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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 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.
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.
De tre funktionerna utveckla, bevara och stödja genomsyrar föreningens verksamhet och den  fungerar som en 
mötesplats mellan forskare och praktiker såväl som mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda 
människor.

Värdegrund 
Hållbar utveckling och områdets unika värden
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 på de globala utmaningar världen står inför.
Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och utvecklar kontinuerligt en 
samsyn på hur de 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 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. 
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	

Vår tids utmaningar är många. Allt från klimathot och segregation, till plast i haven och 
inhumana arbetsvillkor. För att lösa dessa problem krävs nya idéer och insatser både 
globalt och lokalt som gynnar social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Saker 
och ting hänger ihop: till exempel påverkar klimatkrisen flyktingströmmarna.
Idén med biosfärområdena – som utses av FN-organet Unesco – är att människor 
tillsammans kan hitta lösningar på dessa lokala och globala hållbarhetsproblem; ny 
kunskap och nya praktiker för att hållbart hantera relationen mellan människan och  
naturen skall prövas.  
Idag finns det fem biosfärområden i Sverige, totalt närmare 700 i hela världen. 
Ofta innebär lösningarna på utmaningarna även nya möjligheter. Det kan vara nya möten 
mellan människor, nya arbetstillfällen eller nya samarbeten och sätt att bevara landskap 
och biotoper. Vårt biosfärområde blir genom dessa möjligheter ett bättre ställe att bo på, 
leva och verka i, inspireras av och även besöka. Exempel från Östra Vättebranterna 
inkluderar projekt och idéer kring integration, landskapsvård, grön energi, 
lokalproducerad mat och turism. För den som vill lära sig mer om dessa möjligheter går 
det att förkovra sig via Biosfärakademin.
I en tid då alltfler känner en oro för samhällsutvecklingen kan du, ditt företag eller din 
förening tack vare biosfärområdet hitta nya partners, arbetsformer och lösningar på lokala 
problem. Att bo i eller nära ett av Unescos biosfärområden innebär att kunna bidra till att 
skapa ett mer hållbart samhälle – både lokalt och globalt.

Jönköping i januari 2019
Christian Friis  
Ordförande
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Informationsträffar om solenergi  
har nått  200 personer

Notfiske i samband med  
Fallens dag i Huskvarna

1 000  följare 
på Facebook 

2 703 olika 
besökare på 
hemsidan 

Ny besökskarta med 

besöksmål och leder

V Ä X A  T I L L S A M M A N S  

HONUNG 
Honungen är hämtad från tiotusentals blommor i 
Öxnehaga under sommaren 2018.  

Bina pollinerar och bidrar på så sätt till ökad produktion 
och biologisk mångfald. 

Honungen är ett resultat av biodlingsprojektet ”Växa 
tillsammans” med stöd av Länsstyrelsen i Jönköpings 
län 

Kontakt: Manne Ryttman Tel 070-317 45 52

Växa tillsammans: biodlingskurs för 
nyanlända

12 av Sveriges 17 arter av fladdermöss 
finns i biosfärområdet

Ny kurs på Jönköping University



I Biosfärområde Östra Vätterbranterna söker vi ständigt efter nya metoder och kunskaper för att se hur det 
går att bevara och värna naturen och samtidigt skapa en hållbar miljö för människor.
nedan följer ett litet axplock av årets aktiviteter.

En utställning med Agenda 2030 -
tema har tagits fram och är nu klar 
för visning.Vid invigningen på 
“Ödlan” vid södra Munksjön 
talade Martin Emtenäs om hur 
naturen mår och hur vi människor 
påverkar miljön. I Biosfärområdet 
arbetas det för lokala lösningar på 
globala problem. Genom 
utställningen (som kan flyttas till 
andra platser) visas hur 
Biosfärområdet Östra 
Vätterbranterna arbetar för att 
uppnå FN:s Globala mål för 
hållbar utveckling och också 
inspirera till både spontana och 
pedagogiskt styrda samtal om 
målen.

Biosfärområden- En arena för 
forskning. Antalet träd som finns 
på betesmarken ger effekt på den 
biologiska mångfalden. Detta visar 
ett doktorandprojekt som pågått 
under åren 2013-2018 vid 
Göteborgs universitet i samarbete 
med Biosfärområdet Östra 
Vätterbranterna. Studierna har 
genomförts i biosfärområde Östra 
Vätterbranterna och omfattar både 
intervjustudier med brukare och 
fältinventeringar av växter, fåglar 
och fladdermöss. Seminariet som 
avslutade projektet samlade ett stort 
antal deltagare och föreläsare från 
hela landet. 

Integration och miljö
Att verka för integration och social 
hållbarhet är en av flera viktiga 
områden för Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna. Projektet ”Växa 
tillsammans” har uppmärksammats 
av Unesco och skrivits om i en 
artikel som publicerades under 
sommaren.

En kurs i biodling har genomförts i 
projektet och nyslungad honung 
såldes under Öxnegårdendagen.
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Solenergi är en energikälla som ökar kraftigt. Under året har det anordnats seminarier och 
informationsträffar i Gränna, Ölmstad, Lekeryd och Adelöv i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings 
län och energicentrum A6. Biosfärområde Östra Vätterbranterna blev tillsammans med Vuxenskolan 
nominerade till klimatrådets klimatpris 2018. Så här lyder formuleringen:

Biosfärområde Östra Vätterbranterna har under året arrangerat en studiecirkel om solenergi och haft 
flera aktiviteter för att främja solenergi som förnybart energislag. Konceptet med studiecirklar har 
genomförts tillsammans med Vuxenskolan och intresset har varit mycket stort. Genom att erbjuda 
studiecirklar driver Biosfärområde Östra Vätterbranterna på utvecklingen mot ett förnybart energislag 
och skapar engagemang kring solceller.

Parallellt med att arbeta med solenergi arbetar Östra Vätterbranterna även med att främja biokol.

Det långsiktiga målet för Östra Vätterbranterna är att personer verksamma i det geografiska området blir 
“planetskötare”, att miljö- och klimatbelastningen är borta, att all energi är fossilfri samt att vi har en 
mer hållbar ekonomi
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Föreningens styrelse
Föreningens styrelse har under året bestått av 13 ordinarie ledamöter (efter årsmötet 12).
Representanter för grundarorganisationerna:
Gränna Skogsgrupp - Claes Hellsten, ersättare Agneta Börjesson
Jönköpings kommun - Bert-Åke Näslund, ersättare Harriet Roosquist
LRF - Mikael Bäckström, ersättare Thomas Gunnarsson (fram till den 1 mars 2018)
Länsstyrelsen - Anneli Wirtén, ersättare Karin Hermansson
Skogsstyrelsen - Carina Strömberg, ersättare Calle Thulin
Södra Skogsägarna - Jonas Vittgård, ersättare Samuel Johnsson
Världsnaturfonden WWF - Mirjam Lööf Green, ersättare Claes Hellsten

Ordförande Suppleanter:
Christian Friis Inger Ekengard första suppleant
Personliga mandat: Katarina Carthew
Magnus Apelqvist Adjungerade ledamöter: 
Jenny Elf Johan Uhr
Ådel Vestbö-Franzén                                Ryno Andersson
Håkan Strotz                                          Catarina Kristensson
Anders Råsberg                                                                                                                                       

Koordinator - Josefine Gustafsson till och 
med november, Charlotte Burman under 
december samt den tid 
rekryteringsprocessen för att nyanställa 
koordinator pågår.
Styrelsen har under året hållit 5 möten på 
olika platser inom biosfärområdet.
Förutom rubrikerna i 
verksamhetsberättelsen har styrelsen 
behandlat frågor av mer övergripande 
karaktär som besöksnäring, integration 
och FN:s Globala mål/Agenda 2030. 
Årsmötet 2018 hölls i Bunn den 15 mars.
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Verkställande utskott
Verkställande utskottet är en arbetsgrupp inom styrelsen. Den ansvarar för löpande arbete mellan 
styrelsemötena och bereder ärenden för beslut (exempelvis förslag till verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan). VU utses årligen på det konstituerande styrelsemötet. 2018  bestod VU av Magnus 
Apelqvist, Josefine Gustafsson (till och med november), Claes Hellsten, Catarina Kristensson, Calle 
Thulin (till och med april) och Johan Uhr. 
Ansvarsfördelning inom VU:
Josefine har sammankallat och lett gruppen samt haft det övergripande ansvaret för uppföljning och 
rapportering till styrelsen och Svenska MABkommitéen. Haft det ekonomiska ansvaret efter att Calle 
Thulin slutat. Det har också ingått ett särskilt ansvar för fokusområdena ”Varumärke Östra 
Vätterbranterna”, ”Gastronomisk region”, ”Turism och friluftsliv” samt projektet ”Växa Tillsammans”. 
Koordinatorn har också representerat föreningen i en rad samverkansorgan, konferenser, media m.m.
Claes har haft särskilt ansvar för fokusområdena ”Levande Landskap”, ”Energi och klimat”, 
”Biosfärakademien” samt LONA-Ödeshög och medverkat i flera projekt samt representerat 
biosfärområdet på konferenser och studiebesök.
Calle har varit ekonomiansvarig samt kontaktperson med Skogsstyrelsen.
Magnus har ansvarat för ”Biosfärakademien” samt gjort formgivning och layout samt representerat 
föreningen i olikas sammanhang.
Catarina har varit Länsstyrelsens representant i VU och Johan har varit adjungerad som ”senior adviser”.
VU  har under våren haft 6 möten och under hösten 5 möten.
Calle slutade under våren i samband med pensionering och avtackades av verkställande utskottet.

Ideella krafter
I föreningen finns det många ideella krafter som ställer upp och engagerar sig på olika sätt. Att dessa 
eldsjälar finns och arbetar aktivt betyder oerhört mycket för möjligheten att ha en djupare förankring i 
biosfärområdet och också när det gäller att sprida information och kunskap. Utan dessa krafter skulle 
många arrangemang som Notdragning, Röttle- och Öxnehagadagarna vara omöjliga att genomföra.
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Medlemmar och medlemsaktiviteter
2018 har föreningen haft 86 medlemmar som är privatpersoner, i princip oförändrat från 2017 då antalet 
var 88 st. 2018 har föreningen haft 5 organisationer och företag som är medlemmar, jämfört med 6 förra 
året. En medlemsaktivitet var Notfiske vid Ölands brygga. Notfiske är ett gammalt sätt att fiska med nät 
där fisket delvis bedrivs från land. I mars hölls ett välbesökt årsmöte i Bunns byagård. Medlemsmötet som 
är rådgivande inför 2019 års aktiviteter hölls i oktober i Uppgränna bygdegård. En sammanfattning av 
medlemmarnas ideer och råd inom varje fokusområde finns som en bilaga till verksamhetsplanen 2019.
Gränna Juridik har lämnat ett sponsorbidrag.

Organisationer inom föreningen
Grundarorganisationerna haft två möten under våren. Ämnen som behandlades var biosfärområdets 
verksamhet så här långt, förväntningar på framtida verksamhet och på vilket sätt grundarorganisationerna 
kan bidra till arbetet framöver. Organisationerna har formulerat var sitt dokument, en avsiktsförklaring för 
sitt engagemang. LRF meddelade i mars 2018 att de som länsorganisation inte önskar vara medlem i 
biosfärföreningen framöver. De vill dock fortsätta samarbeta i lämpliga projekt och bidra med sin kunskap 
till biosfärområdet.

Länsstyrelsens biosfärorganisation
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Anders Råsberg  
guidar vid Ölands brygga 

Foto: Claes Hellsten

Fokusområdena

Länsstyrelsen Biosfärområde Östra Vätterbranterna

StyrelseAnneli Wirtén (suppleant Karin Hermansson) 

VUCatarina Kristensson Utvecklingsavdelningen

Samordnare: Henrick Blank, landenheten, 
Naturavdelningen. Åsa Thorsell (kulturenheten, 
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har 

deltagit i gruppen.  

Fokusområde Levande landskap

Fokusområde Energi och klimat

Fokusområde Gastronomisk region

Fokusområde Varumärke Biosfärområde 
Östra Vätterbranterna

Fokusområde Turism och friluftsliv

Fokusområde Biosfärakademin

Kontakt: Turism Elna Ljunggren 
Landsbygdsavdelningen

Friluftsliv Moa Lindvert Utvecklingsavdelningen

Kontakt: Otto Hedenmo
Utvecklingsavdelningen 

Kontakt: Nina Elmsjö
Landsbygdsavdelningen

Ansvarig: Anneli Wirtén. Catarina Kristensson ingår 
också i fokusgruppen

Ingen kontaktperson utsedd. 



Kommunikation 

Mycket av föreningens kommunikation sker genom att vi deltar i olika aktiviteter, dessa är både lokalt, 
nationellt och internationellt. När vi deltar sprider vi kunskap om biosfärområdet, vårt arbete och många 
gånger berättar vi om aktiviteterna i sociala medier och nyhetsbrev så det vi gör når fler än de som är 
närvarande. 

www.ostravatterbranterna.se
Under våren fick biosfärföreningen en ny webbplats, bland annat med texter om varje fokusområdena och 
dess kontaktpersoner. Under hösten tillkom två nya flikar, en för Besök och Upplev genom arbetet med 
digital naturvägledning i projekt LONA Mera friluftsliv. Idag finns där kartor för vandring, cykling och 
tips för uppleva området samt en sida om biosfärområdet på engelska.  
 Bild: Biosfärområde Östra Vätterbranternas webbplats där fliken Besök och upplev är markerad

Facebook
Kommunikation sker fortsatt främst via Facebook där det idag finns 1000 följare. Facebook har 
uppdaterats flera gånger i veckan om olika händelser i föreningen, evenemang publiceras som 
Facebookevenemang. På Facebook delas också uppdateringar från t ex Länsstyrelsen, Jönköpings 
kommun, Naturvårdsverket och UNESCO när de publicerar något som är av intresse för biosfärområdet. 

Instagram
Instagramkontot startades i september 2017 och under 2018 har koordinatorn gjort 32 inlägg och det har 
idag 192 följare.

Övrig media
Seminarium i samband med NordMab Päijänne resulterade i en artikel i en av Finlands största tidningar 
där det lyfts fram att det inom Biosfärområdet Östra Vätterbranterna sysselsätts lika många människor 
inom turismnäringen som skogs och jordbruk tillsammans. 
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“Naturen tar över” är ett konstprojekt i samarbete med Österängens konsthall. Det 
ska behandla konst i det offentliga rummet och biologisk mångfald. Resultatet ska 
bli ett antal offentliga gestaltningar, en del permanenta, en del semipermanenta 
och en del tillfälliga. Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Statens konstråd och 
Vätterhem medverkar i projektet som finansieras av statens konstråd. 
I samband med Fallens dag i Huskvarna anordnade Biosfärområdet notfiske (en 
gammal form av fiske med nät som delvis bedrivs från land) vid Brunstorp. 
Lokalnyheterna gjorde ett tv inslag och nättidningen Jnytt hade en artikel. 
Mycket välbesökt arrangemang (ca 300 deltagare).
Unesco publicerade en artikel om integration och miljö, ett projekt som går ut på 
att utbilda nyanlända flyktingar i biodling. Projektet sker i samarbete med 
bostadsbolaget Vätterhem och den lokala biodlarföreningen i Brunstorp.  
Artikel i Jönköpingsposten om Biosfärområdets integrationsprojekt “Växa 
tillsammans” där nya och gamla svenskar möts med naturen som gemensam arena.
Afternoon flight over east vättern landscape- filmsekvens filmad med hjälp av skärmflygare som hoppar 
från Brunstorps berg och med utsikt över Biosfärområdet och Vättern.  Gjord av Jönköpings kommun som 
uppmuntrar till att vistas ute i naturen genom friluftsliv. 

Administration
Föreningens verksamhet stöds av Jönköpings kommun bland annat genom att koordinatorn finansieras och 
har sin anställning på  Näringslivsavdelningen. Även Finansavdelningen och Kartavdelningen har bidragit 
med god kompetens och praktiskt arbete under verksamhetsåret. Kommunens naturskola Ekobussen är 
också en del av biosfärakademiens arbete.
Biosfärföreningen har personuppgiftsansvar enligt GDPR, en översyn har därför gjorts över adressregister 
m.m..
Revisor är Andreas Lidhed på Revisionsbyrå Lidhed Boström Redovisning & Revision AB.
Biosfärföreningen har en föreningsförsäkring i Länsförsäkringar Jönköping.

Samverkan, representation och nätverksbygge
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 möten fått möjlighet att presentera Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, knyta 
nya kontakter samt inleda eller fördjupa samverkan med individer, organisationer och företag.
NordMab är en konferens som hålls årligen för biosfärområden i Norra Europa samt Canada. 2018 var 
finska Päijänne mötesplats. Konferensen syftar till att stärka nätverk, sprida erfarenheter och diskutera 
gemensamma utmaningar. Erfarenheter från projekt presenteras och inspirerar ofta till framtida 
samarbeten och egna aktiviteter i de olika områdena i norr. 
Workshop hos Landshövding Helena Jonsson på Residenset. Diskussion hur man gemensamt kan utveckla 
varumärkesarbetet för Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Landshövding Helen Jonsson, Johanna Mc 
Taggert, nationell koordinator, Representanter från Region Jönköpings län, Länsstyrelsen, Smålands 
turism, Destination Jönköping, Jönköpings kommun samt Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
Biosfärrådet som består av den nationella koordinatorn, representanter från svenska Unesco och 
koordinatorn från varje Biosfärområde i Sverige träffas i Vindelälvens kandidatområde för att diskutera 
hur Biosfärområden kan bidra till att göra Sverige till en bättre plats för människor, natur och företag. 
Möten hålls regelbundet (ca en gång per månad), vanligtvis via Skype.
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Regional tankesmedja- ett inkluderande friluftsliv är en nationell konferens som i år  anordnades av 
Länsstyrelsen Jönköpings län i Tranås där Biosfärområde Östra Vätterbranterna medverkade genom att 
berätta om projektet “Växa tillsammans” 
Det har under verksamhetsåret skickats två nyhetsbrev med information om vår verksamhet. Brevet 
vänder sig till ett brett urval av biosfärområdets kontakter, både lokalt och nationellt. Breven finns också 
på hemsidan.
Öxnegårdens dag anordnas av Friluftsfrämjandet på Öxnehaga. Biosfärområdet är med och visar upp sin 
verksamheter. Biodlare från”Växa tillsammans” fanns på plats, försäljning av honung.
Jönköpings friluftsråd med friluftspolitiska ambassadörer besökte Vänerskärgården med Kinnekulle

Delar av styrelsen har varit i Kristianstad vattenrike där man träffat styrelsemedlemmar från andra 
biosfärområden i Sverige. 
Länsstyrelsens samverkansråd för biologisk mångfald har under året haft flera möten samt medverkat i 
framtagandet av en regional grön handlingsplan. Biosfärområdet har lyft fram och förankrat de frågor vi 
jobbar med.
Kommunen har ett internt Friluftsråd där biosfärområdet medverkar på möten och sammankomster.

Fokusområden
Biosfärakademien 
Ansvarig: Magnus Apelqvist
Arbetsgrupp: Inger Ekengard, Claes Hellsten, Manne Ryttman och  Ådel Vestbö Franzén
Under året har som tidigare år en utbildning av biosfärambassadörer genomförts. Nio nya ambassadörer 
diplomerades i samband med Röttledagen. Nu har ca 50 personer genomgått utbildningen till ambassadör 
för biosfärområdet och vi söker nya vägar för att involvera ambassadörerna i verksamheten. Flera av 
ambassadörerna har initierat initiativ i föreningens verksamhet och i skrivande stund tjänstgör en av de 
ambassadörer som utbildats under 2018 som vikarierande koordinator för föreningen. 
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Det anordnades också en välbesökt träff för alla 
ambassadörer på Jönköpings läns museum där vår 
ambassadör Ådel Vestbø Franzén berättade om  och vi 
fick möjlighet att samtala om ambassadörernas roll i 
föreningen. Denna fråga har också berörts under ett 
medlemsmöte under hösten 2018. I samband med 
träffen introducerades en Facebookgrupp öppen för alla 
diplomerade ambassadörer. Utbildningen genomfördes i 
samverkan med NBV.
Ytterligare en utbildning om Östra Vätterbranterna natur 
och kultur genomfördes under hösten dagtid med fem 
träffar på Öxnegården i samarbete med 
Friluftsfrämjandet. 
Den kurs som planerats redan 2017 om Natur- och 
kultur i Östra Vätterbranterna (7,5 högskolepoäng) vid 
Jönköping University genomfördes under hösten med 
flera föreläsare från biosfärområdet och en exkursion i 
området.  Mikael Gustafsson lektor i geovetenskap vid 
Jönköpings University var kursansvarig.
Naturen tar över är ett konstprojekt som drivs i 
samarbete med Österängens konsthall. Statens kulturråd 
beviljade 2018 finansiering av projektet som syftar till 
offentlig konst som i bostadsområdet lyfter fram 
biologisk mångfald. Vätterhem är som fastighetsägare 
en samarbetspartner och med dem har samtal inletts om 
ekosystemtjänster och fortbildning av personal som 

arbetar i deras bostadsområden. En dialog med Jönköping University om att bilda ett regionalt centrum för 
Undervisning för hållbar utveckling har inletts och rektor uttalat ett positivt intresse för att gå vidare med 
detta, Dessa diskussioner fortsätter under 2019.
Likaså förbereddes en utbildning för mini-ambassadörer som planeras under 2019.
Ett häfte om naturbete har färdigställts under året och lämnats för tryckning. Utkommer 2019.
Ekobussen har under året haft ett flertal exkursioner med “Biosfärområde och hållbar utveckling” som 
tema. Av totalt ca 120 exkursioner med elever på gymnasiet och grundskolans högstadium var mer än 
hälften av dessa förlagda till biosfärområdet.
En ordlista har tagits fram med termer och begrepp kopplade till hållbar utveckling, ekosystemtjänster 
med mera.
Doktorand Simon Jakobsson presenterar sin 5 åriga forskning på ett välbesökt seminarium med workshops 
på Jönköping University. Ett flertal föreläsare från hela landet talade om naturbetesmarkernas framtid. 
Simon har studerat hur träd i naturbetesmarker ökar den biologiska mångfalden: Trädbevuxna betesmarker 
inom Biosfärområdet har används som studieplatser. I arbetet har kärlväxter, fåglar, fladdermöss och träd i 
betesmarkerna studerats. 
Konferens om Lärande för Hållbar utveckling i Uppsala där Claes Hellsten, Magnus Apelqvist och Agnes 
Vungi deltog tillsammans med Bo Magnusson från Jönköping University. 
Projekt Växa tillsammans 

Inom projektet Växa tillsammans genomfördes en studiecirkel om biodling för nyanlända. Kursen 
resulterade i en bikupa på Öxnehaga som redan den första säsongen levererade honung som såldes på 
Öxnegårdendagen. 
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biosfärambassadörer hölls i Vätterhems 
konferensrum med vacker utsikt över 
biosfärområdet



Energi och klimat
Ansvarig: Claes Hellsten 
Arbetsgrupp: Petra Hansson, Calle Thulin, Robin Hansson, Ryno Andersson, Nils-Erik Olofsson, Gudrun 
Käll , Otto Hedenmo (kontakt Länsstyrelsen)
Satsning på solel
De ämnen som gruppen börjat arbeta med är solel, 
trähusbyggande och biokol. Framförallt har satsningen 
på solel varit det mest utåtriktade under året. Gruppens 
ambition har varit att biosfärområdet ska uppmuntra 
privatpersoner och företag att bygga egna 
solanläggningar så att vi inom biosfärområdet kraftigt 
ökar antalet tak med egen elproduktion. 
Två offentliga möten om solanläggningar på privatägda 
byggnader har genomförts i Lekeryd och Adelöv. I 
samarbete med Vuxenskolan har två studiecirkel om 
solel genomförts med Ryno Andersson som 
cirkelledare.
Solsafari med ledning av näringslivsavdelningen 
Jönköpings kommun under Klimatveckan.
Det har även anordnats 8 st informationsträffar på 4 
olika platser inom biosfärområdet, i samarbete med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Energicentrum A6  
som är kommunens lokala energi och klimatrådgivare.

Gastronomisk region
Ansvarig: Ragni Andersson
Arbetsgrupp: Agneta Börjeson, Lars Melander, Johan Ernfridsson, Nina Elmsjö (länsstyrelsen), Chatrine 
Schander Ljungqvist, Jenny Elf, Simon Jonegård.
Visioner och mål för fokusområdet finns i biosfärprogrammet för 2016-2021. Vi arbetar långsiktigt med 
att göra det lätt för besökare att hitta till de hållbara och genuina måltidsupplevelserna i Biosfärområdet.
Fokusgrupp Gastronomisk region har haft tre mötestillfällen under året
Under hösten har det varit en givande kontakt med Region Jönköpings län om insatser för genomförande 
av den nationella livsmedelsstrategin. Den resulterade i finansiering till några mindre insatser i slutet av 
året, inom ramen för fokusområdet. Även kontakter med WWF, Vätterhem m.fl. har tagits om förslag till 
pilotverksamhet i biosfärområdet - dels i samverkan med föreningen Östra Vätterbranterna men också 
projekt som Östra Vätterbranterna kan vara huvudman för.
Studieresa till Ombergs ekogård anordnades av Fokusgruppen. Genom studiebesöket har de medföljande 
fått kunskap och information om ekologisk grönsak- och spannmålsodling samt förädling av dessa. 
kunskap om fröodling av äldre köksväxter samt om permakultur. Information om Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna och den nationella livsmedelsstrategin för Jönköpings län samt information om Rekoring 
Jönköping-Huskvarna. På Ombergs ekogård odlas det  hampa på 8 hektar och quinoa på 20 hektar vilket 
gårdens ägare höll föredrag om under dagen.

Genomfört ett informationsmöte om kortare livsmedelskedjor och enklare slakt, i samarbete Per Nilsson, 
konsult, Profox. Arrangemang i samarbete med Vuxenskolan i Gränna.
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Engagemang i starten av REKO-ring Jönköping-Huskvarna. Föreningen har dock inte haft anledning att 
bidra ekonomiskt, och den tid som fokusgruppens medlemmar lägger på arbetet med REKO är egen tid i 
respektive företag och/eller ideellt arbete.
I samband med att Östra Vätterbranterna gjorde om sin webbplats påbörjades arbetet med att planera hur 
det på ett tydligare sätt går att lyfta fram möjligheterna att uppleva lokala mathantverk och unika måltider 
inom biosfärområdet. Arbetet sker långsiktigt och i nära samverkan med fokusgruppen Turism & 
friluftsliv.
Det har tagits fram en lista med förslag på några lokala leverantörer inom biosfärområdet, som föreningen 
kan använda sig av när man ska fixa mat eller fika i samband med föreningsaktiviteter.
En studieresahar genomförts där målgruppen var småskaliga livsmedelsproducenter inom REKO-ring 
Jönköping Huskvarna som bor och är verksamma i Östra Vätterbranterna. Detta blev möjligt tack vare 
snabbt besked om finansieringsmöjligheter från Region Jönköpings län.

Ansökningar om bidrag/finansiering för genomförande av en mat- 
och konstrunda 2019 med test av innovativ logistik/fossilfria 
transportlösningar. På Röttledagen i början av maj hade vi en drop-
in-workshop där besökare fick lämna sina idéer och förslag. Andra 

värdefulla kontakter har tagits för att konkretisera och utforma konceptet. Dessa steg på vägen blev 
realiserade tack vare landsbygdsbidrag från Jönköpings kommun och medel från Region Jönköpings län 
för insatser som gäller genomförande av den nationella livsmedelsstrategin.
En förstudie om stadsodling bekostat av Region Jönköpings utfördes med bostadsområde Öxnehaga som 
exempel. Förstudien har genomförts av Lundvalls Diverse AB. Studien innefattar odling utom-och 
inomhus och man kommer i en diskussion bla fram till att odlingen kan ha positiva sociala effekter och 
genom rätt stöd kan stadsodling lyckas även om man får räkna med att startkostnaden är kan vara relativt 
hög. Förstudien har utförts i samverkan med Vätterhem. 
En representant för arbetsgruppen deltog i en fyra dagars studieresa till biosfärområdet Appennino Tosco 
Emiliano Biosphere Reserve i Italien. Temat för resan var mat, mathantverk och agri-turism/hållbar 
besöksnäring. Resan arrangerades av biosfärprogram Sverige. Resereportage finns i kortformat på 
föreningens facebooksida och i en längre version i nyhetsflödet på föreningens webbplats.
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Levande Landskap
Ansvarig: Henrick Blank, Länsstyrelsen
Arbetsgrupp: Claes Hellsten, Johan Uhr, Ryno Andersson, Ådel Vestbö-Franzén, Åsa Thorsell 
(Länsstyrelsen), Ulf Karlsson (Skogsstyrelsen)
Fokusgruppen har under 2018 träffats tre gånger och utifrån bland annat biosfärprogrammet, den gröna 
handlingsplanen för Jönköpings län samt i viss mån även Agenda 2030-målen bedrivit och arbetat för att 
utveckla fokusområdets verksamhet. 
Under året har bland annat följande genomförts:

Påbörjat LONA-projekt om kontinuitetsskogar som syftar till att behålla och utveckla biologiska och 
kulturella värden i betade eller f.d. betade skogar/kontinuitetsskogar genom samverkan med markägare 
och flera andra parter. 
Genom skapande av demonstrationsområden visa på ett för markägare ekonomiskt bärkraftigt sätt att 
bruka skog i en naturtyp som minskat kraftigt i Sverige och länet.
Vidareutvecklat konceptet Lövsucce och med LRF som projektledare ansökt om medel från 
landsbygdsprogrammet (Skogsstyrelsen). Projektet syftar fortfarande i grunden till att öka andelen lövträd 
i landskapet, men breddas nu till att även omfatta andra områden än Östra Vätterbranterna och förtydliga 
företagsperspektivet, till exempel småskalig träförädling. Biosfärsområdet avses fortfarande ha en viktig 
roll som pilotområde.
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Hållit ett samverkansmöte med bland andra Södra och Skogsstyrelsen för att få klarhet i vad satsningen på 
skydd av nyckelbiotopsrika fastigheter samt nya nyckelbiotopsinventeringen innebär.
Träffat riksdagsledamot för att belysa problematiken kring den ökande vildsvinsstammen i Östra 
Vätterbranterna samt tagit initiativ till projekt att minska skadorna de orsakar.
Tagit initiativ till att dokumentera det biologiska kulturarvet vid ett par utvalda byar i biosfärområdet. 
Fältbesök gjordes vid byarna Öland och Lappland.
Genomfört en metodtest om hur man kan kartlägga och arbeta med socialt värdefulla skogar. Insatsen har 
även tydlig bäring på fokusområde Turism och Friluftsliv.
Länsstyrelsen i Kalmar, naturavdelningen, besökte biosfärområdet för en tvådagars konferens. De var 
särskilt intresserade av biosfärområdets samverkan i landskapsarbete samt metod för och resultat av den 
biologiska bristanalys som genomförts här. Claes Hellsten informerade.
Varumärke naturbeteskött är ett projekt finansierat av Världsnaturfonden WWF och syftar till att ta fram 
en märkning som ger naturbeteskött från Vätterbranterna ett mervärde. Projektet pågår även under 2019.
Biologiska mångfaldens dag uppmärksammades i Råbyskogen med vandring bland vindfällen och gamla 
träd, vågig sidenmossa och skalbaggen bronshjon. Gränna Skogsgrupp och Biosfärområdet arrangerade. 
Guidning av Lasse Söderström på Bråneryds kyrkogård, där han berättar om vem som gillar sand och sol i 
naturen. Gränna Skogsgrupp och Jönköpings Kommun arrangerade.
Träff om vildsvinsskador i lantbruket på Strands gård och Lars och Johan Nilsson. Medverkade gjorde 
riksdagspolitiker Magnus Oscarsson och Andreas Carlson (KD), representanter från Länsstyrelsen och 
Jägarförbundet samt markägare inom LRF Skärstad och Ölmstad lokalföreningar.

Turism och friluftsliv
Ansvarig: Chatrine Schander-Ljungqvist (turism, 
biosfärsled), Martha Wägeus (friluftsliv)
Arbetsgrupp: Håkan Strotz (turism), Michael Kleeman 
(turism), Martha Wägeus (friluftsliv), Helen Bjurulf 
(friluftsliv), Anne-Lie Lokko, Josefine Gustafsson, 
Biosfärled: Chatrine Schander-Ljungqvist ansvarig, 
Anders Råsberg, Björn Jonasson, Inga Jonasson, Lena 
Claesson

Besökskarta
I projekt Mera Friluftsliv (LONA) har en besökskarta 
tagits fram med tips på naturpärlor, gårdsbutiker, 
kulturplatser och matställen. Innehållet i kartan har även 
varit ett startskott för den nya fliken Besök och upplev på 
förenings webbplats med fokus på Turism och friluftsliv.

Naturturism 
Naturturism i Biosfärområde Östra Vätterbranterna var 
temat när fokusgruppen Turism och friluftsliv mötte 
Svenska Ekoturismföreningens/Naturturismföretagarnas 
Per Jiborn. Temat var biosfärområdet som reseanledning - 
hur gör vi det? Besökskarta, digital vägledning på 
webben, helhetsupplevelser och annat avhandlades.
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Workshop Naturturism och friluftsliv på annans mark hölls i oktober. Workshopen anordnades i samarbete 
med markägare, föreningsliv, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Smålands Turism, 
LRF, Destination Jönköping och Region Jönköpings län. Syfte var att få fram gemensamma spelregler när 
det gäller naturturism och "generellt friluftsliv". Cirka 50 representanter från olika intressen deltog aktivt i 
workshopen på Smålandsgården i Öserum vid sjön Ören.
Workshop om Friluftsutveckling har hållits i Örserum. Planering inför 2018-2020 samt guidning av Erik 
Hugander till Kärleksudden vid sjön Ören. Biosfärområdet medarrangör
Pilotprojekt med audioguider - John Bauer (LONA)
Stadsbyggnadskontorets avdelning Naturvårdsfunktion har arbetat med ett pilotprojekt har genomförts 
med två audioguider med två Bauersagor, skyltar är framtagna och kommer sättas upp när tjälen har 
släppt. Översättning till engelska är gjord, både skylt och audioguide. 
2018 var det 100 år sedan konstnärsfamiljen John, Ester och Bengt Bauer tragiskt omkom i en olycka. Det 
har uppmärksammats genom olika aktivitete bla genom guidade turer genom Jönköpings kommun, i 
samverkan med ungdomar från Kulturskolan, ideella föreningar som Botaniska sällskapet, 
Rocksjögruppen, Fågelklubben ungdomar från Svenska kyrkan.
Vid Tankesmedja för friluftsliv på Djurönäset i Stockholms skärgård lyftes Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna fram som exempel på lyckad samverkan.

Varumärke Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Ansvarig: Anneli Wirtén

Arbetsgrupp: Catarina Kristensson, Anne-Lie Lokko, Johan Lind, Helen Strand, Anna Hegethorn, Simon 
Jonegård

Fokusområdet griper in i alla andra områden och det är genom att göra som vi stärker varumärket. 
Satsningen på solenergi är ett sådant exempel. Varumärkesarbete handlar också om de större penseldragen 
i kommunikationsarbetet och om det som håller samman fokusområdena.

Samverkansmöte  
För att långsiktigt stärka och utveckla biosfärområdet som varumärke arrangerades i början av året ett 
samverkansmöte med syfte att engagera andra organisationer i kommunikations- och varumärkesarbetet. 
Vid mötet samtalades det bland annat om hur kommunikationen av områdets identitet kan stärkas och hur 
olika organisationer kan bidra. Deltog gjorde Region Jönköpings län, Smålands turism, Destination 
Jönköping, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, företaget Urnatur som är verksamhet inom området, 
biosfärprogram Sverige och föreningens ordförande samt koordinator.
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Fokusgruppen har utökats  
Kontakterna vid samverkansmötet har lett fram till att fokusgruppen kompletterats med Helen berg, Anna 
Hegethorn och Johan Lind, från Smålands turism och Destination Jönköping. Därutöver har gruppen även 
kompletterats med koordinator Josefine Gustafsson samt Anne-Lie Lokko som är projektledare för ett 
projekt inom turism och friluftsliv samt Simon Jonegård, Jönköpings kommun. Gruppen har träffats två 
gånger under året. Resurstillskottet har gjort att fokusgruppen fått ny energi och det har varit intressanta 
diskussioner om biosfärområdet och vad de som bor och verkar i området känner till. Gruppens förslag är 
att det 2019 bör genomföras en varumärkesundersökning för att mäta vad invånarna i Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna känner till och hur de uppfattar biosfärområdet i dag. Med detta som grund kan sedan 
både strategiska och operativa insatser identifieras och genomföras.

Ansökan om infartsskyltar  
I arbetet med att ansöka om infartsskyltar för turistområde så kallad brunvit-skyltning har det identifierats 
att ansökan ska skickas till Trafikverket via ett digitalt ansökningsförfarande. Tyvärr  räckte inte resurserna 
till för att göra själva ansökan utan det finns med i verksamhetsplanen för 2019.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna i marknadsföring  
I kommunikation och varumärkesarbete är det centralt att ha ett konsekvent och gemensamt sätt att 
benämna och kommunicera. Biosfärområdet har många gånger förkortats till ÖVB och det har också 
använts andra kortformer som Vätterbranterna. Gruppen har diskuterat och kommit fram till ett förslag 
som kommer att lämnas till styrelsen. Att vara biosfärområde är unikt så med det som utgångspunkt är 
gruppens förslag att i text genomgående använda Biosfärområde Östra Vätterbranterna och aldrig använda 
kortformer eller förkortningar. Föreningens formella namn är ”Biosfärområde Östra Vätterbranterna - 
ideell förening” och det påverkas inte av detta förslag.

Publika aktiviteter  
I verksamhetsplanen för 2018 fanns också upptaget publika aktiviteter som Röttle dagen och Fallens dag 
samt att etablera informationsnoder på Öxnegården och Rudenstams gårdscafé. Detta redovisas under 
andra fokusgrupper.
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Presentationer och övriga aktiviteter
Stefan Edman i Skärstad kyrka. Skärstad Ölmstad församling anordnade en mässa med Stefan Edman med 
rubrik Vår stund på jorden - Från Big Bang till 2018 i Skärstad kyrka, Efter mässan anordnade Östra 
Vätterbranterna kyrkkaffe i församlingshemmet med ett offentligt estradsamtal mellan Erik Lindfelt och 
Stefan Edman. Tema - En hållbar värld och en hållbar lokal utveckling.  Ca 100 personer deltog i 
församligneshemmet.
Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens stipendium som delas ut för framstående insatser till gagn för 
landsbygdens utveckling tilldelades 2018 Landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Näringslivsavdelningen 
Jönköpings kommun (tidigare koordinator för biosfärområdet), för sina insatser som bidragit till 
samarbeten b.l.a i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna vilka stärkt jordbrukets lönsamhet och 
allmänhetens förståelse för jordbrukarnas betydelse för ett långsiktigt hållbart brukande.
Lunchföreläsning på Kvarteret Ödlan om John Bauer, konstnär och serietecknare, av Gunnar Krantz
Bauervandring i Bunnström, Ester och John Bauers liv i trakten kring Bunnström,
WWF och researrangören Nationalparksresor besökte Röttle och fick en guidad tur. 
Grundarorganisationerna för Biosfärområdet har haft möte inför Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens 
arbete med inventering och skydd av biologiskt värdefull skog.
Öxnehagadagen där Biosfärområdet genom  “Växa tillsammans” pratar om biologisk mångfald och 
biodling.
Röttledagen med bokbord och utställning Guidade turer i form av naturvandring med snäckletning och 
vårtecken, Kulturvandring med Röttles historia, utdelning av fröpåsar innehållande frö till växter som 
främjar pollinerande insekter, diplomering av nya Biosfärambassadörer med musik av gruppen Högt i tak.
2018 var det 100 år sedan Familjen Bauer bestående av John, Ester och sonen Bengt tragiskt omkom i en 
båtolycka. Det har under året uppmärksammats genom bla Berättardags i Bauerskogen. vandring utanför 
upptrampade stigar till stämningsfulla platser runt Bunnström där familjen var bosatt. 
Magisk vandring i sällskap med Vättar och troll med Elisabeth Magnusson Mossastena, Jönköpings 
kommun. Guidade turer vid flera tillfällen på platser som förknippas med familjen Bauer.
Studiebesök i Östra Vätterbranterna från Länsstyrelsen Skåne, Kullabergsområdet,  Elena Bazhenova. 
Fokus på hållbar besöksnäring.
Hållbara affärer- Vägen framåt, Jönköpings universitet
Kursdag om biologisk mångfald, kartläggning och åtgärder, i samarbete med Aktuelhållbarhet.se
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Studiebesök från Länsstyrelsen i Kalmar, guidad vandring vid Grav och information om biosfärområdets 
historia och landskapsarbete.
Föreläsning om Östra Vätterbranterna i utbildningsprogrammet Internationellt arbete vid Jönköping 
University
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Ekonomisk redovisning 
Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat 144 467
Årets resultat 64 021
Disponeras så att i ny räkning överföres 208 488

Föreningens resultat och ekonomiska ställning per 2018-12-31 framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning.

RESULTATRÄKNING Not 2018-01-01 2017-01-01
2018-12-31 2017-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter 1 29 550 34 200
Bidrag 2 693 958 598 914
Projektintäkter 3 841 944 104 616
Övriga rörelseintäkter 1 001 33 280
________________________________________________________________________________
Summa intäkter 1 566 453 771 010

Kostnader
Projektkostnader 4 -877 570 -111 366
Egenfinansierade projektkostnader 5 -20 799 -55 366
Konsulttjänst Biosfärakademin och VU -150 901 -200 001
Konsulttjänst bitr koordinator -197 125 -447 339
Kommunikation/Administration -92 752 -80 376
Utvecklingsarbete/Medlemsvård -43 979 -37 909
Styrelsekostnader -3 252 -23 268
Arvoden och avgifter 6 -62 474  -55 306
Administration -34 998 -32 064
Övriga kostnader -18 582 -23 030
________________________________________________________________________________
Summa kostnader -1 502 432 -1 066 025

Rörelseresultat 64 021 -295 015
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BALANSRÄKNING Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager 0 5 000
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 153 306 36 000
________________________________________________________________________________

153 306 41 000

Kassa och bank 379 931 482 148
________________________________________________________________________________
Summa omsättningstillgångar 379 931 523 148
Summa tillgångar 533 237 523 148

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7
Balanserat resultat 144 467 439 482
Årets resultat 64 021 -295 015
________________________________________________________________________________
Summa eget kapital 208 488 144 467

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 20 000 18 901
Övriga skulder 19 672 18 437
Förutbetalda bidrag 235 496 313 884
Upplupna kostnader 49 581 27 459
________________________________________________________________________________
Summa kortfristiga skulder 324 749 378 681

Summa eget kapital och skulder 533 237 523 148

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)
2018 2017

Jönköpings kommun 4 000 4 000
Länsstyrelsen i Jönköpings län 4 000 4 000
Lantbrukarnas riksförbund 0 4 000
Södra Skogsägarna 4 000 4 000
Skogsstyrelsen 4 000 4 000
Världsnaturfonden WWF 4 000 4 000
Övriga organisationer 5 medlemmar (6 medl fg år) 2 500 3 000
Privatpersoner 86 medlemmar (88 medl fg år) 7 050 7 200
__________________________________________________________________
Summa medlemsavgifter 29 550 34 200

Not 2 Bidrag
Naturvårdsverket 400 000 400 000
Jönköpings kommun 154 000 150 000
Länsstyrelsen 20 000 20 000
Skogsstyrelsen 6 000 6 000
Vätternvårdsförbundet 15 000 15 000
Södra Skogsägarna 25 000 0
Övriga bidrag 73 958 7 914
__________________________________________________________________
Summa bidrag 693 958 598 914
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Not 3 Projektintäkter 2018 2017
Gastronomisk region
Kommunens Landsbygdsutveckling (178) 40 000 0
- Flyttas över till nästkommande år -20 000
Insatser för livsmedelsstrategin (186) 119 306 0

Levande Landskap
Världsnaturfonden WWF ”Leif” (176) 145 384 54 616
Lona kontinuitetskog (182) 42 500 0
Naturbeteskött (179) 100 000  0
- Flyttas över till nästkommande år  -3 746

Turism och Friluftsliv
Guideutbildning (180) 100 000 0
- Flyttas över till nästkommande år -100 000
Lona mera friluftsliv (183) 85 000  0

Biosfärsakademin
Växa tillsammans 2 Jönköpings Kommun 0 50 000
Växa tillsammans fortsättning (177) 218 500 218 500
- Flyttas över till nästkommande år -10 000 -218 500
Utställning Agenda 2030 (184) 125 000 0
__________________________________________________________________
Summa projektintäkter 841 944 104 616

Not 4 Projektkostnader
Gastronomisk region
Kommunens Landsbygdsutveckling -20 000 0
Insatser för livsmedelsstrategin -119 306 0

Levande Landskap
Världsnaturfonden WWF ”Leif” -142 432 -54 616
Lona kontinuitetskog -42 500 0
Naturbeteskött -96 254 0

Turism och Friluftsliv
Lona mera friluftsliv  -85 000 0

Biosfärsakademin
Växa tillsammans 2 Jönköpings Kommun -191 029 -56 750
Utställning Agenda 2030 -181 049 0
__________________________________________________________________
Summa projektkostnader -877 570 -111 366
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Not 5 Egenfinansierade projektkostnader
Bioenergiprojektet -800 -30 845
Refugee 0 -6 711
Biosfärakademin -8 974 -17 810
Gastronomisk region -10 000 0
Turism och Friluftsliv  -1 025 0
__________________________________________________________________
Summa egenfinansierade projektkostnader  -20 799 -55 366

Not 6 Arvoden och utgifter
Medelantalet anställda 0 0
Löner och andra ersättningar
Styrelsearvoden -41 500 -32 000
Övriga arvoden -4 000 -1 500
Övriga ersättningar  -5 390 -9 984
Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal -11 584 -11 822
__________________________________________________________________
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader -62 474 -55 306

Föreningen har ingen anställd personal.
Föreningens koordinator är anställd av Jönköpings kommun till 100% men har under året jobbat 
80%.

Not 7 Förändring av eget kapital
Ingående eget kapital 144 467
Årets resultat 64 021
_______________________________________________
Utgående eget kapital 208 488
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