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Framsidan visar resultatet av den enkät som utfördes under 2019 och som sammanställdes av 
Placebrander. Ju större ett ord visas desto fler har förknippat det ordet med biosfärområdet. 
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Föreningsuppgifter 
Följande redovisning omfattar räkenskapsåret 2019-01-01 till och med 2019-12-31. 
Organisationsnummer 802466-8983 
Adress:  
Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
Rådhuset 
551 89 Jönköping 
telefon: +46 (0) 72 21 47 098 
www.ostravatterbranterna.se 
info@ostravatterbranterna.se 
Bg 881 – 0756 
Swish 123 321 59 43 
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Sammanfattning 
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 såväl i verksamhetsberättelse som övriga dokument. Att vara 
modellområde för hållbar utveckling är biosfärområdets viktigaste uppgift, samverkan med och 
mellan olika organisationer och myndigheter är en av de viktiga punkterna för att uppnå detta. 

Lövsuccé 2.0 har beviljats medel och från att ha varit ett "demoprojekt" bara inom Östra 
vätterbranterna är det nu ett projekt för hela Småland. Trots att det nu berör fem fokusområden i 
Småland så valde man att inleda projektet med en skogsdag inom biosfärområdet. Speciellt med 
projektet utöver att det länkar samman produktion, naturvärden i lövskog och ett för rekreation 
attraktivt landskap är det betydelsefullt att lyfta att föreningen spillkråkan stod som medarrangörer 
för samtliga skogsträffar i projektet. Spillkråkan är Sveriges största förening för kvinnliga 
skogsägare och föreningen jobbar mycket aktivt för ett hållbart och jämlikt skogsbruk. Efter 
skogsdagen i Östra vätterbranterna har Spillkråkan intervjuats av LRF egna journalister och LRF 
har medverkat på ett av föreningens möten. En mycket positiv bieffekt utöver fokuseringen på 
lövträdens alla möjligheter för landskapet, brukarna och invånarna. 
 
Jubileumsexkursionen med tonvikt på resultat och framtidsmöjligheter blev en lyckad gemensam 
aktivitet med föreläsning, företagsbesök, företagarkontakt, hembygds- och kulturhistoria, 
landskapsperspektiv och vistelse i naturen. Samarbete med Grafitgrå, Hannas Kök och 
Bauergården gav god förplägnad. Varmt tack till landshövdingen i Jönköpings län, Jönköpings 
kommun samt Landshypotek samt frivilliga krafter, som generöst bidrog till genomförandet. 

Ett arbete med miniambassadörer utformades på en förskola på Öxnehaga inom läroplanens ram 
på initiativ av en biosfärambassadör. 21 stycken förskolebarn har med hjälp av pedagoger fått 
hjälp att se samspelet mellan människa och natur. Genom att odla, mata fåglar, plocka skräp och 
gå naturexpeditioner tar barnen med sig kunskapen hem till sina familjer. En skriftlig rapport 
föreligger och metoden och pedagogiken sprids till fler förskolor inom och utom kommunen. 

Statens konstråd bekostar projektet ”Naturen tar över” som är ett samarbete mellan Österängens 
konsthall, bostadsbolaget Vätterhem och Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Syftet är att 
utforska processen kring konstnärliga gestaltningar utomhus i offentlig miljö där konstverken 
också ska relatera till biologisk mångfald. Totalt kommer det att bli nio stycken konstverk 
gestaltade av nationella och internationella konstnärer. Ett första konstverk Mulmholkar av 
Katarina Vallbo invigdes på Österängen i september av landshövding Helena Jonsson. Projektet 
påbörjades september 2018 och pågår t o m december 2020.  
 
Genom detta axplock av aktiviteter visas bredden och mångfalden i föreningens arbete och det är 
dags att rikta ett tack till medlemmar, biosfärambassadörer, förtroendevalda, koordinator samt alla 
samarbetspartner för ett bra verksamhetsår 2019 och med tillförsikt blicka framåt 2020 för ett 
arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 i fokus. 
 
Tack till de organisationer, företagare och statliga verk som under året bidragit med resurser: 
Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsmuseet, Länsförsäkringar, Södra 
Skogsägarna, Naturvårdsverket, Vätternvårdsförbundet, Landshypotek, ABF.  
 
Inger Ekengard 
ordförande 
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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 50 000 ha stort och har en befolkning på ca 40 000 invånare är ett av världens ca 700 

biosfärområden. Under 2019 tillkom biosfärområdena Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen 

som nya biosfärområden i Sverige, vilket gör att det från och med sommaren 2019 finns sju 

stycken biosfärområden i Sverige. 

I området finns mycket värdefull natur och en rad naturreservat och skyddsvärda områden. 

Biosfärområde Östra Vätterbranterna arbetar för att lösa globala miljöproblem på lokal nivå 

genom ekologiska och socialt hållbara metoder. Inom biosfärområden ska nya metoder prövas, 

olika typer av forskning förläggs inom området och nya projekt startar och genomförs.  

 
Kartbild som visar biosfärområdets geografiska utbredning. 
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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 – för oss och eftervärlden!  
 
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.  
- 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  
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 
dimensionen 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 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 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.  

Organisation och medlemmar 
Vid biosfärområdets bildande fanns det 6 stycken organisationer som aktivt bidrog med arbetet 
med biosfärområdet. Under 2019 meddelade Skogsstyrelsen att de som organisation/myndighet 
inte längre ska vara medlem, men att Skogsstyrelsen gärna bidrar med kompetens när det finns 
lämpliga projekt. (LRFs länsorganisation har 2018 meddelat utträde.) Under året har ett 
förändringsarbete initieras vad gäller organisationsutveckling, arbetsmetoder och budgetarbete.  
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Styrelse 
Styrelsen har under året bestått av 11 ordinarie ledamöter. 

Ordförande 
Inger Ekengard 

Personliga mandat 
Håkan Strotz 
Magnus Apelqvist 
Ådel Vestbö-Franzén 
Anders Råsberg 
Hanna Lupiner  

Adjungerade ledamöter 
Johan Uhr 
Ryno Andersson 
 

Suppleanter 
Ragni Andersson, första suppleant 
Katarina Carthew  

Gränna Skogsgrupp - Claes Hellsten, ersättare Agneta Börjesson  
Jönköpings kommun - Harriet Roosquist, ersättare Bert-Åke Näslund 
Länsstyrelsen - Anneli Wirtén, ersättare Catarina Kristensson 
Södra Skogsägarna - Jonas Vittgård, ersättare Fredrik Kåresved 
Världsnaturfonden WWF – Mats Forslund, ersättare Claes Hellsten 

Under 2019 har sju 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 har varje gång inletts med punkten ”Samtal pågår” med 
mer långsiktiga ämnen eller rapporter. 

Verkställande utskott/föreningens löpande arbete 
Verkställande utskottet är en arbetsgrupp inom styrelsen som tillsammans med koordinatorn 
ansvarar för arbetet mellan styrelsemötena samt förbereder och verkställer styrelsens beslut. I VU  
ingår Catarina Kristensson, Claes Hellsten, Magnus Apelqvist, Inger Ekengard, Johan Uhr och 
Charlotte Burman. Verkställande utskottet har under året haft 14 möten, varav en 
heldagskonferens. 
 
Föreningens löpande arbete sköts av koordinator Charlotte Burman som är föreningens fjärde 
koordinator och som anställdes den 1 april 2019. Koordinatorn har det övergripande ansvaret för 
att rapportera till styrelse och Svenska MAB-kommittén.  
 
Föreningens nya ordförande Inger Ekengard, från och med årsmötet 2019 är också ordförande i 
VU och har initierat en del organisatoriskt förändringsarbete med syfte att öka tydlighet och 
transparens, öka antalet medlemmar och samarbetspartners. I förändringsarbetet ingår också att en 
budgetberedning bistår VU och styrelse med det ekonomiska arbetet. 
Beslut har fattats att medlemskap som inleds från 1 oktober gäller påföljande år.  
 
Vidare har en utvärdering av biosfärambassadörsutbildningen och behov av vidareutbildning 
inletts med syfte att öka det ideella engagemanget och tydliggöra biosfärambassadörernas roll i 
föreningen. 
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Administration och offentliga resurser 
Föreningens verksamhet stöds av Jönköpings kommun bland annat genom att koordinatorn har sin 
anställning, finansiering och arbetsplats på näringslivsavdelningen. Att ha tillgång till den 
kompetens som finns inom Jönköpings kommuns olika verksamhetsområden, bland annat 
friluftsliv och landsbygdsutveckling, är mycket värdefullt för utvecklingen av biosfärområdet. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län är en annan viktig aktör liksom Länsmuseet. Länsstyrelsen bidrar 
bland annat med personer i verkställande utskottet, med ansvarig för fokusgruppen Varumärke 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, samordnare av fokusgruppen Levande landskap och 
deltagare i Gastronomisk region. Revisionsbyrå Lidhed Boström Redovisning och Revision AB är 
den revisionsbyrå som biosfärområdet anlitar.  

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, medlemsaktiviteter, Röttle- och 
Öxnehagadagarna vara omöjliga att genomföra. 
 
En av våra trogna ideellt arbetande medlemmar och biosfärambassadör Gunnar Adolfsson har 
avlidit under året och lämnar ett stort tomrum. Vi minns honom med respekt och tacksamhet.  
 
Medlemmar och medlemsaktiviteter 
Under året har antalet enskilda medlemmar ökat med 29 personer och är nu 115 stycken. Antalet 
organisationer/företag är 7 stycken, vilket är en ökning med 2 stycken från 2018. 

Tre medlemsaktiviteter har genomförts, en föreläsning på Jönköpings University om de orkidéer 
som finns inom biosfärområdet med Mikael Gustafsson, lektor i geovetenskap och med ett stort 
intresse för orkidéer.  

Den andra aktiviteten var på våren då länsstyrelsens fiskeenhet föreläste om utsättning av röding i 
sjön Ören och fiskevårdsarbetet som bedrivs där. Sjön Ören är klassad som Natura 2000-område 
enligt EUs art- och habitatdirektiv samt klassad som nationellt särskilt värdefullt vatten för natur 
och fiske enligt Länsstyrelsens rapport 2018:23. Under eftermiddagen delgavs även ett historiskt 
inslag med skrönor från gårdarna runt sjön.  
 
Den tredje medlemsaktiviteten genomfördes under högsommaren och innebar en historisk och 
botanisk vandring i ravinen i Edeskvarna ner till Vättern. 
 
Medlemsmötet som är rådgivande inför nästföljande års verksamhet hölls den 11 september i 
Uppgränna bygdegård och gav värdefulla inspel till arbetet med verksamhetsplan 2020. 
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Medlemsutvecklingen de senaste fyra åren. 
 

Kommunikation och samverkan 

Mycket av biosfärområdets kommunikation sker genom deltagande i olika aktiviteter lokalt, 
nationellt och internationellt. Under 2019 har biosfärområdet medverkat vid 25 olika publika 
lokala evenemang. När vi deltar sprider vi kunskap om biosfärområdet, Agenda 2030 och 
kommande aktiviteter. Spridning av biosfärområdets arbete, aktiviteter och evenemang sker ofta 
även i sociala medier och i föreningens nyhetsbrev. I samarbete med Svenska kyrkan Skärstad-
Ölmstad anordnades en dag med fokus på Skog och naturvård. Dagen avslutades med en guidning 
med naturguide i Drefseryds kyrkoreservat. 
 
Biosfärområdets webbplats www.ostravatterbranterna.se hade 3 481 besökare under 2019. På 
hemsidan finns biosfärområdets historia, styrelseprotokoll och också information från de olika 
fokusgrupperna. Det finns även kartor och möjlighet att ladda ner tryckt material och broschyrer. 
Kommunikation sker fortsatt främst via Facebook där det i december 2019 fanns 1 102 följare. 
Facebook är den främsta kanal för spridning av information om olika händelser i föreningen. På 
Facebook delas också uppdateringar från t ex länsstyrelsen, Jönköpings kommun, 
Naturvårdsverket och UNESCO när de publicerar något som är av intresse för biosfärområdet.  
 
Instagramkontot startades i september 2017 och det har idag strax över 200 följare. Under året har 
ett stort antal notiser om föreningens aktiviteter inom biosfärområdet publicerats i 
Jönköpingsposten och jubileumsexkursionen fick stort utrymme i ett flertal tidningar samt Radio 
Jönköping. I maj besöktes biosfärområdet av eu- parlamentariker Fredrik Federly. Ämnen som 
lantbrukarna och livsmedelsproducenternas villkor i Sverige kontra Europa avhandlades. Besöket 
uppmärksammades i media. 
 
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. Under 2019 har 2 nya biosfärområden bildats i Sverige och vid 
invigningarna var biosfärområdet representerad på plats i Vindelälven-Juhtatdahka och 
Voxnadalen.  

 
I augusti genomfördes en heldagsexkursion inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna med 
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inbjudna gäster däribland landshövdingen i Jönköpings län och representanter grundar-
organisationer, flera kommuner, statliga verk, organisationer och företagare samt föreningens 
styrelse. Dagen inleddes med ett föredrag av forskare Lisen Schultz som belyste biosfärområdenas 
betydelse med fokus på resultat och framtidsmöjligheter. Färden gick runt i biosfärområdet och 
under dagen informerades det om olika positiva åtgärder som biosfärområdet genomfört och varit 
delaktig i under åren sen biosfärområdet bildades. 
 
I Jönköpings kommuns 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.  
 
Under verksamhetsåret har det pågått ett intensivt arbete med att skapa kontakter inför framtida 
samarbeten, ett arbete som främst utförts av föreningens ordförande. Företagare, organisationer 
och grannkommuner har fått information om det arbete som biosfärområdet gör och de fördelar det 
innebär att vara ett biosfärområde. 
 
Biosfärrådet som består av den nationella koordinatorn, representanter från svenska Unesco och en 
person från varje biosfärområde i Sverige har regelbundna skypemöten och träffas också fysiskt 
vid ett tillfälle per år då också Naturvårdsverket medverkar. 2019 hölls en tvådagarskonferens i 
Stockholms skärgård.  

Ekonomi och kommande utvärdering 
Föreningen har en ansträngd ekonomi när det gäller att finansiera sin basverksamhet. Föreningen 
behöver också spara på sig ett kapital inför de kostnader som kan förväntas i samband med 
Unescos 10-års utvärdering 2022. Förberedelse inför utvärderingen har påbörjats och det har 
hållits ett inledande möte med grundarorganisationerna. Flera av Sveriges biosfärområden är på 
väg att göra samma utvärdering vilket ger oss möjlighet att följa deras arbetssätt och de kostnader 
det innebär.  

Fokusområden 
De sex fokusområdena i föreningens arbete är biosfärakademin, energi- och klimat, gastronomisk 
region, levande landskap, turism och friluftsliv och varumärke Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna och de har alla sin 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. 

Biosfärakademin 
Fokusgrupp: Magnus Apelqvist (ansvarig), Inger Ekengard (del av året), Claes Hellsten, Manne 
Ryttman och Ådel Vestbö Franzén.  
 
Under året har som tidigare år en utbildning av biosfärambassadörer genomförts dock detta år med 
en mindre grupp deltagare än tidigare. Parallellt med utbildningen av biosfärambassadörer 
genomfördes en pilotutbildning av miniambassadörer på Oxhagens förskola i Öxnehaga. Fyra nya 
ambassadörer och 21 miniambassadörer diplomerades i samband med Öxnehagadagen. 
  
I samverkan med Jönköping University (JU) utlystes kursen Natur och kultur i Östra 
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Vätterbranterna (7,5 högskolepoäng). Kursen fick tyvärr ställas in 2019 på grund av för få 
behöriga sökande. Samverkan med JU har fördjupats under året och ytterligare en kurs Natur- och 
kulturguide i Östra Vätterbranterna utlystes under hösten 2019 inför våren 2020. För övrigt har 
föreläsning och projektstudier genomförts i JUs program Internationellt arbete - inriktning globala 
studier.  
Ett arbetsmaterial om Agenda 2030 har tagits fram som nätbaserat arbetsmaterial för studier av en 
lokal koppling till alla de 17 global målen för hållbar utveckling med fokus på arbete som bedrivs i 
Östra Vätterbranterna. Arbetsmaterialet har också länkar till ett nationellt utbildningsmaterial. 
Studiematerialet är nr 3 i Biosfärakademins skriftserie.  
Dessa texter presenterades på en utställning på Kvarteret Ödlan och i samband med en föreläsning 
under SIDAs kommunikationsprojekt Globala Jönköping. I publikationsserien har en rapport om 
Naturbete publicerats under året (nr 2). Likaså en rapport om pilotprojektet med miniambassadörer 
på Oxhagens förskola (nr 4).  
 
Inför den nationella konferensen Ute är Inne i Jönköping förbereddes två seminarier som 
genomfördes under konferensen som ett sammanslaget dubbelseminarium som exkursion med 
Ekobussen i biosfärområdet.  
 
Vätterhem är som fastighetsägare en samarbetspartner och med dem har fördjupade samtal hållits 
om skötsel av deras markområden liksom tillgänglighet och möjlighet till biodling för boende och 
fortbildning av personal som arbetar i bostadsområdena. 
  
Ekobussen som genomförs i Jönköpings kommuns regi 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 bio-
sfärområdet. Ett antal exkursioner har genomförts i området med myndigheter och organisationer 
liksom föreläsningar med olika teman kopplade till verksamheter i biosfärområdet. 
  
I projektet ”Naturen tar över” som bekostas av Statens konstråd och drivs av Österängens 
konsthall i samarbete med Vätterhem och biosfärområdet har de nio konstnärer som valts ut att 
delta fått en helg med exkursioner och övernattning i Råbyskogen. Deltagarna fick information om 
biosfärområdet och dess biologiska värden med särskilt fokus på skog och betesmarker. Helgen 
avslutades med ett välbesökt offentligt möte om läget för biologisk mångfald i världen. Ola 
Jennersten från WWF talade under rubriken ”Randiga djur” om allt från humlor till tigrar. I 
september invigdes det första verket, Mulmholkar, av konstnären Katarina Vallbo som skapat 
Sveriges största insektshotell i form av konstgjorda ihåliga träd.  
Biosfärakademien har i samverkan med Uppsala respektive Linköpings universitet medverkat i 
ansökningar om forskarmedel till Kamprads stiftelse. Båda ansökningarna gällde projekt i 
biosfärområdet. Tyvärr gick ingen av dessa ansökningar vidare. 
 
Integrationsprojektet Växa tillsammans 
Under året har ett integrationsprojekt startat upp där syfte och mål med aktiviteterna är att stärka 
relationen mellan etablerade svenskar och nyanlända familjer via fritidsaktiviteter som stärker 
relationen mellan människa och natur. Projektet sker i samarbete med Jönköpings sportfiskeklubb, 
Södra Vätterbygdens biodlarförening, Jönköpings fågelklubb, Friluftsfrämjandet och Röda korset 
skärstadkretsen.  
Årets aktiviteter har inneburit vistelse i skog, svampplockning och vandring på vandringsleder. 
Cykelträning för de som vill lära sig att cykla eller känner sig ovana att cykla är också en mycket 
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uppskattad aktivitet som genomförts under hösten. I aktiviteterna har både de som är nyligen 
anlända, de som vistats länge i landet och de som är födda i Sverige medverkat. 
 
Vid två tillfällen har det anordnats prova på aktiviteter inom- och utomhus, då samarbetande 
föreningar funnits på plats för att knyta intresserade till sin verksamhet. I arbetet har bio-
sfärområdet samarbetat med en rad olika aktörer från Jönköpings kommun, Vätterhem, ABF, 
Länsförsäkringar, Smedbyn i Huskvarna och Svenska kyrkan Jönköping. 

Energi och klimat 
Fokusgrupp: Ryno Andersson (ansvarig), Christian Friis (del av året), Gudrun Käll, Petra Hansson, 
Calle Thulin, Nils-Erik Olofsson, Robin Hansson.  
 
Under året har det under Globala veckan anordnats ett offentligt möte för att informera om 
solenergi. Jönköpings kommuns energicentrum informerade om hushållens energiförbrukning och 
gav energispartips. Skriftlig information från länsstyrelsen informerade om det senaste inom 
bidrag för att installera solenergi och företag från branschen gav praktiska råd och tips.  
 
Det har också anordnats ett offentligt möte på en större solcellsanläggning som varit i bruk ett 
antal år, där även företagets biogasbilar visades upp. 

Gastronomisk region 
Fokusgrupp: Ragni Andersson (ansvarig), Agneta Börjeson, Lars Melander, Johan Ernfridsson, 
Nina Elmsjö, Chatrine Schander Ljungqvist (början av året), Jenny Elf, Simon Jonegård. 
Fokusgruppen har haft sammanlagt tre möten under det gångna året. 
 
Under året har projektet med Matrundan Gränna startat. Matrundan Gränna är ett evenemang som 
kommer att genomföras 4 dagar under Kristihimmelfärdshelgen 2020 med syfte att 
uppmärksamma och lyfta lokala matproducenter att visa sina produkter och verksamhet med fokus 
på hållbarhet och klimat. Under 2019 har förberedelserna inför eventet påbörjats. Matrundan 
Gränna är ett evenemang som drivs av Gränna näringslivsförening i samarbete med 
biosfärområdet, Jönköpings kommun och Destination Jönköping. Ett 30 tal företagare inom 
biosfärområdet kommer att visa sin verksamhet. Inspiration och erfarenheter har inhämtats från 
Matrundan Österlen.  

Fortsatt samarbete pågår kring projektet Trappa upp som har som mål att öka sysselsättning och 
företagandet bland utrikes födda kvinnor.  
 
Biosfärområdet har med början 2019 anordnat en föreläsningsserie om mat med fokus på 
hållbarhet, giftfria råvaror, minskat matsvinn och närproducerade livsmedel. Serien kan bidra till 
målen i Program för Jönköpings kommuns landsbygder vilket innebär att landsbygdsföretagare 
med livsmedelsproduktion på sikt kan stärkas. Det sker genom att konsumenten får en ökad 
förståelse för matproduktion och hållbarhet. En ökad kunskap hos konsumenten bidrar till en större 
vilja och kunskap att handla lokalt och hållbart. 

Under Globala veckan anordnades besök på en gård som arbetar aktivt för hållbar matproduktion i 
kombination med omsorg om naturen och socialt arbete. 

Levande landskap 
Fokusgrupp: Ellen Nystedt (ansvarig), Claes Hellsten, Ryno Andersson, Ådel Franzén, Carl-Johan 
Sanglert, Johan Uhr.  
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I stort har arbetet flutit på enligt plan, men då gruppens antal deltagare krympt och många 
planerade aktiviteter saknat finansiering har aktiviteten i arbetet blivit lägre än planerat. Det beror 
bland annat på att lämplig genomförare eller möjlig finansiering inte identifierats och att 
finansiering för ytterligare projekt säkrats sent på året. Projekt om landskapskaraktärisering 
påbörjas under december och kommer således inte med mer än i form av vissa förberedande 
aktiviteter som redovisas här. 
 
Genomförda insatser under perioden 8 januari till 31 oktober 2019 sammanfattas enligt nedan. 
 
Under perioden januari-oktober har fokusgruppen för Levande landskap träffats tre gånger. 
Representationen i gruppen har ändrats genom att Skogsstyrelsen har avsagt sitt engagemang i det 
löpande arbetet (de kan dock medverka i utvalda insatser). LRF och Södra Skogsägarna medverkar 
inte heller i fokusgruppen men har ett starkt intresse i biosfärområdet. Hur LRF, Södra 
skogsägarna och Hushållningssällskapet kan verka i fokusgruppen framöver ska bland annat 
hanteras genom särskilda aktiviteter under 2020. 
 
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen under 2018-2019 arbetat med revidering av 
regional strategi för formellt skydd av skog. Värdetrakter för områden med högre frekvens av 
biologiska värdekärnor har identifierats i nära samarbete med gröninfrastrukturarbetet. Hela 
biosfärsområdet omfattas nu av en värdetrakt för fyra typer av skogliga miljöer (ädellövskog, 
barrblandskog, triviallövskog och tallskog). Under året har diskussioner påbörjats inom 
fokusgruppen om hur biosfärsområdet kan omhänderta och omsätta kännedomen om värdetrakten 
till faktiska åtgärder. Detta har resulterat i diskussioner om granbarkborrar, skogsbeten och 
landskapskaraktärisering. 
 
I linje med Grön handlingsplan har också projekt Lövsuccé 2.0 beviljats och inletts. Huvud-
ansvaret ligger hos LRF, men länsstyrelsen sitter med i arbetsgruppen och ett av de fem 
fokusområdena i Lövsuccé 2.0 är biosfärsområdet. I oktober genomfördes en första aktivitet, en 
skogsdag, vilken förlades till biosfärsområdet. Biosfärsområdet var genom fokusgruppen Levande 
landskap medarrangör och deltog i förberedelserna. Under skogsdagen fanns en fältstation där 
information förmedlades och diskussioner fördes om biosfärsområdet och grön infrastruktur. 
Artikel om arbetet har publicerats i länsstyrelsens tidning Förvetet som går ut till länets alla 
lantbruksfastigheter. LRF har skrivit ett reportage och Skogsstyrelsen kommer att skriva en artikel 
om löv och lövsuccé i sin tidning Skogen. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har även spelat in 
en film om projektet. 
 
LONA-projektet om kontinuitetsskogar som syftar till att initiera och stödja skogsbeten har 
kommit igång med fältbesök och markägarkontakter för att ta fram demonstrationsområden. 
Projektet är i linje med Grön handlingsplan och genomförs inom biosfärsområdet. Artikel om 
arbetet har publicerats i länsstyrelsens tidning Förvetet. I samband med LONA-projektet har 
upprättats en tätare kontakt mellan biosfärsområdets och länsstyrelsens arbete med landsbygds-
rådgivning, hantering av ersättning för skogsbeten, samt naturavdelningens arbete med 
områdesskydd och länsvisa inventering av skogsbeten med höga naturvärden. Gemensam träff 
genomfördes inomhus under april och en gemensam fältdag genomfördes i december. 
 
Ett projekt om att kartlägga socialt värdefulla skogar genomfördes under november 2018-januri 
2019. Projektet syftade till att testa en metod att peka ut socialt värdefulla skogar och exemplifiera 
hur dessa nyttjas inom friluftslivet och naturturismen med syfte att stimulera regional utveckling, i 
första hand på landsbygden. Projektet resulterade i en sammanställning av fakta om vilken 
information som finns och var den finns. Rapporten kan framöver vara en grund för fortsatt arbete 
för att stimulera regional utveckling på landsbygden. 
 
Vid årsskiftet 2018-2019 deltog en representant för biosfärsområdet och fokusgruppen på den 
internationella träffen om Unescosamarbetet kring ”Climate adaptation of the Forest”.  
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I juni var biosfärområdet värd för Linköpings stift när de förlade en studiedag för personer som 
jobbar med mark och grönstrukturer, till biosfärsområdet. Dagen innehöll både fältbesök och 
föredrag om grön infrastruktur och hur det genom åren arbetats för biologisk mångfald genom 
avvägningar mellan produktion och naturvård i Östra Vätterbranterna. 
 
Biosfärsområdet har inte en roll som aktiv samarbetspart i ett vildsvinsprojekt men fokusgruppen 
tar återkommande upp frågan då frågan är relevant för ett levande landskap. Representant från 
gruppen deltar i vildsvinsprojektets nätverk och deltog på projektets uppstartsmöte under juni. 
 
Turism och friluftsliv 
Fokusgrupp: Martha Wägeus (ansvarig friluftsliv), Helene Berg (fr o m november) (ansvarig 
turism), Håkan Strotz (turism), Michael Kleeman (turism), Helen Bjurulf (friluftsliv), Anne-Lie 
Lokko. Biosfärled: Anders Råsberg, Björn Jonasson, Inga Jonasson, Lena Claesson.  

 
Biosfärområdet i samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Jönköpings kommun har i 
en förstudie undersökt vilka möjligheter det finns att ta sig ut i naturen utan att färdas i bil. 
Målgrupperna var svenska- och utlandsstudenter från Jönköping University, bilfria familjer och 
gymnasieungdomar. Fyra olika platser undersöktes: Uvaberget i Tenhult, Bondberget i Huskvarna, 
Brunstorps gård i Huskvarna och Kärleksudden vid Örserum. Resultatet visade att det finns 
lämpliga platser runt om i biosfärområdet som passar som turistmål för personer som vill ta sig ut i 
naturen med kollektiva färdmedel. Bondberget och Brunstorps gård ligger lättillgängligt men det 
är begränsat med möjligheter till Uvaberget och Kärleksudden på kvällar efter 18 och på helger. 

 
”Guidningar i naturen” är en folder som ges ut i samarbete mellan naturvårdsföreningar, 
länsstyrelsen och Jönköpings kommun. Föreningen bidrog med följande evenemang under 2019:  
- Biologiska mångfaldens dag på småbruket Ormenäs med rundvandring på gården som varit i 
bruk sen 1500-talet och har kvar mycket av de biologiska värdena som är kopplade till ett äldre 
jordbrukslandskap.  
- Uttersafari - vandring med information om Smålands landskapsdjur  
- Notfiske vid Ölands Brygga. Notdragning är en gammal fiskemetod som delvis bedrivs från land. 
Fiskemetoden har använts i många hundra år längs Vätterns strand. 
 
LONA-projektet Mera friluftsliv som startade 2018 har som mål att genom olika former av 
informationsinsatser öka antalet besökare inom biosfärområdet. Målgrupper är förutom 
allmänheten, äldre, barn, unga och nya svenskar. Projektet ämnar bidra till att fler människor 
kommer att utforska biosfärområdet specifikt och kommunen generellt på cykel- och 
vandringsleder, i naturreservat samt även uppsöka olika aktörer i landskapet (besöksnäring, 
jordbruk och andra småföretag etc). Under 2019 har det huvudsakliga arbetet varit koncentrerat till 
fysiska skyltar och dess innehåll. 

Varumärke Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
Fokusgrupp: Anneli Wirtén (ansvarig), Catarina Kristensson, Johan Lind, Helene Berg, Simon 
Jonegård, Nina Elmsjö, Charlotte Burman.  
Fokusgruppen har haft sammanlagt sex möten under året, flera av dem via skype.  
 
Under året har gruppen planerat och genomfört en varumärkesundersökning angående vad 
personer som bor och verkar i området känner till om biosfärområdet och vad man har för förslag 
för föreningens fortsatta arbete. Vi har skickat ut en enkät samt med stöd av Placebrander 
genomfört en workshop och genomlysning av vår kommunikation på exempelvis hemsida, 
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Facebook och Instagram. Undersökningen har bestått av tre delar: enkät, kvalitativ undersökning 
vid en workshop, genomlysning av vår kommunikation på hemsida, Facebook och Instagram.        
Placebrander har presenterat en rapport kring kännedom och associationer bland de som bor och 
verkar i området, samt förslag på hur vi under 2020 metodiskt kan arbeta framåt med att utveckla 
det strategiska kommunikationsarbetet.    
På Biosfärrådet har arbetet med att titta över användandet av Sveriges biosfärområdens logotyper 
och Svenska Unesco/biosfärprogrammet har börjat utreda frågan. Fokusgruppen väljer därför att 
följa det arbete som sker nationellt. 
 
Under en längre tid och i omgångar har den nationella koordinatorn för biosfärprogrammet arbetat 
nationellt med så kallad brunvit skyltning. Ambitionen är att skylta på liknande sätt som Sveriges 
Världsarv. Under året har vi i Östra Vätterbranternas biosfärområde lyft frågans betydelse på nytt 
och ärendet har fått ny fart. Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet har startat en process för 
att ansöka om brunvit skyltsymbol hos Transportstyrelsen och biosfärområdena i Sverige har 
ombetts att lämna förslag på skyltarnas placering och innehåll. Det rör sig sammanlagt om tre 
sorters skyltar.  
- Skyltar som står vid de större vägarna och markerar att man kör in i ett biosfärområde.  
- Hänvisningsskyltar som visar riktningen till viktiga besöksplatser (exempelvis infonoder).  
- Informationsskyltar som berättar vad ett biosfärområde är och viktiga besökspunkter. 
Brunvit skyltning är ett gemensamt projekt mellan Sveriges sju biosfärområden och den nationella 
koordinatorn som har en nyckelroll tillsammans med Svenska Unescorådet och Naturvårdsverket. 
Arbetet förväntas fortsätta till fysiska skyltar finns placerade i landskapet. 
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Ekonomisk redovisning 
Förslag till vinstdisposition 
 
balanserat resultat                                   208 488 
 
årets resultat                                             12 952 
   
Disponeras så att i ny räkning överföres  221 440 
 
Föreningens resultat och ekonomiska ställning per 2019-12-31 framgår av  
efterföljande resultat- och balansräkning. 
 
 
Resultaträkning Not 2019-01-01-  2018-01-01-
  2019-12-31 2018-12-31 
 
Intäkter 
Medlemsavgifter 1 28 500 29 550 
Bidrag 2 471 620 693 958 
Projektintäkter 3 259 053 841 944 
Övriga rörelseintäkter  17 014 1 001 
Summa intäkter  776 187 1 566 453 
 
Kostnader 
Projektkostnader 3 -331 413 -877 570 
Egenfinansierade fokusområdeskostnader 4 -94 030 -20 799 
Konsulttjänst Biosfärakademin och VU  -79 622 -150 901 
Konsulttjänst bitr koordinator  -101 343 -197 125 
Kommunikation/Administration  -6 504 -92 752 
Utvecklingsarbete/Medlemsvård  -14 884 -43 979 
Styrelsekostnader  -10 338 -3 252 
Arvoden och avgifter 5 -75 810 -62 474 
Administration  -32 409 -34 998 
Övriga kostnader  -16 882 -18 582 
Summa kostnader  -763 235 -1 502 432 
 
Rörelseresultat  12 952 64 021 
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 
 
Tillgångar 
Omsättningstillgångar 
Varulager  0 0 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  0 153 306 
Upplupen intäkt  12 000 0 
  12 000 153 306 
 
Kassa och bank  853 057 379 931 
Summa omsättningstillgångar  853 057 379 931 
 
Summa tillgångar  865 057 533 237 
 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital 6 
Balanserat resultat  208 488 144 467 
Årets resultat  12 952 64 021 
Summa eget kapital  221 440 208 488 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  19 206 20 000 
Övriga skulder  25 936 19 672 
Förutbetalda bidrag   581 268 235 496 
Upplupna kostnader  17 207 49 581 
Summa kortfristiga skulder  643 617 324 749 
 
Summa eget kapital och skulder  865 057 533 237 
 
 
Ställda säkerheter  inga inga 
Ansvarsförbindelser  inga inga 
 

 
 
 
 
Tilläggsupplysningar 

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre 
företag. 
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Noter 
Not 1 Medlemsavgifter (100 kr privatperson, 50 kr pensionär/student, 500 kr 

organisation) 
  2019 2018 
Jönköpings kommun  4 000 4 000 
Länsstyrelsen i Jönköpings län  4 000 4 000 
Södra Skogsägarna  4 000 4 000 
Skogsstyrelsen  0 4 000 
Världsnaturfonden WWF  4 000 4 000 
Övriga organisationer 6 medlemmar (5 medl fg år) 3 000 2 500 
Privatpersoner 115 medlemmar (86 medl fg år)  9 500 7 050 
Summa medlemsavgifter  28 500 29 550 
 
Not 2 Bidrag 
Naturvårdsverket  400 000 400 000 
Jönköpings kommun  12 000 154 000 
Länsstyrelsen  0 20 000 
Skogsstyrelsen   6 000 6 000 
Vätternvårdsförbundet  8 000 15 000 
Södra Skogsägarna  25 000 25 000 
Länsförsäkringar  20 000 0 
Övriga bidrag   620 73 958 
Summa bidrag  471 620 693 958 
 
 
 
 
 
Not 3 Projektintäkter och kostnader    
 

  
Intäkt 2019 Periodiserad        

intäkt till 2020 
Kostnad 2019 Resultat 2019  

Basverksamhet 

 

  

 

  

Jubileumsexkursion (193) 12 000   -19 453 -7 453 

  

 

  

 

  

Biosfärakademin 

 

  

 

  

Naturen tar över (191) 50 000 -3 506 -46 494 0 

Växa tillsammans 2 (192) 165 000 -116 245 -22 556 26 199 
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Energi & Klimat 

 

  

 

  

Globala veckan (195) 18 050   -14 939 3 111 

  

 

  

 

  

Gastronomisk region 

 

  

 

  

Kommunens landsbygdsutveckling (178) 20 000   -20 000 0 

Föreläsningsserie mat (194) 11 525 -5 012 -6 513 0 

  

 

  

 

  

Levande Landskap 

 

  

 

  

Lona kontinuitetskog (182) 195 000 -195 000 -48 988 -48 988 

Naturbetskött (179) 103 746 -90 445 -13 301 0 

  

 

  

 

  

Turism och Friluftsliv 

 

  

 

  

Guideutbildning (180) 100 000 -87 062 -12 938 0 

Lona mera friluftsliv (183) 75 000 -33 998 -41 002 0 

  

 

  

 

  

Varumärke 

 

  

 

  

Varumärkesundersökning (196) 40 000   -85 229 -45 229 

  

 

  

 

  

Summering 790 321 -531 268 -331 413 -72 360 

Intäkt som flyttas över till 2020 -531 268   

 

  

Summa intäkt efter periodisering 259 053       

 
Not 4 Egenfinansierade fokusområdeskostnader 
Basverksamhet (föredrag mm)  -18 761 -800 
Biosfärakademin (utbildningar mm)  -75 269 -8 974 
Gastronomisk region (kostnad på 6 500 kr ingår i arvoden nedan) 0 -10 000 
Turism och Friluftsliv  0 -1 025 
Varumärke ÖVB (kostnad på 5 229 kr ingår i proj 196)  0 0 
    
Summa egenfinansierade projektkostnader  -94 030 -20 799 
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Not 5 Arvoden och utgifter 
 
Löner, andra ersättningar och sociala avgifter 
Styrelse- och fokusarvoden  -56 130 -41 500 
Övriga arvoden  -8 090 -4 000 
Övriga ersättningar  -13 464 -5 390 
Sociala avgifter enligt lag och avtal  -11 065 -11 584 
 
Reserverad kostnad fg år  9 066 0 
Arvoden som ingår i projektkostnader not 3  3 873 0 
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader -75 810 -62 474 
 
Föreningen har ingen anställd personal. 
Föreningens koordinator är anställd av Jönköpings kommun till 100%. 
 
 
Not 6 Förändring av eget kapital 
 
Ingående eget kapital  208 488 
Årets resultat  12 952 
Utgående eget kapital  221 440 
 
 

 

 

 


