulle avslutas våren 2022, men 

arbetet har dragit ut på tiden. En referensgrupp har tillsatts i syfte att få en webb som alla medlemmar 

och grundarorganisationer kan stå bakom och deras arbete avslutades i maj. Med referensgruppens 

arbete som grund har en ny offertförfrågan gått ut och webböversynen förväntades avslutas under året 

men det blir inte möjligt. Detta har varit en stor del av varumärkesgruppens arbete under hela 2022 och 

arbetet med webben har varit utmanande och tagit mkt resurser i anspråk. Ytterligare en stödgrupp för 

genomförande av det konkreta arbetet har skapats men detta behöver vara ett arbete för hela styrelsen 

och övriga föreningen. 

Förutom arbetet med webben har varumärkesgruppen också deltagit stöttande i arbetet med Tackakött. 

Gruppen har tillsammans med koordinatorn fört en dialog med andra biosfärföreningar kring en 

gemensam märkning/varumärke för hållbara produkter från biosfärområdet. Dock har detta arbete inte 

resulterat i några direkta insatser. Varumärkesgruppen har under hösten också deltagit i projektet Hållbar 

platsutveckling. 

Brun-vit skyltning 

Sedan flera år förs en dialog med andra biosfärområden. Biosfärrådet och Naturvårdverket kring ett 

förslag om gemensam brunvit skyltning vid inpassering i området liksom en symbol. Förslag har sedan 

tidigare tagits fram av föreningen. Föreningens ordförande har på alla biosfärområdenas vägnar 

tillskrivit Miljödepartementet i frågan. 
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Ekonomisk redovisning 
Förslag till vinstdisposition 
 

balanserat resultat                                         915 956 

 

årets resultat                                                   16 611 

   

Disponeras så att i ny räkning överföres       932 567 

 

Föreningens resultat och ekonomiska ställning per 2022-12-31 framgår av  

efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 

 

Resultaträkning Not 2022-01-01 2021-01-01

  2022-12-31 2021-12-31 
 

Intäkter 

Medlemsavgifter 1 27 700 31 280 

Bidrag 2 512 300 596 887 

Projektintäkter 3 1 140 337 583 646  

Övriga rörelseintäkter/bidrag  28 561 1 500 

Summa intäkter  1 708 898 1 213 313 

 

Kostnader 

Projektkostnader 3 -1 154 504 -624 825 

Egenfinansierade fokusområdeskostnader 4 -224 988 -124 790 

Kommunikation/Administration  -110 960 -36 436 

Utvecklingsarbete/Medlemsvård  -35 122 -10 937 

Styrelsekostnader  -32 335 -27 295 

Arvoden och avgifter 5 -77 160 -41 546 

Administration  -37 778 -45 775 

Övriga kostnader  -31 092 -25 962 

Summa kostnader  -1 703 939 -937 566 
 

Rörelseresultat före finansiella intäkter  4 959 275 747 

Ränteintäkter  11 652 7 767 

Rörelseresultat  16 611 283 514 
 
 



24 
 

 
 
 

 

 

 

 

Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31 

 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  27 300 93 887 

Upplupen intäkt  140 711 75 395 

  168 011 169 282 

 

Kassa och bank  2 853 731 1 289 919 

Summa omsättningstillgångar  2 853 731 1 459 201 

 

Summa tillgångar  3 021 742 1 459 201 

 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 7 

Balanserat resultat  915 956 632 442 

Årets resultat  16 611 283 514 

Summa eget kapital  932 567 915 956 

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  210 817 13 686 

Övriga skulder  83 762 11 569 

Förutbetalda bidrag  6 1 669 965 470 150 

Upplupna kostnader  124 631 47 840 

Summa kortfristiga skulder  2 089 175 543 245 

 

Summa eget kapital och skulder  3 021 742 1 459 201 

 

 

Ställda säkerheter  inga inga 

Ansvarsförbindelser  inga inga 
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Tilläggsupplysningar 

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 

allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 

Noter 
Not 1 Medlemsavgifter (100 kr privatperson, 50 kr pensionär/student, 500 kr organisation) 

  2022 2021 

Jönköpings kommun  4 000 4 000 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  4 000 4 000 

Södra Skogsägarna  4 000 4 000 

Världsnaturfonden WWF  4 000 4 000 

Övriga organisationer 7 medlemmar (7 medl fg år) 3 500 3 500 

Privatpersoner 115 medlemmar (124 medl fg år) 8 200 11 780 

Summa medlemsavgifter  27 700 31 280 

 

Not 2 Bidrag 

Naturvårdsverket  450 000 450 000 

Jönköpings kommun  29 300 93 887 

Vätternvårdsförbundet  8 000 8 000 

Södra Skogsägarna  25 000 25 000 

Länsförsäkringar  0  20 000 

Summa bidrag  512 300 596 887 
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Not 3 Projektintäkter och kostnader    
 

(Projektnummer) 

Intäkt 2022 Periodiserad        
intäkt/kostnad 

till 2023 

Kostnad 2022 Resultat 2022 
  

Basverksamhet       
Utvärdering 10 år/  
Revidering biosfärsprogram (211) 522 959 -192 900 -330 059 0 
     
        

Biosfärakademin       

Naturen kommer tillbaka (224) 147 212 0 -172 192 *-24 980 
* beslutad egen insats       

     

Energi & Klimat       
        

Gastronomisk region       
Vätterbrantskött får ( 212) 115 000   -81 500  *+33 500 
*fg års beslut om egen insats om 60 000 kr 
behöver inte utnyttjas fullt ut.  Egen insats 
totalt i projektet blir 26 500 kr. 

 
Vätterbrantskött nöt (222) 62 000 -62 000  0 
 
Levande Landskap       

Lona kontinuitetskog (182) 9 519 0 0 + 9519 
 
Eksucce/Ek i balans (221) 427 500 -294 545 -192 955 *-60 000 
*beslutad egen insats     
     

Turism och Friluftsliv       

Hållbart resande (223) 291 693 + 103 899 -377 798 *17 794 
*Koordinatorns tid blir vinst i projektet med 
47 794 kr. Beslutad egen insats 30 000 kr.     

Demoområde Hovaskog mfl (214) 10 000   + 10 000 

*Beslut att avsluta projektet        
     

Varumärke       

Varumärkesarbetet se not 4     
        

Summering 1 585 883 -445 546 -1 154 504 - 14 167 

Intäkt som flyttas över till 2023 -445 546      

Summa intäkt efter periodisering 1 140 337       
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Not 4 Egenfinansierade fokusområdeskostnader 2022 2021 

Basverksamhet (föredrag mm)  0 -895 

Biosfärakademin   -22 112 -5 000 

Energi och klimat  -3 376 -600 

Levande Landskap  -6 250 0 

Gastronomisk region  -3 845 -1 250 

Turism och Friluftsliv (bla Tidning)  -189 405 -35 795 

Varumärke ÖVB  0 -81 250

    

Summa egenfinansierade fokusområdeskostnader -224 988 -124 790 

 

 

 

Not 5 Arvoden och utgifter  2022 2021 

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Styrelse- och fokusarvoden  -56 172 -25 000 

Upplupna styrelsearvoden och kostnader  3 500 -3 500 

Övriga arvoden  -9 120 -7 220 

Övriga ersättningar  -5 881 -1 006 

Arbetsgivaravgifter  - 9 487 4 820 

Totala löner, ersättningar och sociala kostnader -77 160 -41 546 

 

Föreningen har ingen anställd personal. 

Föreningens koordinator är anställd av Jönköpings kommun till 100%. 

 

 

 

Not 6 Förutbetalda bidrag   2022 

Revidering biosfärsprogram (211)   192 900 

Vätterbrantskött nöt (222)   62 000 

Ek i balans (221)   294 545 

Hållbart resande (223)   1 120 520 

Utgående balans   1 669 965 

 

 

 

Not 7 Förändring av eget kapital 

Ingående eget kapital   915 956 

Årets resultat   16 611 

Utgående eget kapital   932 567 
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Jönköping den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter. 

 
 

 

 

Inger Ekengard (ordförande) Magnus Apelqvist                      Thomas Gunnarsson

    
Personligt mandat Personligt mandat Personligt mandat 

 

 

 

Stefan Drewitz Claes Hellsten Mirjam Lööf 
Personligt mandat Gränna Skogsgrupp WWF 
 

 

 

David Ekbäck  Johan Löwenadler-Davidsson Åsa N Dahlström 
Södra Skogsägarna Länsstyrelsen Personligt mandat  
 

 

 

Harriet Roosquist Ådel Vestbö-Franzen  
Jönköpings kommun Personligt mandat   

   

 

   

 

 

 

Våra revisionsberättelser har lämnats den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter. 

 

 

 

Andreas Lidhed Ragni Andersson 

Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 
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