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Vision och verksamhetsidé 
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 – för oss och eftervärlden!

Verksamhetsidé
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva 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.
Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap samt dess 
tillämpning.
De tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, socio-kulturella och ekonomiska – ges praktisk 
tillämpning och förankras genom olika projekt.
Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar.
Biosfärområde Östra Vätterbranterna fungerar som en mötesplats mellan forskare och praktiker såväl som 
mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda människor.
De tre funktionerna utveckla, bevara och stödja genomsyrar verksamheten och forskningsresultat om hållbar 
landskapsförvaltning produceras och tillämpas.
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Värdegrund 
Hållbar utveckling
Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det ekologiska systemet. Vi är alla beroende av fungerande 
ekosystem. Socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet kompletterar den ekologiska och tillsammans bildar de 
tre dimensionerna en odelbar helhet. Vi har alla ett ansvar mot eftervärlden att förvalta och förbättra samt att 
utveckla innovationer och finna nya lösningar.

Samsyn kring områdets unika värden
Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och utvecklar 
kontinuerligt en samsyn på hur de kan bevaras och utvecklas.

Samverkan och demokrati
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 människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel 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. 

Kunskap och lärande
Föreningen ska vara en lärande organisation som värderar både traditionell kunskap och erfarenhet samt 
hållbara lösningar baserade på vetenskap, etik och teknik. Vi arbetar tillsammans för att utveckla lärande för 
hållbara visioner och som en aktör inom hållbarhetsområdet. 
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Verksamhetsberättelse 
Förord	
		
Så	har	vårt	biosfärområde	lagt	y5erligare	e5	år	bakom	sig.	Två	saker	har	särskilt	präglat	det:	Dels	
rekryteringen	av	ny	koordinator.	Vi	fick	e5	stort	antal	sökande	All	tjänsten	och	under	årets	första	månader	
lades	mycket	Ad	på	intervjuer	med	e5	antal	utvalda.	Styrelsen	beslöt	enhällig	eDer	dessa	a5	anställa	
Josefine	Gustafsson.	I	april	Allträdde	hon.	Dels	a5	biosfärprogrammet	äntligen	kunde	antas	eDer	flera	års	
arbete.		

Vi	har	märkts	på	olika	sä5	under	året	–	med	allt	från	vår	medverkan	på	Öxnehagadagen	via	
språkpromenader	All	notdragning	vid	Ölands	brygga.	Stort	tack	All	dig	som	ställt	upp	och	jobbat	akAvt	för	
biosfärområdet!	Så	skall	vi	fortsä5a.	Projekt	som	Lövsuccé	och	LEIF	–	Levande	Ekosystem	I	FramAden	har	
fortsa5.	Nya	biosfärambassadörer	har	utbildats.	Vi	har	också	sökt	och	få5	pengar	för	e5	fortsa5	arbete	med	
asylsökande	och	nyanlända.		

Avgörande	för	framAden	blir	a5	konkreAsera	begreppet	”modellområde”.	Hur	blir	Östra	Vä5erbranterna	e5	
föredöme	för	e5	hållbarare	samhälle?	
		
Till	de	interna	orosmolnen	hör	finansieringen	av	föreningen.	Under	hösten	fick	vi	klart	för	oss	a5	
Världsnaturfonden	kommer	a5	bidra	med	mindre	pengar	framöver.	Nu	närmar	vi	oss	Region	Jönköpings	län.	
Det	gamla	landsAnget	har	vi	ju	inte	haD	så	mycket	med	a5	göra,	däremot	med	det	nu	nedlagda	
Regionförbundet	vars	verksamhet	tagits	över	av	Regionen.	Vi	hoppas	a5	kunna	få	med	den	som	ny	partner.	

Återigen:	tack	för	det	gångna	året!	
		

Erik	Lindfelt	
		
Ordförande	
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Organisation
Under 2016 har föreningens organisation delvis omarbetats utifrån biosfärprogrammet: 

Föreningens styrelse har under året bestått av 25 personer.
Representanter för grundarorganisationerna:
Gränna Skogsgrupp - Claes Hellsten, ersättare Agnetha Börjesson 
Jönköpings kommun - Carin Berggren,  ersättare Mona Forsberg 
LRF - Anders Råsberg, ersättare Thomas Gunnarson 
Länsstyrelsen Anneli Wirtén  - ersättare Karin Hermansson
Skogsstyrelsen - Carina Strömberg, ersättare Calle Thulin 
Södra Skogsägarna - Jonas Vittgård, ersättare Samuel Johnsson
Världsnaturfonden WWF - Ola Jennersten, ersättare Claes Hellsten

Personliga mandat:
Magnus Apelqvist 
Jenny Elf 
Petra Hansson 
Erik Lindfelt ordförande
Susanne Staaf 
Håkan Strotz
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Suppleanter:
Emelie Andreasson
Aadel Vestbö-Franzén

Adjungerade ledamöter i styrelsen:
Ryno Andersson
Göran Karlsson
Johan Uhr 

Koordinator - Josefine Gustafsson
Biträdande koordinator - Claes Hellsten

Styrelsen har under året hållit 6 möten på olika platser inom 
biosfärområdet. 

Förutom rubrikerna i verksamhetsberättelsen har den behandlat 
frågor av mer övergripande karaktär; föreningens långsiktiga 
utveckling, finansiering, policyfrågor, regler för ersättningar och 
arvoden m.m.

Biosfärkansli - Verkställande utskott
Den grupp som hanterar föreningens löpande verksamhet har tidigare benämnts föreningskansli. Under året 
har denna grupp inom styrelsen bytt namn till verkställande utskott (VU), vilket tydligare avspeglar gruppens 
uppdrag. 

Styrelsen har utsett  verkställande utskott med specifika ansvarsområden: Magnus Apelqvist - 
biosfärakademien, Claes Hellsten - biträdande koordinator, Anders Råsberg - medlemsaktiviteter, Calle 
Thulin - kassör och Johan Uhr- senior advisor och kontakt med Länsstyrelsen. Kansliets senaste VU leds 
sedan i april av koordinator Josefine Gustafsson som då tillträdde sin tjänst. Under januari till mars var Claes 
Hellsten och Magnus Appelqvist vikarierande koordinatörer.

Den tid som läggs på VU-arbete har ersatts av respektive organisation som personerna tillhör för LRF - 
Anders Råsberg, Skogsstyrelsen- Calle Thulin, Världsnaturfonden WWF - Claes Hellsten (t.o.m. oktober 
2016),  Länsstyrelsen - Johan Uhr.
Föreningen har under året ersatt (ca 20% av heltid) Magnus Apelqvist för att leda arbetet med 
biosfärakademien samt ingå i VU. Kansliet/VU har under året haft 15 möten.

Under hösten flyttade biosfärkontoret från Science park till rådhuset.
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Länsstyrelsens biosfärorganisation
Under året har olika personer representerat länsstyrelsen och deltagit i en del VU-möten (Henrik Blank, 
Marielle Gustafsson,Linda Hassel, Catarina Kristensson). En organisationsplan har tagits fram och olika 
personer på myndigheten är kontaktpersoner för var sitt av föreningens fokusområden. Catarina Kristensson 
kommer från och med 2017 att adjungeras till styrelsen och ingå i VU.

Kommunikation 
Hemsidan, facebook och nyhetsbrev är viktiga men brist på resurser har gjort att de inte utvecklats så snabbt 
som önskat. Det har under större delen av året inte funnits en person med huvudansvar för all utåtriktad 
kommuniation som behöver göras. För att råda bot på detta har Erik Hugander under hösten anlitats under en 
begränsad tid (20 % arbetstid till mars 2017). Det återstår för föreningen att hitta en långsiktig lösning för det 
viktiga arbetet med fortlöpande kommunikation med medlemmar och omvärlden. 

Föreningens hemsida www.ostravatterbranterna.se  innehåller fortfarande några “sida under uppbyggnad” 
men är mer komplett nu än förra året. Magnus Apelqvist, Josefine Gustafsson och Claes Hellsten har bistått 
Erik Hugander med uppdatering och komplettering. Fredrik Josefsson har på uppdrag av föreningen bidragit 
med teknisk support.

Facebook-gruppen https://www.facebook.com/eastvatternscarplandscape/?ref=bookmarks har vuxit och har 
nu närmare 900 följare, förra årsmötet var det 400. Genom den kanalen når vi hundratals människor varje 
vecka, vissa inlägg har nått över 5000 personer. Facebooksidan är idag vårt främsta informationsmedium 
med möjlighet för alla intresserade att snabbt få en överblick  och översiktlig information om föreningens 
löpande verksamhet.   
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Nyhetsbreven
Under året har 2 nyhetsbrev producerats och delgetts en sändlista på ca 500 personer, organisationer och 
myndigheter.

Administration
Föreningen får god hjälp med den ekonomiska redovisningen av Pia Karlsson på kommunens 
finansavdelning. 
Andreas Lidhed på Lidheds Revisionsbyrå AB  är revisor, Ragni Andersson och Arnold Sigonius 
revisorsuppleanter. 

Föreningen har en föreningsförsäkring i Länsförsäkringar Jönköping som bland annat täcker upp för 
styrelserepresentanter som reser för föreningens räkning och om föreningen skulle råka skada interiör i en 
lokal vi bokat, bland annat.

Samverkan, representation och nätverksbygge
En viktig uppgift för ett biosfärområde är att delta i olika nätverk; lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Nätverkande och samverkan med olika aktörer är det sätt föreningen kan påverka och 
genomföra sina visioner och är därför representerad i många olika forum. Projekt som initieras och har sitt 
ursprung i föreningen genomförs ofta av andra aktörer. Biosfärföreningen är och strävar efter att i än högre 
grad vara en katalysator - någon som startar processer och knyter samman grupper med olika 
utgångspunkter.

Världsmöte för biosfärområden
I början på mars hölls det fjärde världsmötet för biosfärområden i Lima, Peru. Konferensen antog en 
handlingsplan “Lima Action Plan” för perioden fram till och  med 2025 och en rad workshops genomfördes. 
Claes Hellsten och Håkan Strotz representerade Östra Vätterbranterna. De knöt kontakter för framtida 
samarbete och deltog i mindre möten med bland annat teman som “lärande för hållbar utveckling”, 
“ursprungsbefolkningars kunskap” (kopplat till traditionell markanvändning och traditionell kunskap), “ 
hållbar besöksnäring”, “socialt entreprenörskap” (företag som drivs för andra ändamål än avkastning i 
pengar) och ett flertal presentationer av olika biosfärområdens sätt att arbeta. De besökte också på egen 
bekostnad biosfärområdet Manu i Amazonasdelen av Peru.  
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Nationell styrelsekonferens 
Hösten 2016 var Biosfärområde Östra Vätterbranterna  värd för den årliga tvådagars styrelsekonferensen för 
biosfärområden i Sverige. Inkvartering och workshop ägde rum på Bunngårdens konferensanläggning i 
Ölmstad. Samtalen och mötet kretsade runt Lima Action Plan, utbyte av erfarenheter och hur vi gemensamt 
ska utvecklas till modellområden för hållbar utveckling. Två nationella nätverk bildades som ett resultat av 
mötet, den ena om turism och besöksnäring, den andra om lärande och biosfärambassadörsutbildning. Håkan 
Strotz och Magnus Apelqvist är nationella samordnare för respektive grupp.
Under exkursionerna besöktes Naturhuset i Uppgrenna, Gyllene Uttern och Slottsvillan i Huskvarna. Dunarp 
och Förnäs, två fastigheter i närheten av Bunn som deltagit i projekt Lövsuccé (se nedan) besöktes också. 
Rapport från mötet. http://www.ostravatterbranterna.se/dokument/Styrelsekonferens-2016-rapport.pdf

Svenska Mab-kommitén
Den nationella styrelsen för Sveriges biosfärområden (Swedish Man and Biosphere Program) höll i oktober 
ett möte i Jönköping för att bland annat  behandla Agenda 2030 samt informeras om Östra Vätterbranterna. 
Josefine Gustafsson deltog och presenterade.
I somras träffades Sveriges biosfärkoordinatörer i Vänerskärgården på sitt årliga möte. och Josefine 
Gustafsson och Claes Hellsten deltog. Huvudtemat för mötet var “Lima Action Plan” och hur den ska 
tillämpas i vårt land.
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Arbetsgrupper och forum
Under året har Östra Vätterbranterna ingått i flera arbetsgrupper och forum:
- Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för djurens och växterna miljömål samt handlingsplan för 

grön infrastruktur - tre  arbetsgrupper(Josefine Gustafsson, Claes Hellsten, Calle Thulin, Anders Råsberg 
och Martha Wägeus).

- Jönköpings kommuns friluftsråd (Josefine Gustafsson).
- Länsstyrelsens externa samverkansråd för biologisk mångfald (Josefine Gustafsson).
- Möten om cykling i vätterbranterna (Josefine och Erik Hugander).
- Projekten “Lövsuccé” (Marielle Gustavsson, Claes Hellsten, Mathias Pontén, Anders Råsberg) och 

“LEIF i praktiken” ( Linda Hassel, Claes Hellsten, Mathias Pontén, Ådel Westbö-Franzén). 
- Vandringsleder i Östra Vätterbranterna (Lena Claesson, Calle Thulin). För den senare har en skylt nu 

tagits fram av Magnus Apelqvist.
- I Vätternvårdsförbundet deltar Anders Råsberg som kontakt för biosfärföreningen.
- I nätverket för flyktingstöd och information deltar Petra Hansson och Josefine Gustafsson
- Lonaprojektet “Fåråret” (Magnus Apelqvist). 
- Flera möten med region Jönköpings län har hållits och riksdagspolitiker från länet deltog i ett av dem. På 

sikt kan detta leda till ett närmare samarbete med regionen och en bredare finansiering av verksamheten.

Arrangemang
En del av att bygga nätverk och åstadkomma samverkan innebär att delta i sammankomster, visa upp vår 
verksamhet och knyta kontakter. 2016 har biosfärområdet bland annat varit med på:
Röttledagen, Skördefest i Äppledalen och på Visingsö, Slåtter av Björkängen i Ölmstad, Fallens Dag i 
Huskvarna, Öxnehagadagen, Lammsläpp på Drefseryd, EM i Mountainbike, Bioblitz på Urnatur, exkursion 
med Sveriges Ekokommuner, Regional tankesmedja för friluftsliv, Klimatveckan samt Länsstyrelsens 
arrangemang Naturforum . 
På ett av Jönköpings kommuns “miljöfika” 
har biosfärområdet presenterats (Josefine 
Gustafsson).
Sveriges friluftsstrateger fick vid möte i 
Jönköping en presentation av 
biosfärområden i allmänhet och Östra 
Vätterbranterna i synnerhet (Josefine 
Gustafsson).

Biosfärambassadörer och medlemmar har 
under dessa aktiviteter gjort en stor och 
värdefull insats för att informera och möta 
människor.
Utöver ovanstående har föreningen deltagit 
på ett antal andra workshops och 
konferenser.
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Medlemsverksamhet
Anders Råsberg har under året varit ansvarig för medlemsaktiviteter och bland annat lett två välbesökta 
träffar; vandring från Skraparp till Ölands brygga samt notdragning på samma plats några veckor senare.

Ett medlemsmöte har hållits om biosfärområde Manu i Amazonas, Claes Hellsten och Håkan Strotz berättade 
och visade bilder. 

Fokusområden och projekt 
Det Biosfärprogram som arbetats fram under några år är nu antaget av styrelsen och pekar ut riktningen i 
arbetet under kommande år.
http://www.ostravatterbranterna.se/biosfarprogrammet/ 

Verksamheten kommer framöver att organiseras i arbetsgrupper kopplade till fokusområdena, vart och ett 
med en ansvarig och en arbetsgrupp
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Fokusområde Levande Landskap
Ansvarig: Linda Hassel
Arbetsgrupp: Ryno Andersson, Claes Hellsten, Göran Karlsson, Anders Råsberg , Mathias Pontén, Calle 
Thulin, Johan Uhr och Ådel Westby Franzén

Projekt LEIF i praktiken
LEIF (Levande Ekosystem I Framtiden) är en unik metod att kartlägga och mäta ekologisk hållbarhet och 
brister i landskapet. Metoden har utvecklats och testats i Östra Vätterbranterna under en rad av år och hösten 
2016 har föreningen i samarbete med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Linköpings universitet, Pro Natura och 
Jönköpings Länsmuseum påbörjat omvandlingen av de teoretiska beräkningarna till handfasta och praktiska 
åtgärder i landskapet genom ett projekt kallat “LEIF i praktiken”. 

  
För första gången finns nu mätbara 
mål för våra viktigaste ekosystem och 
som en följd av detta  går data att 
använda för hela norra Götaland och 6 
läns prioritering av naturvårdsåtgärder. 
Detta är ett typiskt exempel på hur 
biosfärområdet fungerat som 
modellområde för hållbar utveckling 
och hur metoder utvecklas här för att 
sedan påverka ett mycket större 
geografiskt område.

Linda Hassel, Claes Hellsten, Ådel 
Westbö Franzén och Mathias Pontén 
har varit engagerade i detta arbete.
Projektrapport kommer att finnas på 
föreningens hemsida i februari 2017 
till dess finns en kortare beskrivning 
av LEIF på http://
www.ostravatterbranterna.se/wp-
content/uploads/2015/09/Broschyr-
BRIFUNK_1.pdf 
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Projekt Lövsuccé
Projekt Lövsucce syftar till att öka arealerna med lövskogsproduktion, något som föreningen länge prioriterat 
som viktigt för såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet. I trakterna mellan Bunn och Ören har 
markägare på sex fastigheter medverkat och gjort stora förändringar i sina skogsbruksplaner, åtgärder i 
landskapet samt deltagit i en skogsdag som lockade ca 150 intresserade skogsägare i trakten.

Länsstyrelsen har med ekonomiskt stöd av Världsnaturfonden WWF stått som projektägare. Samtliga 
organisationer i biosfärföreningen har varit engagerade och projektet är ännu en bra illustration över hur 
biosfärområdet blir en experimentarena och ett modellområde. I nästa steg kommer förhoppningsvis 
arbetsmetoden att fördjupas i Östra Vätterbranterna samtidigt som det tillämpas på andra platser i vårt och 
angränsande län. Kontaktpersoner är Marielle Gustafsson och Mathias Pontén.
Projektrapport kommer att finnas på föreningens hemsida i februari 2017.

Projekt Naturbete
I  samarbete med Ödeshögs kommun och Östergötlands Länsstyrelse driver biosfärföreningen sedan ett par 
år ett Lona-projekt som syftar till att öka naturvärdena framförallt på naturbetesmarker och skogsbeten. 
Genom samverkan med enskilda markägare och djurhållare har ett tiotal områden restaurerats och fått nya 
stängsel. Ödeshög ligger utanför nuvarande biosfärområdets gränser men genom projektet har några av Östra 
Vätterbranternas viktigaste områden för biologiska värden knutna till gräsmarker utökats. Föreningens 
medverkan har finansierats av Världsnaturfonden WWF med Claes Hellsten som projektledare, Håkan Strotz 
har gjort större delen av fältjobbet. För vidare information se:http://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/
2873 

Fokusområde Turism och friluftsliv
Ansvarig: Jenny Elf (turism) Martha Wägeus (friluftsliv)
Arbetsgrupp: Helen Bjurulf, Christine Schander-Ljungquist, Håkan Strotz

Arbetsgruppen har haft ett möte under året. Josefine Gustafsson har deltagit i en regional tankesmedja för 
friluftsliv samt kommunens sammarbetsgrupp för friluftsliv. Ett nationellt nätverk för turism och 
besöksnäring bildades under styrelsekonferensen med Håkan Strotz som samordnare. 
En ansökan om Lonaprojekt ”Mer friluftsliv” har skickats in i samverkan med kommunen. 
En biosfärled är under framtagande. Sträckning och skyltar är klara.

Sid �14

Östra 
Vätterbranterna
B I O S F Ä R L E D



Fokusområde Varumärke Östra Vätterbranterna
Ansvarig: Erik Lindfelt
Arbetsgrupp: Susanne Staf, Anneli Wirtén
Arbetsgruppen har träffats en gång under året. Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna byggs 
framförallt genom det som görs, mer än som sägs. Frågan är därmed inte isolerad, utan skär genom all 
föreningens verksamhet. Det skall heller inte tolkas så att information är oviktig. Tvärtom måste vi bli bättre 
på att berätta om det som sker. Under hösten har arbetet med att förbättra hemsidan tagit fart. En 
aktivitetskalender har upprättats – och vi har deltagit i en rad arrangemang. Uppdaterad folder – på flera 
språk – är också prioriterat. 

Fokusområde Gastronomisk region
Ansvarig: Agnetha Börjesson
Arbetsgrupp:  Jenny Elf, Lars Melander och Anders Råsberg
Gruppen har ännu inte samlats men kommer att börja jobba under våren 2017. Föreningen har deltagit i 
skördefesten på Visingsö och i Äppledalen.
Som ett resultat av arbetet med biosfärprogrammet har Jönköpings kommun under året drivit “smakrikt i 
östra vätterbranterna”http://jkpgnaringsliv.5.wpdemo.se/upload/documents/Rapporter_Naringsliv/
Slutrapp_9_sept_2015.pdf 

Fokusområde Energi och klimat
Ansvarig: Claes Hellsten
Arbetsgrupp: Emelie Andreasson, Petra Hansson, Calle Thulin, 
Gruppen har ännu inte samlats men kommer att börja jobba under våren 2017.

Projekt Bioenergi
En idéskiss är nu producerad om biokol med värmeproduktion och trädklädda naturbetesmarker som 
råvarukälla, en slutprodukt som innebär en kolsänka med jordförbättrande egenskaper. Se hemsida Petra 
Hanson har arbetat fram rapporten tillsammans med Amanda Tas och Claes Hellsten. Projektet har 
finansierats av Världsnaturfonden WWF.  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Fokusområde Biosfärakademien
Ansvarig: Magnus Apelqvist 
Arbetsgrupp: Claes Hellsten, Ådel Westbö Franzén

Biosfärprogrammet som beslutats under 2016 
presenterar Biosfärakademien som idé. Akademien tar 
sin utgångspunkt i den lärandedimension som 
presenteras i programmet och verksamheten bedrivs 
som Fokusområde Biosfärakademien.

FN-program
Biosfärakademien deltog i en konferens den 7 april i 
Uppsala om implementeringen av FN:s globala 
handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling 
(GAP). Biosfärområdet utgör en partner i 
handlingsområde fem - lokala samhällen och 
kommuner - medborgardrivna program för utbildning 
för hållbar utveckling. 

Referensgrupp
Den referensgrupp som konstituerats under hösten 2015 
har samlats en gång under våren 2016. Möte har under 
året skett med representanter för bl a NBV, Bilda och 
ABF, Jönköping University, Länsmuséet och Grenna 
museum.

Kontakter med Jönköping University
Samtal har förts med ansvarig för programmet 
internationellt arbete på Högskolan för lärande och 
kommunikation. Studenterna har introducerats till 
Biosfärområdet med föreläsningar och år 2017 kommer 
studenterna i detta program erbjudas projektstudier i 
biosfärområdet (5 hp). Dessa studier sker i samverkan 
med Rhodes University, Sydafrika.
Jönköping University erbjuder under hösten 2017 en 
distanskurs ”Natur och kultur i Östra Vätterbranterna” 
7,5 högskolepoäng i samverkan med Biosfärakademien.
Biosfärområdet är delaktigt i ett forskningsprojekt som 
drivs av Region Jönköpings län och Jönköping 
University. Projektet innebär utveckling av 
mångfunktionella utomhusmiljöer i förskolan och i 
samband med detta projekt planeras speciella insatser 
för barn, pedagoger och utemiljöer. 
En kontakt har etablerats med Internationella 
Handelshögskolan och förhoppningen är att en mera 
kontinuerlig samverkan kring både utbildning och 
forskning ska etableras med alla fackhögskolor på JU.  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Biosfär -
AKADEMIEN

www.ostravatterbranterna.se 
academy@ostravatterbranterna.se

En plattform för kunskap och lärande



Biosfärambassadörer
Under hösten 2015 inleddes den tredje utbildningen av biosfärambassadörer. Fyra personer och den första 
miniambassadören diplomerades i samband med en avslutning i Landsjökyrkan, Kaxholmen den 5 juni i år 
under medverkan av sångerskan Karin Seiborg.
Samtal med Jönköpings kommun, Vätterhem och Friluftsfrämjandet har inletts om att starta utbildningar för 
ambassadörer och miniambassadörer på Öxnehaga.
Utbildningarna har skett och planeras ske i samverkan med NBV.
I november genomfördes en temakväll om skog i vätterbranterna med Claes Hellsten och Calle Thulin som 
fortbildning för biosfärambassadörer

Samverkan med andra biosfärområden
Under styrelsekonferensen för svenska biosfärområden beslutades att Östra Vätterbranterna tar initiativet till 
utveckling av en nationell grundkurs för biosfärområden samt samordnar nätverk för lärande inom de 
svenska biosfärområdena

Stipendium
Årets stipendiepengar investerades i boken “Småland – en kärleksförklaring” som delades ut till våra 
biosfärambassadörer under diplomeringen.
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Förundran

Medverkande: 

Karin Seiborg 
sjunger och spelar 

Erik Lindfelt 
talar 

Alla välkomna! 
Fritt inträde

I FÖRSOMMARTID 
D i p l o m e r i n g  a v  n y a  a m b a s s a d ö r e r  f ö r  
B i o s f ä r o m r å d e  Ö s t r a  V ä t t e r b r a n t e r n a  

Landsjökyrkan, Kaxholmen, 5 juni kl 18.00 



Integration och nyanlända
Efter att biosfärprogrammet antogs förändrades 
omvärlden då en stor mängd flyktingar sökte sig till 
vårt land. En del av grunden för hållbar utveckling 
rör den sociala dimensionen och styrelsen antog 
därför i början av året ett policydokument som 
beskriver varför det är angeläget för föreningen att 
även fokusera på denna fråga. http://
www.ostravatterbranterna.se/biosfarforeningen-och-
flyktingsituationen/

En arbetsgrupp inom föreningen har bildats. 
Arbetsgruppen består av Ryno Andersson, Magnus 
Apelqvist, Jenny Elf, Petra Hansson, Claes Hellsten, 
Lars Melander, Anders Råsberg.

Språkpromenader
Under 2016 genomfördes fem språkpromenader. På 
dessa vandringar genom biosfärområdet träffas 
flyktingar, medlemmar från vår förening och andra 
intresserade för att umgås, prata svenska och fika 
tillsammans. Avslutningen hölls den 4 december med 
kakbuffé, grillning och lägereld.
Våra medlemmar bjuder inte bara på möjligheten att 
prata svenska och lära känna människor i området, de har även med sig förtäring som de bjuder våra 
nyanlända gäster på.

Fåråret
Ett integrationsprojekt i samverkan med Hushållningssällskapet som innebär att asylsökande deltar i olika 
aktiviteter på Gunneryds Gård i Ölmstad. Projektet avslutas under 2017.

Refugee story 
Tre välbesökta dans och teaterföreställningar “Refugee Story” producerade av asylsökande och Ödeshögs 
kulturskola, har arrangerats i Gränna, Kaxholmen och Jönköping. Dessa arrangemang har genomförts i 
samarbete med studieförbunden NBV och Bilda, Equmeniakyrkan Gränna och Kaxholmen, Grenna museum, 
Gränna Pingst, Röda Korset,  Svenska kyrkan i Gränna och Immanuelskyrkan i Jönköping.
 
Växa tillsammans
För att ge oss resurser att ordna fler aktiviteter har en projektplan tagits fram tillsammans med kommunens 
integrationssamordnare. Med stöd från Länsstyrelsen och Jönköpings kommun kommer en person att 
anställas på 20% av en heltid för att under 2017 leda projektet “växa tillsammans”. Diskussioner har också 
förts med Öxnegården.
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Refu!e               
Story

Asylsökande berättar med bilder 
och dans om sin flykt till Sverige

Föreställningen är producerad av asylsökande och 
Ödeshögs kulturskola.
Arrangemanget sker i samverkan med 
Equmeniakyrkan Gränna, Grenna museum, Gränna 
Pingst, Röda Korset och Svenska kyrkan i Gränna

Allianskyrkan i Ölmstad den  
Fritt inträde!

http://www.ostravatterbranterna.se/biosfarforeningen-och-flyktingsituationen/
http://www.ostravatterbranterna.se/biosfarforeningen-och-flyktingsituationen/
http://www.ostravatterbranterna.se/biosfarforeningen-och-flyktingsituationen/


Slutord
Biosfäråret 2016 är till ända och denna verksamhetsberättelse fångar de flesta aktiviteter där föreningen 
agerat under året. Det ligger i verksamhetens natur att det är svårt att på några få sidor sammanställa de vitt 
skilda verksamheterna som bedrivs av föreningen, dess organisationer och enskilda medlemmar. 
Biosfärprogrammet, liksom föreningen har ambitionen att få alla goda krafter att bidra till en hållbar 
utveckling. Troligen har biosfärområde Östra Vätterbranterna satt många spår utöver de som beskrivits här. 
Låt oss göra nästa verksamhetsberättelse 2017 ännu mer komplex.  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Verkställande utskottet vid den flerhundraåriga hamlade Skraparpsalmen



Ekonomisk redovisning 
Förslag till vinstdisposition

balanserat resultat                                   232 995

årets resultat                                           206 487

Disponeras så att i ny räkning överföres  439 482

Föreningens resultat och ekonomiska ställning per 2016-12-31 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning  
 Not 2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter 1 33 700 33 050
Bidrag 2 665 753 561 000
Projektintäkter 3 0 785 207
Övriga rörelseintäkter 37 060 250
Summa intäkter 736 513 1 379 507

Kostnader
Kommunikation/Administration -109 223 -133 104
Projektkostnader 4 -18 409 -1 063 314
Styrelsekostnader -22 239 -35 376
Utvecklingsarbete/Medlemsvård -35 435 -63 676
Konsulttjänst Biosfärakademien/kansli -234 800 -250 000
Övriga kostnader -49 161 -40 216
Arvoden och avgifter 5 -60 759 -53 207
Summa kostnader -530 026 -1 638 893

Rörelseresultat 206 487 -259 386
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Balansräkning  
  
 Not 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 66 700

0 66 700

Kassa och bank 620 108 200 025
Summa omsättningstillgångar 620 108 266 725

Summa tillgångar 620 108 266 725

Eget kapital och skulder
Eget kapital 6
Balanserat resultat 232 995 492 381
Årets resultat 206 487 -259 386
Summa eget kapital 439 482 232 995

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 0
Övriga skulder 21 201 4 080
Förutbetalda bidrag WWF 50 000 0
Upplupna kostnader 109 425 29 650
Summa kortfristiga skulder 180 626 33 730

Summa eget kapital och skulder 620 108 266 725

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.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar föreningen 
det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför 
inkomst till nominellt värde om föreningen får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans.

Statliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och föreningen uppfyller de villkor som är förknippade med bidraget.

Noter

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

2016 2015
Jönköpings kommun 4 000 4 000
Länsstyrelsen i Jönköpings län 4 000 4 000
Lantbrukarnas riksförbund 4 000 4 000
Södra Skogsägarna 4 000 4 000
Skogsstyrelsen 4 000 4 000
Världsnaturfonden WWF 4 000 4 000
Övriga organisationer (7 medlemmar) 3 500 3 000
Privatpersoner (74 medlemmar) 6 200 6 050
Summa medlemsavgifter 33 700 33 050

Not 2 Bidrag
Naturvårdsverket 400 000 400 000
Jönköpings kommun 224 200 120 000
Länsstyrelsen 20 000 20 000
Skogsstyrelsen 6 000 6 000
Vätternvårdsförbundet 15 000 15 000  
Övriga bidrag 553 0
Summa bidrag 665 753 561 000
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Not 3 Projektintäkter 2016 2015

Biosfärprogram
- Världsnaturfonden WWF 0 99 064
- Länsstyrelsen 0 164 397

Naturbetesprojektet
- Världsnaturfonden WWF 50 000 350 000 

Flyttas över till 2017 och intäktsförs inte 2016 -50 000
Notfiske

- Jordbruksverket 0 22 246
Bioenergiprojektet

- Världsnaturfonden WWF 0 75 000
Biofärum

- Världsnaturfonden WWF 0 50 500
Biosfärakademien

- NBV 0 24 000
Summa projektintäkter 0 785 207

Not 4 Projektkostnader

Biosfärprogram 0 -525 625
Naturbetesprojektet 0 -350 156
Bioenergiprojetet -3 314 -87 009
Biosfärum 0 -63 550
Biosfärakademien -10 790 -36 974
Refugee story -4 305 0
Summa projektkostnader -18 409 -1 063 314
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Not 5 Arvoden och utgifter

Medelantalet anställda 0 0
Löner och andra ersättningar
Styrelse -38 000 -13 600
Övriga arvoden -2 400 -24 000
Övriga ersättningar -9 248 -6 922

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal -11 111 -8 685
Totala löner, ersättningar, sociala- och pensionskostnader -60 759 -53 207
 
Föreningen har ingen anställd personal.
Föreningens koordinator är anställd av Jönköpings kommun till 100% men har under året jobbat 
75%.

Not 6 Förändring av eget kapital

Ingående eget kapital 232 995
Årets resultat 206 487
Utgående eget kapital 439 482
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Jönköping den 27 januari 2017

Erik Lindfelt (ordförande) Magnus Apelqvist Carin Berggren

Jenny Elf Petra Hansson Claes Hellsten

Ola Jennersten Anders Råsberg Carina Strömberg

Susanne Staaf Håkan Strotz Jonas Vittgård

Anneli Wirtén

Revisionsberättelsen har lämnats den 27 februari 2017

Andreas Lidhed Ragni Andersson
Auktoriserad revisor Föreningsrevisor
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