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Fotot på framsidan visar Röttlefallet utanför Gränna och är fotograferad av Anders Lundgren från Bankeryds 

fotoklubb. Fotot är den svenska vinnarbilden som gick vidare till den internationella tävlingen i Wiki Loves 

Earth  som inte bara är en tävling utan har som mål att bidra till digitalt bevarande och spridning av naturarv och 

skyddade naturområden. I samarbete med Unesco ingick biosfärområden i tävlingen för första gången 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsuppgifter 
Följande redovisning omfattar räkenskapsåret 2020-01-01 till och med 2020-12-31. 

Organisationsnummer 802466-8983 

Adress:  

Biosfärområde Östra Vätterbranterna 

Rådhuset 

551 89 Jönköping 

telefon: +46 (0) 72 21 47 098 
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Bg 881 – 0756 
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År 2020 förnyelse, omställning och planering för framtiden. 

Biosfärområde Östra Vätterbranterna har hållbarhet och miljöfrågor i vid mening i fokus i det dagliga arbetet. Vi 
arbetar för att fördjupa, sprida kunskapen om målen i Agenda 2030 och alltmer koppla varje aktivitet till de olika 
målen. Att vara modellområde för hållbar utveckling är biosfärområdets viktigaste uppgift. En stabil 
medlemsbas, samverkan med och mellan olika organisationer och myndigheter är de viktiga medel för att nå 
detta. Vision, värdegrund och mål ligger fast. Detta omvälvande år då Corona pandemin påverkat hela samhället 
och världsläget avsevärt har understrukit vikten av hållbarhet, men också visat möjligheter att komma igenom  
olika kriser som kan drabba vårt samhälle. Tankeväckande och omtumlande. De förändringar och omställningar 
som behövt göras, kanske bara är en försmak av vad som krävs för att stävja klimatkrisen med förändringar i 
livsstil och samhällsförutsättningar. 
Våra mål är långsiktiga och en verksamhetsberättelse står inte självständig med endast 1-årsperspektivet utan 
återkopplar längre tillbaka och pekar framåt.  
Organisatorisk förnyelse, som påbörjades 2019 har fortsatt med verktyg som årshjul, budgetberedning och 
noggranna uppföljningsrutiner för verksamhet och ekonomi. Resultatet av en enkät till biosfärambassadörerna 
skall ligga till grund för utvärdering och tydliggörande av deras roll. 
Samarbete och dialog med grundarorganisationerna och andra samarbetspartners har fördjupats. Kontakter har 
etablerats med Hembygdsrörelsen, Region Jönköpings Län, grannkommuner, kyrkor, Åsens By, små och stora 
företag i området samt näringslivsorganisationer. Konkret visade det sig bl a som den generösa julgåva som 
Husqvarna Group förmedlade till oss strax före jul. Vi är djupt tacksamma till Huskvarna Group och dess 
anställda och ser fram emot fördjupat samarbete kring hållbar utveckling..  
När pandemin tvingade fram omställning var det några områden som speciellt kunde utvecklas. Vi kunde genom 
vår verksamhet i samverkan med andra aktörer lyfta fram hållbar lokal mat, naturvistelse, hemmaturism och 
friluftsliv, bidra till att förnya kartor, informationsmaterial, infonoder och demonstrationsområden samt avsluta 
några långvariga projekt på dessa områden. Vi har också initierat digitala arbetsformer för vårt organisatoriska 
arbete. Trots tapp i aktiviteter, försening av årsmötet och starten för planerad verksamhet har vi försökt se 
möjligheterna och dessa erfarenheter kommer att prägla vår förening framöver.  
Nedstängningen av medlemsaktiviteter och utåtriktad verksamhet har tyvärr medfört att antalet medlemmar 
minskat under året, vilket närmare kommer att analyseras. 
Frågan om föreningens namn och kommunikation har varit aktuell under många år. Fokusgrupp Varumärke 
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna har på uppdrag av årsmötet arbetat med frågan och på årsmötet togs beslut 
att använda namnet Vätterbranterna, som kortnamn. Biosfärprogrammet 2016-2021 Strategi för Hållbar 
Utveckling är den grund vår verksamhet och våra verksamhetsplaner vilar på. Det hjälper till att hålla en rak 
linje, hålla samman alla skiftande aktiviteter som berör livets olika områden i Biosfären för att allt skall 
samverka till hållbar utveckling. Det nu gällande programmet var det första i Vätterbranternas historia och 
föregångare även för andra biosfärområden. Det präglas av såväl djup som bredd, vilket är kännemärke för vår 
förening. Nu är det dags att revidera programmet vilket vi funnit lämpligt att samordna med 10-årsutvärderingen 
till UNESCO som skall lämnas in 2022. Styrelsen har därför beslutat att förlänga programmet att gälla även 
2022. Fokus under hösten har varit att skapa resurser för utvärderingen och revidering av biosfärprogrammet, 
göra projekt- och tidplaner samt förbereda anställning av lämplig projektledare. Tack vare en god 
framförhållning och kontinuerlig dialog med grundarorganisationerna kan vi konstatera att dessa visat stor 
generositet och hjälpt oss att säkra planering och resurser för att genomföra detta. 
Genom dessa tankar vill jag visa på bredden och mångfalden i föreningens arbete samt rikta ett varmt tack till 
medlemmar, biosfärambassadörer, förtroendevalda, koordinator samt alla samarbetspartner för ett gediget och 
med gott mod genomfört ett omvälvande verksamhetsår 2020.  
Varmt tack till alla de organisationer, företagare, myndigheter och föreningar som Vätterbranterna haft 
samverkan med under året. 
Varmt tack också till alla enskilda personer, som genom sitt engagemang bidragit med arbete, uppmuntran, kritik, 
goda idéer och inspel.                                                                                                    
Mmmmmmmmmmmmmmm     m        VI ÄR ALLA EN DEL AV BIOSFÄREN. 
 
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 105 520 ha stort och 

har en befolkning på ca 40 000 invånare är ett av världens över 700 biosfärområden och ett av Sveriges 7 

biosfärområden. Från och med 2020 finns även Vombsjösänkan med som kandidatområde för Biosfärområden i 

Sverige.  

Inom Biosfärområde Östra Vätterbranternas geografiska område finns mycket värdefull natur och en rad 

naturreservat och skyddsvärda områden. 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 de senaste 2 åren har LRF och Skogsstyrelsen meddelat att de som 

organisation/myndighet inte längre ska vara medlem, samt att Skogsstyrelsen gärna samverkar och bidrar med 

kompetens när det finns lämpliga projekt. Under 2020 har det förberedande arbetet inför revidering av 

Biosfärprogram 2016-2021 samt den 10 års utvärdering som alla biosfärområden gör vart 10 år påbörjats.  
 



- 8 - 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av 11 ordinarie ledamöter. 

 

Ordförande 

Inger Ekengard 

 

Personliga mandat 

Håkan Strotz 

Magnus Apelqvist 

Ådel Vestbö-Franzén 

Anders Råsberg 

Stefan Drewitz  

Adjungerade ledamöter 

Johan Uhr 

Ryno Andersson 

Suppleanter 

Ragni Andersson, första suppleant 

Alissar Rajha  

Gränna Skogsgrupp - Claes Hellsten, ersättare saknas  

Jönköpings kommun - Harriet Roosquist, ersättare Bert-Åke Näslund 

Länsstyrelsen Jönköpings län – Johan Löwenadler-Davidsson, ersättare Catarina Kristensson 

Södra Skogsägarna – Carl-Johan Olsson, ersättare Fredrik Kåresved 

Världsnaturfonden WWF – tom oktober Mats Forslund, därefter Miriam Lööf Green, ersättare Claes Hellsten 

Under 2020 har åtta styrelsemöten hållits.  
Styrelsen har under året behandlat frågor av mer övergripande karaktär som föreningens långsiktiga utveckling, 
finansiering och struktur, fattat beslut om föreningens medverkan i större projekt och evenemang. Styrelsemöten 
inleds vanligtvis med punkten ”Samtal pågår” då det tas upp långsiktiga ämnen och rapporter, exempelvis 
hållbarhet och jämställdhet, Friluftsåret 2021 ” Luften är fri” eller ett nyligen redovisat biokolprojekt. 

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, Inger 
Ekengard, Johan Uhr och Charlotte Burman. Verkställande utskottet har haft möte samma dag som 
styrelsesammanträdet och därutöver 9 stycken möten, varav en heldagskonferens. 
 

Föreningens löpande arbete sköts av koordinator Charlotte Burman som är föreningens fjärde koordinator . 
Koordinatorn har det övergripande ansvaret för att rapportera till styrelse och Svenska MAB-kommittén.  
 

Föreningens ordförande Inger Ekengard, är också ordförande i VU och har initierat en del organisatoriskt 
förändringsarbete med syfte att öka tydlighet och transparens, öka antalet medlemmar och samarbetspartners. En 
budgetberedning bistår VU och styrelse med det ekonomiska arbetet. I budgetberedningen ingår koordinator 
Charlotte Burman, ordförande Inger Ekengard, ekonom Pia Karlsson och Länsstyrelsens representant Catarina 
Kristensson. 

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 ekonomi, 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. 
 Länsmuseet  bidrar med särskild kompetens kring landskapsfrågor samt deltagande i styrelsen och fokusgrupp. 
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Region Jönköpings Län samverkar vi med angående Livsmedelsstrategin och 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 varit 
årligen återkommande varit omöjliga att genomföra. Under pandemiåret 2020 har det från och med mars månad 
inte varit möjligt att genomföra varken medlemsaktiviteter eller utåtriktade aktiviteter. 

Medlemmar och medlemsaktiviteter 

Under året har föreningen fått en ny medlemsansvarig, Alissar Rajha som också är suppleant i styrelsen. 
Medlemsantalet när det gäller organisationer/företag är 7 stycken och antalet enskilda medlemmar har uppgått 
till 69 stycken vilket är en minskning med 46 stycken från 2019. Pga pandemin som kom i början av 2020 och de 
i princip obefintliga möjligheterna till utåtriktade arrangemang är en logisk orsak till det minskade 
medlemsantalet. Genom att synas på offentliga platser och arrangemang kommer föreningen i kontakt med 
allmänheten och har då också möjlighet att värva medlemmar. Förberedelsearbete, kommunikationsstrategi och 
olika initiativ  har gjorts för att ligga i startgroparna när restriktionerna dras tillbaka.  
Medlemsmötet som är rådgivande inför nästföljande års verksamhet kunde inte genomföras och istället togs 
synpunkter in via brev.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation och samverkan 

Normalt sker mycket av biosfärområdets kommunikation genom deltagande i olika aktiviteter lokalt, nationellt 
och internationellt. Under 2020 har biosfärområdets medverkan vid publika evenemang varit mycket begränsad. 
Det är några stycken som hanns med fram till mitten av mars. Efter det har det varit digitala sammankomster och 
när det varit möjligt utomhus. 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.  
 
Rapport från SLU för att stärka biosfärområdenas roll som modellområde. 
Sveriges lantbruksuniversitet har levererat en rapport om utvärdering av biosfärområdenas organisationsformer 
samt bildningsprocesserna för de två nya biosfärområdena. Rapporten finansierades av Naturvårdsverket och är 
publicerad i deras rapportserie: Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring - Naturvårdsverket 
(naturvardsverket.se). Rapporten översätts till engelska och 100 ex av den svenska versionen har tryckts för 
spridning i relevanta forum. 

Biosfärområdets webbplats är www.ostravatterbranterna.se. 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 
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2020 fanns 1 252 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.  
 

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.  

Biosfärområde Östra Vätterbranterna blev tillsammans med Österängens konsthall nominerad till Jönköpings 
kommuns miljöpris 2020. Det gemensamma projektet Naturen tar över handlar om att konstnärer skapar konst 
som gynnar den biologiska mångfalden ur ett konstnärligt perspektiv. 
Projektet drivs med stöd av Statens Konstråd och bostadsbolaget Vätterhem och invigdes i september med 
festliga utomhusaktiviteter. Flera konstverk kommer att vara permanenta i bostadsområdet. 

I slutet av 2020 meddelade Husqvarna Group att deras julgåva till de anställda i år har delats mellan 
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och den globala hållbarhetsorganisationen WaterAid. Det är till stor glädje 
för oss som lokal organisation som arbetar med hållbar utveckling i samverkan med företag, organisationer och 
myndigheter. Det är viktigt att stora och små företag är med i den stora omställningen och många företag inom 
biosfärområdet ligger i framkant. Särskilt glädjande är att det är medarbetarna på Husqvarna Group som har 
röstat fram oss som ett lämpligt ändamål då detta innebär att vi kan känna stolthet över att många börjar känna 
till oss som ett av UNESCO:s 7 biosfärområden i Sverige. 

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, och koordinatorn för varje biosfärområde i Sverige har 
regelbundna Skype möten och träffas också fysiskt vid ett tillfälle per år. Detta är ett viktigt samarbetsorgan för 
erfarenhetsutbyte och samarbete.  
2020 var det Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven som stod för värdskapet under några dagar i augusti 
när Biosfärrådet, Programkommitténs ordförande, Svenska Unescorådet och två representanter för 
Naturvårdsverket träffades på ön Laxå i närheten av Älvkarleö.. 

Wiki Loves Earth arrangerar årligen en global fototävling. Årets svenska deltävling inkluderade för första 
gången de sju biosfärområdena i Sverige. Totalt 1900 bidrag skickades in av 250 deltagare. Årets vinnarbild 
föreställde Röttlefallet utanför Gränna i Östra Vätterbranterna. Svenska Unescorådet gav dessutom ett specialpris 
för bästa biosfärområdesbild till en bild från Torsebro i Kristianstads Vattenrike. 

En nationell strategiworkshop om Biosfärområden som arenor för Agenda 2030 som skulle hållas i april 
flyttades fram och hölls digitalt i något anpassat format i november. Ca 60 personer deltog. 

Ekonomi och kommande Unesco utvärdering  
Ekonomiskt har föreningen under de senaste två åren visat ett överskott, vilket innebär att det egna kapitalet har 

stärkts. Detta syns både i att likviditeten förbättrats samt att det ger möjlighet till större flexibilitet i 

verksamheten framöver.  
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Under hösten har arbetet med finansiering inför Unescos 10-års utvärdering och revidering av 

biosfärprogrammet succesivt trappats upp. Det första mötet hölls i dec 2019 med grundarorganisationerna. 

Arbetet har fortsatt under 2020 och under höst och vinter har det inkommit medel från i stort sett alla 

grundarorganisationerna och föreningen planerar att starta upp arbetet med revidering av biosfärprogram och 

Unescos 10 års utvärdering under första halvåret 2021. Styrelsen har beslutat att Biosfärprogram 2016-2021 ska 

gälla tom 2022. Och det reviderade biosfärprogrammet ska gälla 2023-2025. 

Biosfärområde Blekinge arkipelag och Nedre Dalälven genomför just nu sina utvärderingar vilket ger oss 

möjlighet att följa deras arbetssätt och kostnader.   
 

Fokusområden 
De sex fokusområdena i föreningens arbete är biosfärakademin, energi- och klimat, gastronomisk region, 

levande landskap, turism och friluftsliv och varumärket 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: Harriet Roosquist (ansvarig), Alissar Rajha, Lotta Bjurenfalk, Anders Malmer, Magnus 

Apelqvist, Claes Hellsten. 
Pga pandemin var det avsevärt mindre verksamhet än ett normalt år och bla  

Biosfärsambassadörsutbildningen som annars genomförs varje år fick ställas in. 
 

Natur- och kulturguide i Biosfärområde Östra Vätterbranterna 7,5 hp 

Det har funnits en brist på utbildade guider inom Östra Vätterbranterna och på initiativ av Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna och i samarbete med Jönköpings kommun, Destination Jönköping och Smålands turism, 
Jönköpings University och Vätterbranterna har 7,5 hp kursen Natur-och kulturguide i Östra Vätterbranterna 
arbetats fram. Den fristående kursen gick för första gången våren 2020. Den gjordes delvis som en distanskurs 
för att skapa möjlighet för deltagande från andra delar och biosfärområden i Sverige.  
Kursens innehåll: 
•Guidning och presentation 
•Naturvägledning och friluftsteknik 
•Natur- och kulturgeografi i östra vätterbranterna 
•Ekologi, biologisk mångfald och andra värden i östra vätterbranterna 
•Säkerhet 
Vid kursstart var det 20 deltagare, pga pandemin slog till var det under en tid osäkert om det skulle gå att slutföra 
kursen, vissa moment fick arbetas om och också plockas bort för att kursen skulle kunna slutföras. 

Naturen tar över 

Nio konstnärer - Sju konstverk - Ett Biosfärområde - En konsthall.  
Efter snart två års projekttid har Naturen tar över resulterat i sju offentliga konstverk med inriktning biologisk 
mångfald. Konstverken är placerade på olika platser på bostadsområdet Österängen. Mötet har skett mellan 
Österängens Konsthall, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, bostadsbolaget Vätterhem och nio 
samtidskonstnärer med svensk och internationell bakgrund.  
Medverkande konstnärer och deras verk: 
SymbioLab - Ekskolan 
Sissi Westerberg - "Hemma" 
Katarina Vallbo - "Mulmholkar" 
Nonhuman Nonsense - "Myten om trädmänniskan" 
Gemenskapspraktik - Österängens Öppna Utekök 
Jens Evaldsson - "Key Stone Space" 
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Jan Carleklev - "Innan Tystnaden" 
Projektet har resulterat i sju offentliga gestaltningar på Österängen i Jönköping. Genom appen Kulturspår i 
Småland ”Naturen tar över” finns karta, audioguide med information om konstnärerna, konstverken och karta 
var de olika konstverken går att hitta. 

Demonstrationsområden i Vätterbranterna 

Demoområden är utvalda platser som visar på hur man bevarar den biologiska och kulturella mångfalden, 
ekosystemet och landskapen, utvecklar samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, samt stödjer 
demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. 
Underlag för den text som ska synas på skyltar som kommer att sättas upp på platserna i landskapet har tagits 
fram för presentationer av ett antal områden som nu finns på föreningens hemsida.  
Följande demoområden finns: 
Hovaskog och Fingalstorp – hamling 
Prästekvarnsdammen – småvatten i odlingslandskapet 
Säby och Edeskvarna – skogsbete och restaurering av naturbetesmarker 
Rastorp – skogsbete 
Grenåsa – lövskogsproduktion och ett rikt odlingslandskap 
 

Nygjord film om diktaren Alf Henrikson 

Fallet brusade verkligen i Huskvarna - precis som Alf Henrikson skriver i sin vers som finns på skylt mellan 
Fabriksmuseet och Smedjan. Det gav en mäktig inramning när Alf Henrikson-sällskapet, Huskvarna 
hembygdsförening och Biosfärområde Östra Vätterbranterna visade Christer Möllers film om stadens store 
diktarson.  

Integrationsprojektet Växa tillsammans 

Det sociala projektet Växa tillsammans som inom ramen för 37a § förordning statlig ersättning, bekostar 
projektet som handlar om naturupplevelse och integration har under året främst arbetat med trafiksäkerhet och 
cykelträning för ovana cyklister men också anordnat vandringar i naturen. På grund av pandemin har det varit 
svårt att ta sig ut i skogen, och istället har vandringar anordnats under våren och höst på Rosenlundsbankarna, 
längs Huskvarnaån och i Ryhovsparken. Förutom en vana att vistas i naturen bidrar tillfällena till språkträning 
och kulturell förståelse för deltagarna. 
Cykelträningen startade på internationella kvinnodagen på Råslätt 8 mars och har sedan under vår, sommar och 
höst genomförts på 4 olika platser i Jönköping och Huskvarna, arbetet har genomförts i samarbete med ABF, 
Huskvarna FF och ideella från bla Södra Vätterbygdens folkhögskola och Röda Korset. 
Vid två tillfällen har trafiksäkerhetsutbildning genomförts, en gång på kvarteret Ödlan i samarbete med Region 
Jönköping och NTF och vid ett tillfälle på fritidsgården Smeden i Huskvarna i samarbete med en trafikskola, 
med inriktning cykling i trafik. Aktiviteten med cykling har under året hittat sina former och samarbetspartners 
och ca 20 kvinnor har lärt sig att cykla. 

Ekobussen 
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 biosfärområdet. Ett antal exkursioner har 
genomförts i området med myndigheter och organisationer liksom föreläsningar med olika teman kopplade till 
verksamheter i biosfärområdet. 

Samverkan med Jönköpings University 
Kursen Sustainability Challenges inom programmet Internationellt arbete - inriktning globala studier. I 
samverkan med kursansvariga har projektarbeten med bäring på biosfärområdet utvecklats liksom information 
om Unesco, MAB och Vätterbranterna. Cirka 50 studenter deltog i kursen under våren 2020. 
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Energi och klimat 
Fokusgrupp: Ryno Andersson (ansvarig), Christian Friis, Gudrun Käll, Petra Hansson, Calle Thulin, 
Nils-Erik Olofsson, Robin Hansson.  
 
Solcellsseminarium 
Under året har Fokusgruppen anordnat två stycken seminarium om att installera solceller  tillsammans med 
Länsstyrelsen och solcellsföretag för att informera om aktuella stöd och möjligheter att som privatperson eller 
företagare sätta upp solceller på sin fastighet. Två av tre tillfällen genomfördes innan folkhälsomyndighetens 
restriktioner. 
 
Förstudie Biokol  
Rapporten redovisar resultatet av förstudien ”Biokol i Jönköping-för naturen, klimatet och människorna. 
Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheterna att genom biokoltillverkning bidra till att hejda 
klimatförändringarna, förbättra jordarnas bördighet, öka biologisk mångfald och förbättra den lokala ekonomin i 
Jönköping. I global skala kan biokol ge ett stort bidrag till att minska halten koldioxid i atmosfären. Lokalt i 
Jönköping kan biokol bidra till flera positiva lokala effekter.  
Rapporten är ett samarbete mellan Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Jönköpings energi, LRF, Refarm Linne, 
Länsförsäkringar Jönköping och bostadsbolaget Vätterhem. 

Gastronomisk region 
Fokusgrupp: Christina Odén (ansvarig sedan nov-20) Ragni Andersson (ansvarig tom okt-20) 
Ragni Andersson, Nina Elmsjö, Simon Jonegård, Sussi Dahlin, Conny Johansson 
 
Föreläsningsserie om mat  
Fokus på hållbarhet, giftfria råvaror, minskat matsvinn och 
närproducerade livsmedel. Föreläsningsserien bekostades av 
Jönköpings kommuns medel för Landsbygdsutveckling och 
genomfördes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
Gränna. 
Syftet med föreläsningarna var att belysa vikten av att ta hänsyn till 
vilken miljöpåverkan vi utgör i samband med livsmedelsinköp och 
de val vi gör i det dagliga livet. Föreläsningsserien bidrar också till ökad konkurrenskraft för 
landsbygdsföretagare särskilt för de med inriktning livsmedelsproduktion. Genom ökad kunskap hos 
konsumenterna görs det möjligt att göra informerade val i livsmedelsbutikerna. 
Föreläsningarna genomfördes under vintern och avslutades i mars 2020 och väckte stort intresse.  
- Den naturliga maten, Sofia Alriksson, vikten av att välja lokalproducerat, ekologiskt och hur det går att göra det 
enkelt att göra klimatsmarta val. 
- Portionen under tian, Johanna Jonsson, inspiration och konkreta tips på plantbaserad, billig, hälsosam mat, om 
att laga mat som är bra för hälsan, plånboken och planeten.  
-Matens grunder, föreläsning med Patrik Severin kock på Gunnebo slott om medvetna val i kombination med 
matlagning från grunden, att välja bra kvalité, ekologiskt och närproducerat.  

Matrundan Gränna 
Matrundan Gränna  är ett initiativ som är tänkt vara ett årligen återkommande evenemang  med start 2020 där 
lokala företagare gått samman för att lyfta det goda och vackra runt Gränna. Totalt 35 producenter och 
entreprenörer skulle öppna upp sina verksamheter för att ta emot en stor mängd besökare under 
Kristihimmelfärdshelgen. Samarbetsparter var Gränna Näringslivsförening, Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
samt Jönköpings kommun och Destination Jönköping. 
Det planerade evenemanget kunde inte genomföras under Kristi Himmelfärdshelgen, 21-24 maj 2020 som det 
var planerat pga Corona, istället blev det ”Matrundan hela sommaren” där företagare i framför allt 
livsmedelsbranschen höll extra mycket öppet under sommaren för att välkomna besökare och att visa upp sin 
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verksamhet. Information om Matrundan Gränna spreds via hemsida, 
appen Matrundan Gränna och en bilaga i Jönköpingsposten och 
Tranås posten samt på Facebook sidan:  
https://www.facebook.com/matrundangranna/ 
Vätterbranterna har varit samarbetspartner till Gränna 
Näringslivsförening i projektet Matrundan Gränna. Och  bidrog med 
kompetens gällande ansökningar om projektfinansiering, hållbarhet 
och hållbarhetsfrågor och har ingått i projektets styrgrupp. 
Projektsamarbetet mellan Gränna Näringslivsförening och Östra 
Vätterbranterna har pågått från mars 2019 till och med hösten 2020. 
 
Naturvandring tema naturmarker och naturbeteskött.  
Arrangerades under länets klimatvecka som ett samarbete inom den regionala livsmedelsstrategin mellan Region 
Jönköpings län, Länsstyrelsen, föreningen naturbeteskött och Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Vandringen 
samlade 20 deltagare som fick lära sig mer om naturbetesmarkens olika värden.  
 
Odla fisk på land 
Digital föreläsning om akvaponik och hållbar livsmedelsförsörjning i samarbete med Refarm Linné, 
Länsstyrelsen Jönköpings län, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, LRF, Region Jönköpings län.  
 
Konsumentföreläsning om naturbeteskött – hållbart kött på julbordet. 
Webbföreläsning om hållbart kött på julbordet, med fokus på svenskt och lokalt naturbeteskött, bland annat från 
Biosfärsområde Östra Vätterbranterna. 
Svenskt naturbeteskött framhålls som det mest hållbara valet, vid sidan av viltkött. Men vad är det? hur 
framställs det? vilka fördelar har det och varför är det så viktigt? 
Under föreläsningen fick vi veta mer om hur representanterna från de olika samarbetsparterna förhöll sig till bla 
svenska naturbeten, naturbeteskött, satsningar för att öka andelen svenskt kött på restauranger. Mattraditioner, 
smak, tips och tricks för att äta mindre men bättre kött till både fest och vardag avhandlades också. 
Samarbetspartners var Jönköpings läns livsmedelsstrategi, Nära till bra mat, Elmia Matbruk, Naturbeteskött och 
Vätterbranterna 
https://www.elmia.se/matbruk/for-besokare/vad-hander-pa-massan/program/  
Eventet arrangerades av Region Jönköpings län, Elmia, föreningen Naturbeteskött och Biosfärområdet Östra 
Vätterbranterna.   
Gruppen har träffats tre gånger under 2020. De sista två gångerna har mötena genomförts digitalt pga pandemin.  
 
Levande landskap 
Fokusgrupp: Ellen Nystedt (ansvarig), Claes Hellsten, Ådel Westbö-Franzén, Ryno Andersson, Johan 
Uhr, Mattias Pontén, Carl-Johan Sanglert, Reinhard Strohm, Bert-Åke Näslund, Carl-Johan Olsson, 
Fredrik Kåresved. 
 
För att jobba mot miljömålen i hållbar utveckling arbetar fokusgruppen med konkreta projekt kopplat till grön 
infrastruktur, landskapet och landsbygdsutveckling, såväl ur naturvårds- som produktionsperspektiv. Arbetet 
syftar till att stimulera åtgärder som bidrar till att området kan fungera aktivt som modellområde för hållbar 
utveckling och delar av biosfärområdets arbete rörande ”Levande landskap” samordnas med de regionala 
strategiska dokumenten ”Grön handlingsplan”, ”den Småländska skogsstrategin” och ”Livsmedelsstrategin”.  
 
Genomfört arbete och aktiviteter 2020 - med kommentarer  
Under den aktuella perioden har fokusgruppen för Levande landskap träffats fem gånger.. Representationen i 
gruppen har breddats med representant från Södra skogsägarna, politiker och före detta tjänsteman på 
Skogsstyrelsen samt engagerad privatperson som önskar engagera sig i arbetet med hållbarhet och gröna 
näringar genom fokusgruppen. Då många av tidigare års önskade aktiviteter saknat finansiering har en 
omprioritering gjorts utifrån möjlig finansiering och samarbeten med andra aktörer 
 
Sedan tidigare år har inom biosfärsområdet efterfrågats en förbättrad samverkan med intresseorganisationerna 
LRF och Södra skogsägarna. Inom fokusgruppen har samverkan under 2020 förbättrats på flera sätt. Dels inom 
arbetet med LRF-projektet Lövsuccé 2.0, Södras deltagande i Fokusgruppen samt samverkan LRF-Södra-
Fokusgruppen inom LONA-projektet om Kontinuitetsskog. Under året har kontakt tagits med 
Hushållningssällskapet (HS) och Birgit Fagh deltog på aktivitet inom projektet Varumärke Naturbeteskött. HS är 
nu intresserade av att ta det projektets arbete vidare genom deras egna projekt ”Göra affärer med 
lokalproducerad mat”. Naturvårdsverkets har producerat en film från biosfärsområdet om Lövsuccé och dess 
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koppling till grön infrastruktur. Filmen som lanserades november 2019 är ett pedagogiskt hjälpmedel vid 
kommunikation om både grön infrastruktur och biosfärsområdet. Fokusgruppen har under 2020 fortsatt arbetet 
med förankring av begreppet Grön infrastruktur och kännedom om olika typer av naturvärden. Bland annat kan 
nämnas samverkan med livsmedelsstrategin kring kunskap om mervärden och naturvärden knuta till 
naturbetesmarker, genom det tidigare nämnda Lövsuccé 2.0, liksom en samverkan mellan 
landskapskarakteriseringen och LONA-projektet om kontinuitetsskog kring historisk nyttjande av markers 
koppling till nutida nyttjande och befintliga naturvärden. Nya idéer och kontakter har knutits och inspiration för 
framtida arbetet med levande landskap tillkom då fokusgruppens samordnare i september deltog på en 
tankesmedja om ”framtidens skogsbruk”. Det påbörjade förankringsarbetet, kunskapandet och samverkandet 
med andra aktörer gällande levande landskap och grön infrastruktur önskas fortsättas under 2021. 
Det LRF-ägda projekt Lövsuccé 2.0 som inleddes med en välbesökt träff inom biosfärområdet (sen höst 2019) 
och projektet har under 2020 uppmärksammats med en artikel i Skogsstyrelsens nationella tidskrift Skogseko 
liksom i Länsstyrelsens tidning Förvetet som går ut till länets alla lantbruksfastigheter. Med fokusgruppen som 
medarrangörer skulle projektet under 2020 förlägga fyra tematräffar inom biosfärsområdet. Men på grund av 
Covid-19 har alla fysiska aktiviteter skjutits till 2021. Under kommande år tillträder även en ny projektledare 
med vilken både biosfärsföreningen och fokusgruppen behöver skapa en god samverkan med.  
LONA-projektet om kontinuitetsskogar (K-skog) syftar till att initiera och stödja skogsbeten och är liksom 
Lövsuccé i linje med Grön handlingsplan. Projektet genomförs endast inom biosfärområdet. En fältdag i 
december 2019 har skapat ett gott samarbete mellan fokusgruppen, LRF, Södra och Landsbygds- samt 
Naturavdelningen på Länsstyrelsen. På grund av Covid-19 har inte planerad aktivitetsdag för allmänheten 
genomförts, men enskilda fältbesök har skett enligt projektplanen. Fokusgruppens samordnare har adjungerats in 
i styrgruppen och fokusgruppen hålls informerade och rådfrågas vid urval och kommunikation med markägare. 
Projektet har förlängts och fortlöper under 2021 med bland annat upprättande av demonstrationsskogar och 
informationsmaterial till flera målgrupper. 
 
Varumärke Naturbeteskött Vätterbranterna  
Under året har det WWF-finansierade projektet Varumärke Naturbeteskött Vätterbranterna återupptagits. Med 
begränsad ekonomi, ny projektledare togs en ny projektplan fram. Den nya projektplanens förändring tog hänsyn 
till det förändrade ekonomiska läget för nötkötts-producenter, nya marknader som exempelvis REKO-ringar 
samt konsumenternas ökade efterfrågan på lokala råvaror. Projektet kontaktade 300 djurhållare med 
naturbetesmarker inom biosfärsområdet varav 80 brukare meddelade att de var intresserade av mer information 
om naturbeteskött. Inom projektets ramar inleddes ett samarbete med nationella föreningen naturbeteskött samt 
regionens livsmedelsstrategi samt handläggare på länsstyrelsens landsbygds-avdelning och kulturmiljöenhet. 
Arbetet har även involverat LONA-projektet K-skog. I gemensam regi anordnades en fältträff för producenter 
respektive konsumenter under årets klimatvecka. Därefter erbjöds en fysisk fortsättningsträff för producenter. 
Det har under oktober-november hållits flera digitala föreläsningar och seminarier riktat mot konsumenter för att 
höja kunskapen och intresset för hållbart lokalproducerat kött med mervärden. Biosfärsområdet har varit med 
som avsändare vid samtliga. Nu senast om ”Hållbart kött på julbordet” där både naturbeteskött och kött från 
biosfärsområdet lyfts fram. Dessa har arrangerats av livsmedels-strategin och biosfärsföreningen har varit med 
som avsändare. Projektet som slutredovisas december 2020 har resulterat i ett kunskapsnätverk som fortlever och 
har gemensamma intressen för en levande landsbygd med grön infrastruktur, biologisk mångfald, sysselsättning 
och livsmedelsproduktion. Biosfärområde Blekinge arkipelag har tagit till sig projektet och arbetar vidare i sitt 
biosfärområde. 
  
Levande ekosystem i framtiden 
I processen för att vidareutveckla och tillämpa LEIF (Levande ekosystem i framtiden), ett avancerat 
naturvårdsunderlag på landskapsnivå, har Claes Hellsten haft ett föredrag för fokusgruppen med dess nya 
medlemmar. Därutöver har ett nytt WWF-projekt ”Landskap i balans” inletts. Länsstyrelsens naturavdelning 
ansökte inför 2020 om projektmedel för inventering av skyddsvärda miljöer, fokus ek och ädellövträd inom 
biosfärsområdet och Tranås kommun. Dessvärre beviljades inga medel, men en omarbetad ansökan planeras 
inför 2021. Arbetet med vidareutvecklandet av LEIF är nära sammankopplat med processen att få till stånd en 
framtida fördjupad landskapsstrategi. Som ett delsteg för detta har Länsmuseet via Ådel Franzén under 2020 
utfört en översiktlig historisk landskapskartering. Karteringen omfattar hela biosfärsområdet och har fördjupats 
inom två delområden.  
 
Nyttjande av tomma byggnader 
Fokusgruppen tog under 2020 sig an biosfärsföreningens medlemmars önskade arbete gällande ”hur nyttja 
överblivna byggnader på landsbygden”. I slutet av 2019 säkrades medel och Refarm Linné fick under 2020 i 
uppdrag att arrangera inspirationsträff om Akvaponi-fisk på torra land. Fysiska träffar har planerats och väckt 
stort intresse med långa deltagarlistor. Men tyvärr har båda tillfällena ställts in på grund av Covid-19. Istället har 
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tre digitala seminarier/inspirationsträffar på temat genomförts. Biosfärsföreningen med finansiering från 
Länsstyrelsen har varit primära avsändare, men arbetet har skett i samarbete med andra aktörer. Information har 
spridits i både biosfärsföreningens, LRF´s, och livsmedelsstrategins, m.fl nätverk.  
 
Skogens kraft för mångbrukare 
Under året har det LRF-ägda projektet ”Skogens kraft för mångbrukare Småland-Öland-Gotland” inletts med 
uppstartsträffar. En av dessa anordnades på Grenåsa Byggnadsvård beläget inom biosfärsområde och 
information om biosfärsområdet förmedlades. Grenåsa planeras även bli en av projektets sammanlagt 40 
demogårdar, vilka ska vara centrum för kunskapande och nätverkande kring hållbara gröna näringar med skogen 
som bas.  
 
Ekosystemtjänster 
Under året styrde länsstyrelsen tillsammans med fokusgruppen Levande landskap insatser inom arbetet med att 
synliggöra ekosystemtjänsten pollinering och förbättra livsmiljöer för pollinatörer till Östra Vätterbranterna. Ett 
demonstrationsområde anlades i Röttle och en demonstrationsäng började anläggas vid Grenåsa. 
I övrigt har fokusgruppens samtal under 2020 varit mer konkreta och målfokuserade utifrån gällande 
förutsättningar än föregående år. Frågor som tidigare återkommit har hanterats och i möjlig mån avhandlats 
utifrån huruvida det är realistiskt att fokusgruppen i en nära framtid kan hantera eller hitta finansiering för 
frågan.  
 
 
Följande aktiviteter planerades och genomfördes helt eller delvis under 2020: 
 
Landskapskväll i Adelöv  

o Länsmuseet är huvudman och kvällen var planerad till 27 maj 2020 
o Förmöten med lokala föreningar och markägare genomfördes under våren 
o Inställd på grund av Covid och framskjuten till våren 2021  
o Ska 2021 genomföras i samarbete med fokusgruppen för energi och klimat 

 
Granbarkborreangreppen i landskapet  

o Inspirations- och diskussionsdag var planerad till 4 juni 2020 i samarbete med SKS och 
Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning, men sköts på framtiden på grund av Covid. 

o Osäkert om träffen genomförs 2021 men planeringsarbetet har lett till ökat dialog mellan 
parterna. 

 
Inspirationsträff om nytänkande företagsamhet i övergivna byggnader – akvaponi 

o Refarm Linné huvudman 
o Två fysiska träffar planerades till februari och november, inställda på grund av Covid. 
o Tre digitala träffar genomfördes istället.  

 
Naturbeteskött Vätterbranterna  

o Huvudman fokusgruppen och livsmedelsstrategin, i samarbete med Länsstyrelsen & 
föreningen Naturbeteskött 

o Producentträff med fältstationer på Säbygård genomförd 22 september 2020 (del av 
klimatveckan)  

o Konsumentträff med fältstationer på Säbygård 22 september 2020 ställdes in på grund av få 
anmälda (del av klimatveckan) 

o Producentträff på Elmia 26 oktober 2020, inställd på grund av Covid 
o Digitala föreläsningar och seminarier för konsumenter genomförda oktober-november.  

 
Synliggöra och förbättra situationen för pollinatörer och ekosystemtjänsten pollinering 

o Två demoängar med inslag av kreotoper (konstgjord livsmiljö) för pollinatörer har börjat 
anläggs i biosfärområdet 

o En träff med syfte att belysa ekosystemtjänsten pollinering har genomförts i Röttle 
 
 
Turism och friluftsliv  
Fokusgrupp: Helene Berg, ansvarig turism,  Martha Wägeus, ansvarig friluftsliv, Lisa Bergström, Håkan 
Strotz (turism), Michael Kleeman (turism), Helen Bjurulf (friluftsliv), Anne-Lie Lokko. Lena Claesson, 
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Sofie Sjöberg, Stefan Drewitz.  
 
Komplettering och uppdatering av biosfärskartan 
Biosfärkartan är en folder med karta som visar intressanta aktiviteter, (tex vandringsleder, mtb-spår) cafeér och 
gårdsbutiker, naturpärlor (tex naturreservat) samt kultur och historia (museum, hembygdsgårdar, kyrkor). Kartan 
vänder sig till både boende inom biosfärområdet och turister som vill ha tips på aktiviteter och besöksmål.  
En uppdaterad karta med info om Biosfärområdet togs fram av en arbetsgrupp i början av året. Arbetet 
finansierades med medel från Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret och Agenda 21. 

Mera friluftsliv  
Projektet är ett LONA-projekt och kom till under 2018 för det fanns en vilja att genom olika gemensamma 
informationsinsatser kopplade till natur och friluftsliv nå ut till fler personer för att öka kunskapen om hur vi 
hittar ut, vad vi finner i våra naturområden, öka tillgängligheten samt i förlängningen ge ökad folkhälsa. 
Projektet ska avslutas under 2021. Det har placerats ut tre stycken anslagstavlor (sk infonoder) på Öxnehaga, 
Huskvarnaberget (IKHP) och vid affären i Ölmstad. På infonoderna finns information om biosfärområdet och 
karta med förslag på platser att besöka. Föreningens hemsida uppdaterades med utförligare information om de 
olika besöksmålen. 
 
 

Demo-områden  
Pedagogiska skyltar om natur- och kulturvärden, avsedda för besökare, skolor och som också utgör naturliga 
samlingspunkter för guidningar. Inga skyltar är ännu fysiskt på plats, men informationsmaterialet är klart. 

Biosfärleder  
Under året har samarbete med Pilgrimscenter Vadstena, Länsstyrelsen, föreningen Biosfärled Franciskusleden 
pågått för att den del av Biosfärled Franciskus som går genom Biosfärområdet ska bli klar. Tillstånd från 
Länsstyrelse och markägare är klar och det återstår att märka ut en del av leden med markeringar i fält. 

Vandringsleder och promenadstråk 
12 olika vandringsleder finns nu inom Biosfärområdet, och 12 olika promenadstråk med rundslinga. Karta och 
information finns på Jönköpings kommuns hemsida Vandringsleder och promenader - Jönköpings kommun 
(jonkoping.se) 

Vandring inom biosfärområdet 
Vätterbranterna i samarbete med Jönköpings kommun bidrog med information och vägledning så att 42 st 
personer från den nystartade vandringsklubben Framåt Vandringsklubb under några dagar under sommaren 
kunde vandra i Biosfärområdet. Evenemanget genomfördes med hjälp av en rad olika organisationer. Klubbens 
mål är att organisera vandringar och kombinera både den sociala- och idrottsliga upplevelse, och öka intresse för 
vistelse i naturen och stärka relationen med miljön. 

Vandring med sång 
Vandring med sång har vid två tillfällen anordnats med utgångspunkt i Röttle. Deltagarna går en vandring och 
stannar till vid några tillfällen för att sjunga. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Gränna och 
kulturföreningen Skådebanan.  
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”Vi vandrade i tystnad. Vi stannade då och då och sjöng. Härligt var det. Naturen och vi möttes och fåglarna 
sjöng med oss! Ljuvligt, vilsamt och samstämmigt." 

Åkturen, (Hopon-Hopoff buss) 
I samarbete med Jönköpings kommun och Destination Jönköping arbetades det fram ett förslag på två bussar 
som skulle köra i två olika slingor utanför de vanliga bussförbindelserna. Ett antal stopp vid vandringsleder, 
naturområden, caféer och butiker inplanerades. Medel söktes från Leader Sommenbygd. Pga pandemin där 
folkhälsomyndigheten avråder från bussåkande ligger projektet för närvarande vilande. 

Vandringsleder inom biosfärområdet 
Det finns sex kommunala vandringsleder inom biosfärområdet. 
Under året har Brunstorpsledens informationsmaterial omarbetats. 
Under 2020 påbörjade Jönköpings kommun byggandet av en helt ny led söder och väster om Tenhult. 

Informationsfoldrar med karta 
Kartfolder med cykelutflyktsleder inom Vätterbranterna uppdaterades.  
Ny besökskarta för Visingsö gjordes under våren. 
Ny informationsfolder togs fram över Grännaberget. 

Guideutbildning 
Planerad och genomförd tillsammans med Jönköping University. Ekonomisk stöttning från Jönköpings kommun 
via Friluftsrådet och Miljömålsanslagen. Medlen användes till framtagande av text, foto, film till Demoområden 
i Östra Vätterbranterna tillika kurslitteratur i kursen Natur- och kulturguide inom Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna 7,5 hp som gick våren 2020 på Jönköping University.  
 

Guidning inom Biosfärområdet 
Biosfärsföreningen beviljades inför 2020 statligt bidrag för naturguidningar inom biosfärsområdet. Stödet var ett 
led i arbetet med att samordna och utveckla friluftsfrågor och grön infrastruktur. Utbildningen i kombination 
med starthjälp att genomföra guidningar syftade till att täcka behovet av fler guider med tillräcklig kunskap. 
Guidningarna riktade sig till allmänheten och skulle genomföras av studenter som genomgått 
högskoleutbildningen ”Natur- och kulturguide i Östra Vätterbranterna”. En utbildning vid Jönköping University i 
samarbete med Destination Jönköping, Jönköpings kommun och Smålands turism. Projektet fullföljdes, koncept 
togs fram och  testguidningar genomfördes. Men projektet kunde på grund av covid-19 inte genomföras i den 
tänkta formen, utan gjordes om till ”beställ din egen guide” där olika typer av guidning kunde bokas för mindre 
grupper. Naturguidning, kajakpaddling, naturäventyr för barnfamiljer är några exempel.  
 

Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna  
Fokusgrupp: Nina Elmsjö (ansvarig sedan sep-20) Catarina Kristensson (ansvarig tom aug-20), Johan 
Lind, Helene Berg, Charlotte Burman, Anders Haag 
Fokusgruppen har haft sammanlagt 10 möten under året, merparten av dem via skype.  
 
Att arbeta med att stärka varumärket sker i alla fokusområden men är också ett eget område. 
Kommunikationsarbetet sker i linje med de strategiska dokument som finns inom Biosfärsprogrammen på både 
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lokal, nationell och internationell nivå. Det finns också krav att det ska finnas en kommunikationsstrategi för 
varje Biosfärsprogram. Målsättningen är att ha en gedigen och gemensam grund för hur och vad vi 
kommunicerar kring biosfärsområdet som helhet både i nuvarande och kommande program. 
Kommunikationsarbetet ska ske på ett lättbegripligt sätt och verka för att öka medvetenheten av Biosfärsområdet 
och dess program samt för att skapa ett bredare engagemang för och vidare kunskap om Biosfärprogrammet. 
Arbetet i varumärkesgruppen har påverkats av pandemin och många av de planerade fysiska träffarna fick ske 
digitalt och/eller utomhus. Det har medfört att det strategiska kommunikationsarbetet har blivit något försenat 
men håller sig till den uppsatta tidsramen.  

Under 2020 har ett stort arbete genomförts som ska leda oss framåt i det strategiska kommunikationsarbetet. Att 
lägga den gemensamma grunden är preciserat i en handlingsplan och den innehåller momenten enligt pilen 
nedan.  

 

Under året har två moment genomförts och delar av det tredje.  
Under året utsågs två primära målgrupper Markägaren och Barnfamiljen för att sprida kunskapen om hållbar 
utveckling och biosfärområdets roll som modellområde. Dessa togs fram i en workshop under vårvintern där alla 
fokusgrupperna var inbjudna. Ett femtontal personer deltog och efter att dessa målgrupper var identifierade har 
varumärkesgruppen genomfört träffar med alla fokusgrupper. Syftet var att samverka kring att förankra de 
prioriterade målgrupperna och det fortsatta strategiska kommunikationsarbetet. 

Som ett första steg i översynen av grafisk profil och namnöversyn har föreningens namn Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna diskuterats. Det beslutades vid årsmötet att Vätterbranterna ska användas i det fortsatta 
kommunikationsarbetet. Detta i syfte att få ett kortare namn som är lättare att använda i marknadsföring, på 
webben och i sociala medier.  
Under slutet av året togs en varumärkesplattform och kommunikationsstrategi fram av konsultföretaget 
Placebrander. Varumärkesplattformen har utgångspunkten i det tidigare arbetet som genomförts samt de 
strategiska dokument som finns inom Biosfärsprogrammen. Denna ska sedan ligga till grund för 2021 års arbete 
med kanalstrategi och aktivitetsplan samt kommande kommunikationsaktiviteter.   

 

Ekonomisk redovisning  

 
Förslag till vinstdisposition 
 
balanserat resultat                                   221 440 
 
årets resultat                                           411 002 
   
Disponeras så att i ny räkning överföres 632 442 
 
Föreningens resultat och ekonomiska ställning per 2020-12-31 framgår av  
efterföljande resultat- och balansräkning. 

Lägg grunden gemensamt     Fördela ansvaret 

Målgrupp Varumärke inkl 
budskap

Grafisk profil 
inkl 

namnöversyn
Kanalstrategi Aktivitetsplan Aktiviteter 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 2019-01-01
  2020-12-31 2019-12-31 
 
Intäkter 
Medlemsavgifter 1 24 550 28 500 
Bidrag 2 590 000 471 620 
Projektintäkter 3 452 138 259 053 
Övriga rörelseintäkter/bidrag 4 33 602 17 014 
Summa intäkter  1 100 290 776 187 
 
Kostnader 
Projektkostnader 3 -508 407 -331 413 
Egenfinansierade fokusområdeskostnader 4 -55 513 -94 030 
Konsulttjänst Biosfärakademin och VU  -11 875 -79 622 
Konsulttjänst bitr koordinator  0 -101 343 
Kommunikation/Administration  -11 829 -6 504 
Utvecklingsarbete/Medlemsvård  -3 766 -14 884 
Styrelsekostnader  -10 841 -10 338 
Arvoden och avgifter 5 -39 716 -75 810 
Administration  -34 983 -32 409 
Övriga kostnader  -12 358 -16 882 
Summa kostnader  -689 288 -763 235 
 
Rörelseresultat  411 002 12 952 
 
 
 
 
 

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 
 
Tillgångar 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  145 000 0 
Upplupen intäkt  5 020 12 000 
  150 020 12 000 
 
Kassa och bank  1 148 053 853 057 
Summa omsättningstillgångar  1 148 053 853 057 
 
Summa tillgångar  1 298 073 865 057 
 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital 7 
Balanserat resultat  221 440 208 488 
Årets resultat  411 002 12 952 
Summa eget kapital  632 442 221 440 
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Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  0 19 206 
Övriga skulder  12 380 25 936 
Förutbetalda bidrag  6 639 435 581 268 
Upplupna kostnader  13 816 17 207 
Summa kortfristiga skulder  665 631 643 617 
 
Summa eget kapital och skulder  1 298 073 865 057 
 
 
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. 

 
Noter 
Not 1 Medlemsavgifter (100 kr privatperson, 50 kr pensionär/student, 500 kr organisation) 
  2020 2019 
Jönköpings kommun  4 000 4 000 
Länsstyrelsen i Jönköpings län  4 000 4 000 
Södra Skogsägarna  4 000 4 000 
Skogsstyrelsen  0 0 
Världsnaturfonden WWF  4 000 4 000 
Övriga organisationer 6 medlemmar (6 medl fg år) 3 500 3 000 
Privatpersoner 69 medlemmar (115 medl fg år)  5 050 9 500 
Summa medlemsavgifter  24 550 28 500 
 
Not 2 Bidrag 
Naturvårdsverket  400 000 400 000 
Jönköpings kommun  20 000 12 000 
Skogsstyrelsen   0 6 000 
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Vätternvårdsförbundet  0 8 000 
Södra Skogsägarna  25 000 25 000 
Länsförsäkringar  20 000 20 000 
Övriga bidrag (Huskvarna AB)  125 000 620 
Summa bidrag  590 000 471 620 
 
 
Not 3 Projektintäkter och kostnader    
 

(Projektnummer) 

Intäkt 2020 Periodiserad        
intäkt/kostnad 

till 2021 

Kostnad 2020 Resultat 2020 

  

Basverksamhet 

 

  

 

  

Utställning Agenda 2030 (184) 5 207 0 0 5 207 

  

 

  

 

  

Biosfärakademin 

 

  

 

  

Naturen tar över (191) 3 506 0 -200 3 306 

Växa tillsammans 2 (192) 116 245 -67 920 -23 125 25 200 

Guidning inom Biosfärområdet (201) 16 398  -16 398 0 

  

 

  

 

  

Energi & Klimat 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

Gastronomisk region 

 

  

 

  

Föreläsningsserie mat (194) 17 612 

 

-17 010 602 

  

 

  

 

  

Levande Landskap 

 

  

 

  

Lona kontinuitetskog (182) 288 750 -232 310 -142 452 *-86 012 

*Egen medfinansiering enligt 
bidragsansökan 

Naturbeteskött (179) 90 445 

 

-89 750 695 

  

 

  

 

  

Turism och Friluftsliv 

 

  

 

  

Guideutbildning (180) 87 062 

 

-92 328 -5 266 

Lona mera friluftsliv (183) 122 123 +5 020 -127 144 -1 
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Varumärke 

 

  

 

  

Varumärkesundersökning se not 4     

  

 

  

 

  

Summering 747 348 -295 210 -508 407 -56 269 

Intäkt som flyttas över till 2021 -295 210   

 

  

Summa intäkt efter periodisering 452 138       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 4 Egenfinansierade fokusområdeskostnader 
Basverksamhet (föredrag mm)  0 -18 761 
Biosfärakademin   -670 -75 269 
Energi och klimat  -2 466 0 
Gastronomisk region  -1 928 0 
Varumärke ÖVB   -50 449 0 
    
Summa egenfinansierade fokusområdeskostnader -55 513 -94 030 
     Bidrag till varumärke  -33 602 kr 
     Summa egenfinansierade kostnader varumärke  16 847 kr 
Summa egenfinansierade kostnader efter bidrag      21 911 kr 
 
 
 
Not 5 Arvoden och utgifter 
 
Löner, andra ersättningar och sociala avgifter 
Styrelse- och fokusarvoden  -34 500 -56 130 
Övriga arvoden  -3 260 -8 090 
Övriga ersättningar  -3 093 -13 464 
Sociala avgifter enligt lag och avtal  -5 075 -11 065  
 
Reserverad kostnad fg år  0 9 066 
Arvoden som ingår i projektkostnader not 3  6 212 3 873 
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader -39 716 -75 810 
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Föreningen har ingen anställd personal. 
Föreningens koordinator är anställd av Jönköpings kommun till 100%. 
 
 
Not 6 Förinbetalda bidrag och medlemsavgifter 
 
Utvärderingsarbetet 10 år  335 000 
Medlemsavgifter 2021  4 050 
Växa tillsammans (proj 192)  67 920 
Lona kontinuitetskog (proj 182)  232 310 
Naturen tar över fortsättning  155 
Utgående balans  639 435 
 
 
Not 7 Förändring av eget kapital 
 
Ingående eget kapital  221 440 
Årets resultat  411 002 
Utgående eget kapital  632 442 
Jönköping den 16 februari 2021 
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