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Vision och verksamhetsidé 
Vi är alla en del av biosfären!
Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft, 
natur- och kulturarv samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden!

Verksamhetsidé
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva mot att ständigt utvecklas som ett lokalt och 
internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för bred samverkan mellan olika 
intressegrupper. Detta görs genom att:
• Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet bland näringsidkare, 

boende och besökare.
• Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap samt 

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

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

Samverkan och demokrati
Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan aktörer från olika intressesfärer, som rör landskapet 
lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen redovisning av olika intressen och kunskaper samt en 
ömsesidig respekt för de åsikter som kan bli följden av skilda utgångspunkter.
Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till 
exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar 
också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja 
och initiera. 

Kunskap och lärande
Föreningen ska vara en lärande organisation som värderar 

både traditionell kunskap och erfarenhet samt hållbara 
lösningar baserade på vetenskap, etik och teknik. Vi 
arbetar tillsammans för att utveckla lärande för hållbara 
visioner och som en aktör inom hållbarhetsområdet. 
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Verksamhetsberättelse 
Förord	

Så	har	Östra	Vä,erbranterna	lagt	si,	femte	verksamhetsår	som	biosfärområde	bakom	sig.	Mycket	har	hänt	
under	denna	>d,	halvlek	innan	vi	skall	utvärderas	av	Unesco.	

Under	året	kan	vi	med	glädje	konstatera	a,	arbetet	genom	våra	olika	fokusgrupper	kommit	igång	
ordentligt.	Tack	>ll	er	alla	som	varit	engagerade!	

Via	arbetet	i	föreningens	olika	fokusområden	–	som	togs	fram	i	vårt	biosfärprogram	–	hoppas	jag	a,	
målet	som	”modellområde	för	hållbar	utveckling”	skall	bli	tydligare	och	konkretare.	Alla	biosfärområden	
skall	ju	kunna	visa	upp	goda	exempel	på	hållbar	utveckling	–	ekonomisk,	social	och	
ekologisk.	Historiskt	betraktas	nog	Biosfärområde	Östra	Vä,erbranterna	som	e,	slags	
naturvårdsprojekt	av	de	flesta.	Det	blir	en	strategisk	sak	a,	vidga	den	synen.	

Under	året	har	–	som	kommer	a,	framgå	–	biosfärområdet	märkts	i	en	rad	olika	
sammanhang:	genom	ak>viteter	i	området,	på	na>onell	nivå	och	i	interna>onella	
sammanhang.	Vår	närvaro	på	nätet	har	också	utvecklats.	Arbetet	med	nyanlända	har	
fortsa,.	A,	nya	biosfärambassadörer	har	diplomerats	under	året	gläder.	

Ekonomin	såg	inför	2017	osäkrare	ut	än	>digare.	Inte	minst	eUersom	Världsnaturfonden	beslutat	a,	
minska	si,	>digare	generösa	stöd.	På	ini>a>v	av	Jönköpings	kommun	–	som	är	en	av	föreningens	större	
finansiärer	–	har	möten	hållits	med	samtliga	grundarorganisa>oner.	Min	förhoppning	är	a,	dessa	samtal	
–	liksom	våra	kontakter	med	Region	Jönköpings	län	–	skall	leda	fram	>ll	en	stabilare	ekonomi	för	
föreningen.	Sam>digt	kan	jag	med	glädje	konstatera	a,	olika	projektbidrag	gjort	den	ekonomiska	
situa>onen	ljusare	för	2018	än	vad	vi	>digare	befarade.	

Till	grundarorganisa>onerna	(Gränna	skogsgrupp,	Jönköpings	kommun,	LRF,	Länsstyrelsen,	
Skogsstyrelsen,	Södra	skogsägarna	samt	Världsnaturfonden	WWF)	e,	stort	tack	för	stöd	under	året.	Till	
alla	andra	engagerade	i	föreningen	det	samma.	E,	särskilt	tack	går	>ll	Torpa	parkloppis	som	i	aol	beslöt	
a,	skänka	si,	översko,	>ll	biosfärområdet.	

Med	dessa	rader	ber	jag	också	a,	få	tacka	för	mig	som	ordförande.	Det	har	varit	tre	spännande	och	
kunskapsgivande	år.	Ber	a,	få	önska	min	eUerträdare,	den	nya	styrelsen	och	hela	föreningen	allt	go,	
inför	fram>den.	

Jönköping	i	januari	2018	

	

Erik	Lindfelt	
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Organisation

Grundarorganisationerna har på Ann-Mari Nilssons, kommunstyrelsens ordförandes initiativ,  haft två 
möten under sommaren respektive hösten. Närvarande var representanter för LRF, Gränna Skogsgrupp, 
Jönköpings kommun, Världsnaturfonden WWF, Länsstyrelsen Jönköpings län, Södra och Skogsstyrelsen 
samt koordinatorn och föreningens ordförande. Ämnen som behandlades var biosfärområdets verksamhet 
så här långt, förväntningar på framtida verksamhet och på vilket sätt grundarorganisationerna kan bidra till 
arbetet framöver och att avsiktsförklaringar från organisationerna ska tas fram. Ett nytt möte med en 
mindre grupp hölls den 18:e januari 2018. 
Samarbetet med Jönköpings kommun och särskilt då friluftsrådet har ytterligare stärkts under året. En 
gemensam ansökan med fokus på samverkan kring informationsinsatser i ett projekt kallat “Mera 
Friluftsliv” är sökt.

Styrelse
Föreningens styrelse har under året bestått av 25 personer.
Representanter för grundarorganisationerna:
Gränna Skogsgrupp - Claes Hellsten, ersättare Agneta Börjesson
Jönköpings kommun - Bert-Åke Näslund, ersättare Harriet Roosqvist
LRF - Mikael Bäckström, ersättare Thomas Gunnarsson
Länsstyrelsen - Anneli Wirtén, ersättare Karin Hermansson
Skogsstyrelsen - Carina Strömberg, ersättare Calle Thulin
Södra Skogsägarna - Jonas Vittgård, ersättare Samuel Johnsson
Världsnaturfonden WWF - Ola Jennersten, ersättare Claes Hellsten
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Personliga mandat: Suppleanter:
Magnus Apelqvist Susanne Staaf
Jenny Elf Ådel Vestbö-Franzén
Petra Hansson Adjungerande ledamöter:
Erik Lindfelt ordförande Ryno Andersson
Anders Råsberg Göran Karlsson, avgick den 5:e december
Håkan Strotz Catarina Kristensson

Johan Uhr
Koordinator - Josefine Gustafsson

Styrelsen har under året hållit 6 möten på olika platser inom biosfärområdet.
Förutom rubrikerna i verksamhetsberättelsen har styrelsen behandlat frågor av mer övergripande karaktär 
som FN:s Globala mål och Agenda 2030, Integrationsfrågan.
  

Verkställande utskott
Verkställande utskottet bestod av Magnus Apelqvist, Josefine Gustafsson, Claes Hellsten, Catarina 
Kristensson, Anders Råsberg (t.o.m. november), Calle Thulin och Johan Uhr. 
Ansvarsfördelning inom VU:
Josefine har som koordinator sammankallat och lett gruppen samt haft det övergripande ansvaret för 
uppföljning och rapportering till styrelse och Svenska MABkommitéen. Hon har också haft särskilt ansvar 
för fokusområdena “Varumärke Östra Vätterbranterna”, “Gastronomisk region”, “Turism och friluftsliv” 
samt projektet “Växa Tillsammans”.
Claes har haft särskilt ansvar för fokusområdena “Levande Landskap”, “Energi och klimat”, 
“Biosfärakademien” samt LONA-Ödeshög.
Calle Thulin har varit ekonomiansvarig samt kontaktperson med Skogsstyrelsen.
Magnus har ansvarat för “Biosfärakademien” samt formgivning och layout.
Catarina har varit Länsstyrelsens representant i VU och har deltagit på ca vartannat möte.
Johan har varit adjungerad som “senior adviser”.
VU  har under året haft 7 möten under våren och 6 under hösten.
Anders Råsberg avtackades under våren för sitt mångåriga arbete i verkställande utskottet. 
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Medlemmar och medlemsaktiviteter
2017 har föreningen haft 88 medlemmar som är privatpersoner, jämfört med 74 förra året. 
En glädjande ökning med 14 personer alltså.
2017 har föreningen haft 6 organisationer och företag som är medlemmar, jämfört med 7 förra året.
Den 3:e mars hölls ett välbesökt årsmöte på “Solgläntan” i Skärstad.
Under våren hölls en öppen föreläsningskväll i Ånaryd, Ölmstad, med fokus Vättern av Måns Lindell och 
Anders Råsberg.
En uppskattad helkväll med Natur- och kulturvandring i Ölmstad hölls den 22:a maj med fyra kunniga 
guider.
Den 30:e september hölls ett välbesökt Notfiske vid Ölands brygga av Ryno Andersson och Anders 
Råsberg.
Medlemsmötet den 3:e oktober hölls i IKHP-stugan, Huskvarna. Erik Lindfelt och Karin Hermansson 
ledde kvällen. (Se bilaga)

Länsstyrelsens biosfärorganisation
Under 2017 har samarbetet mellan länsstyrelsen och Biosfärområde Östra Vätterbranterna ytterligare 
stärkts bland annat tack vare att Catarina Kristensson varit en del av verkställande utskottet samt att 
fokusgrupperna har fått kontaktpersoner på myndigheten.
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Fokusområdena

Länsstyrelsen Biosfärområde Östra Vätterbranterna

StyrelseAnneli Wirtén (suppleant Karin Hermansson) 

VUUtvecklingsavdelningen Catarina Kristensson

Samordnare: Naturavdelningen Linda Hassel 
(landenheten), ersättare Miljö- och 

samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Thorsell 
(kulturenheten)

Fokusområde Levande landskap

Fokusområde Energi och klimat

Fokusområde Gastronomisk region

Fokusområde Varumärke Östra Vätterbranterna

Fokusområde Turism och friluftsliv

Fokusområde Biosfärakademin

Kontakt: Turism Landsbygdsavdelningen
Elna Ljunggren, Friluftsliv Utvecklingsavdelningen 

Moa Lindvert 

Kontakt: Utvecklingsavdelningen 
Otto Hedenmo

Kontakt: Landsbygdsavdelningen
Nina Elmsjö

Kontakt: Anneli Wirtén. Anneli Wirtén ingår i 
arbetsgruppen och det gör även Catarina 

Kristensson. 

Ingen kontaktperson utsedd. 



Kommunikation 
Vi har under året utvecklat vårt arbete med intern och extern kommunikation. Med hjälp av Anne-Lie 
Lokko, som framför allt jobbade med oss under april och maj månad, har vi markant ökat vår närvaro på 
bland annat sociala medier. En rad förbättringar har också gjorts på hemsidan. Nytt är att vi finns på 
instagram och linkedin. Numera syns event/evenemang som vi lägger upp på facebook-sidan också på vår 
hemsida. Det går också att följa facebookflödet via vår hemsida för de som inte använder facebook. Anne-
Li har via en kommunikationsgrupp på facebook väglett de som arbetar med detta på ett pedagogiskt sätt. 
Hon höll också en kort workshop för verkställande utskottet. Före sommaren fick vi en 
kommunikationsplan för 2017 som även styrelsen fått ta del av. Under augusti till och med november har 
Anne-Li under totalt 10 timmar gett stöd i kommunikationsarbetet. Samarbetet med Anne-Li har varit 
mycket lärorikt och fört oss framåt även om mycket arbete återstår.

Under sommaren sattes en ny skylt upp där det står “Biosfärområde Östra Vätterbranterna 8 km”, placerad 
vid Södra Munksjön bredvid Kvarteret Ödlan som är ett tillfälligt natur- och kulturum. För att få extra 
resurser till bland annat skyltar och upprättandet av informationsnoder på viktiga offentliga platser i 
biosfärområdet har en LONA-ansökan lämnats in till ett informationsprojekt kallat “Mera Friluftsliv”. 
Projektmedel söks tillsammans med Jönköpings kommun.

Liksom tidigare år sker mycket av vår kommunikation genom närvaro och presentationer i olika 
sammanhang, se nedan under samverkan. Ofta resulterar dessa möten, förutom att vi sprider kunskap om 
området och vårt arbete, till initiativ till samarbete med de vi träffar. Den 2:a juni släppte vi en kortfilm om 
biosfärområdet som sedan användes på Resilience konferensen i augusti.

En broschyr om biosfärkol och idéskiss om hållbar energiutvinning och lagring av koldioxid har 
producerats. 

Sociala medier:
Facebook - antal “gilla” passerade 1000 under året. Detta är vår viktigaste informationskanal med 
fortlöpande rapportering och störst spridning. Vi har där närmare 1000 följare nu.
Två Nyhetsbrev har skickats ut brett till cirka 500 mailadresser samt via facebook den 20 juni och den 25 
nov.
Instagram startades upp 21 september 2017. Vi har nu cirka 100 följare från hela världen (23 jan 2018) på 
bara 14 inlägg. #östravätterbranterna har 174 inlägg från olika personer, företag och organisationer 
#ölandsbrygga har 154 inlägg från olika personer.
LinkedIn liknar det som gula sidorna stod för tidigare. Här finns vi nu beskrivna sedan ett halvår med egen 
ikon/vår logga. Det betyder till exempel att de som jobbar med och för oss kan hänvisa till oss på olika sätt 
och i sina cv:n.
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Övrig media:
Jönköpings-Posten JP artikel 18/1 om Växa Tillsammans-projektet
JP om The Other Way föreställningen på Huskvarna teatern
Tidningen Förvetet, hade i höstas flera artiklar där Östra Vätterbranterna omnämns
Svenska kulturlandskap skrev en artikel om Månsabola efter exkursionen i Östra Vätterbranterna
JP skrev den 13 maj om språkpromenaden i Röttle.
5 juni Öxnehagaleden artikel om Östra Vätterbranterna
Tidningen ”Vi i Vätterhem” hade i våras ett helt uppslag om ”Öxnehaga en del av biosfären”

Administration
Föreningen har fått god hjälp med den ekonomiska redovisningen av Pia Karlsson på kommunens 
finansavdelning. Carl-Olof Thulin har även under detta år varit verkställande utskottets uthållige 
ekonomiansvarige. Andreas Lidhed på Lidhed Boström Redovisning & Revision AB är revisor, Ragni 
Andersson är förtroendevald revisor och Arnold Sigonius revisorsuppleant.
Föreningen har en föreningsförsäkring i Länsförsäkringar Jönköping som bland annat täcker upp för 
styrelserepresentanter som reser för föreningens räkning och om föreningen skulle råka skada interiör i en 
lokal vi bokat, bland annat.

Samverkan, representation och nätverksbygge
I syfte att bygga och bredda biosfärområdets nätverk samt 
att göra verksamheten känd i vidare kretsar har mycket 
energi under året lagts på att delta i olika sammankomster, 
lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Oftast har vi under 
dessa möten fått möjlighet att presentera oss, knyta nya 
kontakter samt inleda eller fördjupa samverkan med 
individer, organisationer och företag.
Josefine Gustafsson och Magnus Apelqvist deltog i 
EuroMAB 2017 i Sarlat, Frankrike där ca 220 personer 
från 41 länder och 302 biosfärområde samlades 4 - 7 april i 
år. Rubriken för konferensen var Building a sustainable 
future together och syftet var att implementera Lima Action 
Plan från världskonferensen i Lima 2016 och skapa 
samverkan för att stödja FNs hållbarhetsmål Agenda 2030. 
Malena Heinrup (tidigare koordinator för Östra 
Vätterbranterna) presenterade här sin utredning om svenska 
biosfärområden och Agenda 2030 där Östra Vätterbranternas 
“Lövsuccé” och “LEIF” (Levande Ekosystem I Framtiden) 
visades som exempel. Ett stort antal workshops hölls, alla 
med kopplingar till FN:s Globala miljömål och Agenda 
2030. Vi fick möjlighet att skapa relationer med andra 
biosfärområden i Europa, Kanada och USA och detta stärker 
vår roll som aktör för hållbar utveckling både lokalt, 
nationellt och internationellt.
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Den 27:e juni samlades biosfärrådet (alla 
koordinatörerna samt nationella koordinatorn), 
samt representanter från svenska unesco till årligt 
Öråd i Blekinge. Här avhandlades 
sverigeanpassningen till Lima action plan, 
biosfäområdenas roll i implementeringen av FN:s 
Globala mål och Agenda 2030 samt ett allmänt 
erfarenhetsutbyte biosfärarbetare emellan. 
Den 26-27 september hölls den årliga konferensen 
för biosfärområdenas styrelser. I år var 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 
värd för mötet.  
Östra vätterbranterna representerades av Ryno Andersson, Magnus Apelqvist, Ola Jennersten (som också 
representerade Vindelälven) och Josefine Gustafsson. Vi fick alla möjligheter att presentera vad som är på 
gång i de olika biosfärområdena och samarbetsprojekt diskuterades och planerades. Vi kommer bland 
annat att utveckla en gemensam portal för våra utbildningar till biosfärambassadörer.
17-18:e oktober hölls Unescos NordMAB-möte på Møn. Särskilt intressant var det att få ta del av hur de 
på Mön försöker få till en cirkulär ekonomi med kor som betar på strandängarna viktiga för fågellivet och 
hur föreningar och företag organiserar sig tillsammans med markägare. Sedan säljs “Möns biosfärkött” på 
Coop i Stege.
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Naturbeteskött 
produceras på Mön 
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Koordinatorer från fyra svenska biosfäromkråden samlade 
på NordMAB-möte på Møn 	    Foto: Magnus Apelqvist



Voxnadalen - Ryno Andersson var inbjuden att tala på ett samrådsmöte hos biosfärkandidat Voxnadalen.
Statens Jordbruksverk höll den 7-8 november en  miljömålskonferens i Stockholm där Claes Hellsten 
och Mattias Pontén presenterade  Östra Vätterbranternas arbete med landskap (framförallt “LEIF”, 
“Lövsuccé” och Stängselbidrag). Örebro Länsstyrelse, som besökte Vätterbranterna i höstas, visade i sitt 
föredrag hur de använt data från Östra Vätterbranterna för att planera satsningar på naturbeten i länet. 
Presentationerna från konferensen finns på: http://www.jordbruksverket.se/…/miljomalsseminarium.
4.26702…
Stockholms Universitet arrangerade i mars ett nationellt symposium om Naturbete på Högskolan i 
Jönköping. Simon Jonegård och Claes Hellsten presenterade hur vi arbetar med samverkan för att bevara 
och utveckla naturbetesmarker i biosfärområdet.
Under den årliga nationella miljöövervaknings-konferensen i Tranås genomfördes en exkursion till 
Botorp, Röttle och Narbäck. Måns Lindell informerade om läget för Vättern och Claes Hellsten om 
biosfärområdets arbete med landskap och de åtgärder och projekt som genomförts under åren.  

Den 9:e september höll Vätternvårdsförbundet sin konferens på 
IKHP, Huskvarna. Denna gång i samarbete med Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna. Josefine Gustafsson höll en presentation och 
tillhandahöll ett bokbord.
Biosfärområdet har också varit representerat (Claes Hellsten) på ett 
Golfseminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 7/2. 
Gränna golfbana lyftes av arrangörerna fram som ett lysande exempel 
på hur en naturvårdsanpassad skötselplan också bidrar till 
biosfärområdets arbete att öka den ekologiska hållbarheten i 
naturbetesmarker.
Den 15 maj presenterade Josefine Gustafsson biosfärområdets arbete 
med de globala miljömålen och Agenda 2030 på Sveriges Kommuner- 
och landstings (SKL) kunskapsseminarium i Stockholm

Studiebesök i biosfärområdet
Föreningen Svenska kulturlandskap genomförde under början av sommaren en heldags exkursion inom 
Östra Vätterbranterna under guidning av Ådel Franzén och Claes Hellsten.
7:e juni var Landsbygdsnätverket med en grupp från Zambia, Claes Hellsten  
9 maj En grupp från vänorten Vitumaa i Estland fick guidning av Josefine Gustafsson under 
Europaveckan
3:e april Riksdagsledamot Magnus Oskarsson + Ryno Andersson och Simon Jonegård
19 maj Etiopiens miljöminister med delegation via SLU Global
22 maj Biosfärområde Vänerskärgården-Kinnekulle om samarbete kring biosfärambassadörer samt om 
en kommande utställning. Claes Hellsten, Josefine Gustafsson och Magnus Apelqvist.
29-30 augusti Länsstyrelsen i Örebro, grön infrastruktur och LEIF, Claes Hellsten
30 aug Exkursion för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) landskapskommitté, Claes 
Hellsten och Josefine Gustafsson guidade samt lunch hos Ryno Andersson.
KSLA skickade i höstas, efter sin studieresa i området, ett brev till kommunstyrelsen för att: ” ...uttrycka 
vår uppskattning av det arbete som gjorts och görs i biosfärområdet. Vi fann att det är ett utmärkt exempel 
på hur ett helt landskapsområde kan planeras, skötas och förvaltas, så att såväl natur, som kulturvärden 
integreras med produktion inom jordbruk och skogsbruk, i samarbete i stället för konflikter.” Därefter 
efterfrågas mer information och skyltning av området riktat till både turister och boende.
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Presentationer och övriga aktiviteter
18 feb Synskadades förening - föredrag Claes Hellsten
22 feb Presentation av Östra Vätterbranterna på Vuxenskolan i Gränna av Ryno Andersson och 

Josefine Gustafsson
21 mar Dialogmöte friluftsliv Öxnegården Martha Wägeus 
3 apr  Frukostseminarium om Agenda 2030 i Stockholm Annelie Lokko 
26 apr Föreläsning-  Biosfärområde Östra Vätterbranterna på Öxnegården Friluftsfrämjandet - 

Josefine Gustafsson
27 apr Naturforum i Jönköping Josefine Gustafsson
14 apr - 4 maj Utställning:  Vårt Levande kulturarv - Bevara och odla, som handlar om sorter vi odlade 

förr och deras historia. Agneta Börjesson och Grenna museum.

5 maj Odlad mångfald - Agneta Börjesson föreläser på Grenna museum
7 maj Röttledagen 
20 maj Öxnehagadagen
14 juni Biodlingsdag i Örserum, Magnus Apeqvist
23 aug Landsbygdssommarmöte i Tenhult Agneta Börjesson
2 sept Äppeldagen. Ryno Andersson och Gunnar Adolfsson medverkar
3 okt Framtidsgruppen Adelöv Ryno Andersson och Tomas Gunnarsson
24 okt Agenda 2030 Spira konferens - vi hade bokbord och utställning Magnus Apelqvist
16 nov Tankesmedja friluftsliv Tema Naturturism landsbygdsutveckling Josefine Gustafsson
27 nov Föreläsningskväll Jönköpings Univerity - Sverige ser inte ut som du tror
28 nov Samverkansråd för biologisk mångfald - länsstyrelsen Josefine Gustafsson

Under året har flera möten hållits med representanter för Region Jönköpings län
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Från utställningen: 
Axel och Hanna Jansson 
bodde i Ryd i Ölmstad socken 
från början av 1900-talet. De 
hade en stor trädgård och Axel 
sålde förmodligen både 
trädgårds-produkter och 
plantor. Bland det som Axel 
odlade fanns denna dahlia. 
Tyvärr vet vi inte säkert varifrån 
Axel fick dahlian. Vi vet att den 
fanns i odling 1940 men den 
kan också vara betydligt äldre.  
  
Parets dotter fortsatte att odla 
dahlian fram till sin död och 
delade också med sig. Dahlian 
finns nu spridd på fler ställen i 
Grännatrakten. 

Foto: Agneta Börjesson



Fokusområden:
Levande Landskap
Ansvarig: Linda Hassel
Arbetsgrupp: Claes Hellsten , Johan Uhr, Ryno Andersson, Mattias Pontén (Skogsstyrelsen), Ådel 
Franzén, Göran Karlsson, Åsa Thorsell (Länsstyrelsen), Anders Råsberg (första halvan av året)
Fokusgruppen har främst arbetat med att diskutera innehållet i biosfärprogrammet och försökt utveckla 
hur de tankar och projektidéer som finns där kan realiseras samt vilka målvärden i landskapet som ÖVB 
bör verka för. Detta har vi gjort genom att ha fem fokusgruppsmöten.
I februari sammanställdes och publicerades rapporten  
“LEIF i praktiken”, vilken utgör det första praktiska 
försöket att omsätta den omfattande ekologiska Brist och 
Funktionalitetsanlys som gjorts med utgångspunkt från 
biosfärområdet och innehåller användbar data för 6 län i 
norra Götaland.
Utöver gruppens möten har vi även
• informerat biosfärområdets styrelse och medlemmar om 

resultaten från projektet "LEIF i praktiken" och 
"Lövsucce". 

• gett information till till Skogsstyrelsens personal vid ett 
nationellt möte för handläggare som arbetar med grön 
infrastruktur, vid Centrum för biologisk mångfalds 
årliga mångfaldskonferens (som 2017 fokuserade på 
skogslandskapet) samt på Jordbruksverkets 
miljömålsdagar.

• utvecklat en metodik för att göra lokalanpassade 
analyser av grön infrastruktur baserat på gamla grova 
lövträd och läderbagge.

• fört diskussioner med Johan Ehrenberg på ETC om 
hållbart stadsbyggande och ökat trähusbyggande.

• träffat Nina Elmsjö (enhetschef enheten för 
landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen) och fått 
information om möjliga bidrag att söka.

• deltagit på en informationsdag riktat mot chefer inom 
framförallt grundarorganisationerna  om projektet 
Lövsucce.

• deltagit på Öppet hus i tillverkningsföretag i Ölmstad med omnejd.
• guidat på fältvandringar på den Biologiska mångfaldens dag den 22 

maj.
• tagit initiativ till organiserandet av ett vildsvinsmöte.
• förberett ett landskapsmöte i Adellöv för att stärka eklandskapet i trakten.

Länsstyrelsen i Örebro, naturavdelningen, besökte under två dagar biosfärområdet för att ta del av vårt 
landskapsarbete i allmänhet och LEIF (Levande Ekosystem I Framtiden) i synnerhet. Claes Hellsten ledde 
exkursioner under dag 1, Linda Hassel och Mattias Pontén guidade på Botorp dag 2.
En halvdags information om hamling och lövtäkt hölls i början på hösten i  Fingalstorp under ledning av 
Lone Möller, Ingemar Wetterheim och Claes Hellsten. Träffen arrangerades av Länsstyrelsen.
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Karta 1 

Ur LEIF i praktiken:  
Analys av  biologiskt värdefulla gräsmarker i 

Östra Vätterbranterna



Naturbeten i Ödeshög 
Det Lona-projekt föreningen under några år drivit i samarbete med Ödeshögs kommun går mot sitt slut 
(redovisning i mars 2018). Ett drygt tiotal markägare har deltagit och i varierande omfattning restaurerat 
naturbetesmarker och skogsbeten. Särskilt på fastigheten Månsabola, med sina redan mycket värdefulla 
beten, har stor förändringar skett. Ett flertal exkursioner (bland andra Länsstyrelsen i Örebro och 
föreningen Svenska kulturlandskap)  har också besökt denna gård och fått en bild av biologiskt kulturarv, 
samverkan och biosfärområde i praktiken). Projektansvarig Claes Hellsten.
Biosfärkol 
Under ett par år har Petra Hanson på  
biosfärområdets uppdrag lett ett  projekt med 
uppdrag att hitta hållbart och ekonomiskt bärkraftigt 
sätt att utvinna energi ur naturbetesmarkernas träd. 
Resultatet finns i en rapport och sammanfattad i  
broschyren “Biosfärkol”  gjord av Magnus 
Apelqvist och Claes Hellsten och publicerad som 
del i en rapportserie från Biosfärakademien. 
Denna är en idéskiss för hur röjnings och 
hamlingsvirke från betesmarker kan ge 
fjärrvärme och bli ett sätt att begrava koldioxid 
genom att producera biokol. 
Naturbeteskött 
I december samlade biosfärområdet, på 
initiativ av WWF i samverkan med 
Naturbetesföreningen, till ett möte i Gränna 
där frågan om ett eget varumärke för 
Naturbeteskött från Östra Vätterbranterna 
disskuterades.
Resultatet av detta möte blev att en 
projektplan ska tas fram  under 2018 av 
Cathrine Schander Ljungkvist och Claes 
Hellsten. Förhoppningen är att kunna 
koppla köttproducenter med grossister och 
konsumenter och gemensamt skapa en efterfrågan på kött som är 
hållbart producerat och som bidrar till målet om ett levande landskap. Kanske kan 
förädling av produkter även bli en verksamhet som engagerar nyanlända svenskar.
Ansökan Lona - kontinuitetsskog  
I december lämnade biosfärområdet in en Lonaansökan med titel “kontinuitetsskog i Östra 
Vätterbranterna”. Projektet som är avsett att löpa under tre år syftar till att lyfta fram och visa de skogar 
som betas eller har betats av boskap. Dessa skogar har höga biologiska och historiska värden och med stöd 
från projektet vill vi restaurera och visa upp två objekt eller minst 20 hektar.
Nyckelordet för projektet är samverkan. Samarbete kommer att ske, förutom med berörda markägare, 
även Södra, LRF, Skogsstyrelsen, Länsmuséet och Jönköpings kommun vilka alla bidrar med arbetstid till 
arbetet. Projektledare är Claes Hellsten. 
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Fokusområde Turism och friluftsliv
Ansvarig: Jenny Elf (turism) tom den 8/11, därefter Christine Schander-Ljungquist 
Martha Wägeus (friluftsliv)
Arbetsgrupp: Håkan Strotz (turism), Helen Bjurulf (friluftsliv), Jenny Elf (turism f o m 8/11)
Gruppen har under 2017 haft tre möten där både turism och friluftsliv diskuterats. Ett i Adelöv där bland 
annat Johan Delfalk, koordinator HPU-projektet och Johan Lind Destination Jönköping presenterade 
HPU-projektet, ett i Drefseryd och ett ytterligare på motell Vätterleden där Lisa Bergström, friluftsstrateg 
Jönköpings kommun var med och presenterade nya friluftsprogrammet. På detta årets sista möte avsade 
Jenny sig rollen som ansvarig för fokusgruppen och Chatrine Schander Ljungqvist tog över rollen som 
ansvarig tills styrelsen väljer nya. Dessutom har delar av gruppen deltagit i ett flertal möten med bl a 
Smålands Turism och Destination Jönköping som fokuserat på bl a hållbar produktutveckling. Vi deltog 
också på Tankesmedjan för Friluftsliv som denna gång hade tema naturturism och landsbygdsutveckling. 

Den 14 november var det ett samverkansmöte Lisa 
Bergström  och Johan Lind på Pustaleden.
Biosfärledsgruppen har bestått av Gudrun Käll, Björn 
Jonasson, Caroline Sjöberg, Anders Råsberg  m fl.
Biosfärled Uppgränna är den sträcka som har fullföljts 
under 2017.
Efter en motion om Biosfärled formades en grupp, som 
skulle skapa en extra slinga i Uppgrenna. Johan Lind, 
Destination Jönköping, stod för den mesta energin för 
att påbörja just den delen. Vi var några som anslöt oss 
till den idén med Lena Claesson, 
kommundelsutvecklare, som ledare. Under flera 
promenader och många mailkontakter har så detaljer 
samlats om olika platser i Uppgrenna. Vi har talat med 
boende i byn och fått klartecken angående t ex 
parkeringsmöjligheter och ställen att rasta på. Skyltar 
och stolpar har producerats och Länsstyrelsen har varit 
inkopplad för tillstånd i reservatet. 
Den 8 oktober 2017 invigdes Uppgränna Biosfärled, 4,8 
km. Samtidigt hölls en språkpromenad. 
Den tänkta slingan vid Ölands brygga har under året 
märkts ut med GPS av Björn och Caroline. En 

motsvarande lite mer lättgången slinga, ungefär lika lång, från Röttle och söderut på John Bauerleden är 
också ett alternativ eller komplement. Fler förslag finns på slingor, bl.a Målarbråtens reservat.
I övrigt har Lena Claesson hållit i det administrativa arbetet kring såväl slingan som biosfärleden i sin 
helhet. Att vi som förening har frågat efter vandringsleder i det geografiska området har Jönköpings 
kommun genom sitt Friluftsråd sett mycket positivt på. I Januari 2016 bjöd Lena/
Kommundelsutvecklingen in på bred front för att starta dialog och diskussioner om vad som finns och vad 
man skulle kunna vidareutveckla för att få ett spännande och tillgängligt friluftsliv tillsammans. Fem 
träffar blev det totalt och de resulterade i att det ska göras en lång sträcka genom området som tillika är 
Franciskusleden. Delen mellan Brunstorps gård och Kleven. Utöver det två rundslingor, en vid Uppgränna 
och en rundslinga vid Öland. Vi var ense om att skylta med platsbunden information om natur och kultur. 
Kartor, kartbroschyrer, digital information, layout, skyltsystem, informationskanaler etc diskuterades 
också. För framtida arbete förväntas det att det är fokusgruppen Turism och friluftsliv som driver frågan. 
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Fokusområde Varumärke Östra Vätterbranterna
Ansvarig: Erik Lindfelt
Arbetsgrupp: Susanne Staf, Anneli Wirtén, Catarina Kristensson
Gruppen för fokusområde Varumärke Östra Vätterbranterna har inte sprudlat av aktivitet under året. 
Framförallt beroende på att den bestått av endast tre personer som varit fullt engagerade med annat inom 
och utanför föreningen. Ett möte hölls i slutet av året på – och på initiativ av – Länsstyrelsen där planer för 
2018 diskuterades. Varumärket byggs heller inte av en enskild grupp, utan är summan av biosfärområdets 
samtliga aktiviteter och hur dessa syns i medier. Som framgår av verksamhetsberättelsen i övrigt har här 
hänt mycket. 

Fokusområde Gastronomisk region
Ansvarig: Agneta Börjesson (t o m januari 2017) Ragni Andersson (f o m 2018) 
Arbetsgrupp: Jenny Elf, Lars Melander, Johan Ernfridsson 
och Lisa Sunesson. Josefine Gustafsson har också deltagit 
och sista mötet var även Birgit Fag med.
Syftet med fokusgruppen är att hitta vägar för att utveckla ett 
dynamiskt, hållbart och levande näringsliv inom mat och 
dryck och ta tillvara den potential som finns genom områdets 
natur- och kulturvärden och de producenter och förädlare 
som verkar där.
Gruppen har haft fem möten under året där främst gruppens 
roll har diskuterats men också en del konkreta åtgärder. 
Naturbeteskött från Östra Vätterbranterna har varit en sådan 
åtgärd. Särskilt frågan om långsiktig hållbarhet kan förenas 
med att slaktdjuren skickas långa sträckor. Ett lokalt slakteri 
är därför en dröm. Men detta är inget gruppen har kunskap 
om och första steget kanske ska vara att ta del av andras 
erfarenheter. Arbetsgruppen har delvis lämnat över frågan till 
arbetsgruppen för fokusområde Levande Landskap.
För att uppmärksamma områdets producenter och förädlare 
planer påbörjats för en mat- och konstrunda hösten 2018. För 
vidare arbeta med detta och andra åtgärder söktes medel hos 
Sommenbygd-Vätterstrand i september, avslag på ansökan 
meddelades i december. En ytterligare idé som dykt upp 
under året är att ordna en reko-ring för Östra Vätterbranternas 
producenter. Därför ansökte och fick fokusgruppen medel 
från kommunens landsbygdsprogram till “Utveckling av 
Gastronomisk region Östra Vätterbranterna 2018”. I denna ansökan ingår både Mat- och 
Konstrunda Östra Vätterbranterna och arbetet med att utveckla en Reko-ring för Östra Vätterbranterna
Gruppen har under hösten fått information om vad hushållningssällskapet arbetar med och hur vi kan 
samarbeta eller ta hjälp av dem. Vi har även fått information om Jönköpings läns livsmedelsstrategi som är 
på väg att tas fram. 
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Fokusområde Biosfärakademien
Ansvarig: Magnus Apelqvist
Arbetsgrupp: Claes Hellsten, Manne Ryttman, Ådel Westbö Franzén 
Vårens aktiviteter inleddes med en utbildning av biosfärambassadörer i samverkan med NBV. Sex träffar 
som inkluderade en exkursion med Ekobussen avslutades med diplomering av 11 nya ambassadörer under 
Öxnehagadagen den 20 maj. 
Under våren fortsatte samverkan inom programmet Internationellt arbete på Jönköping University med 
föreläsningar av Magnus Apelqvist och verksamhetsförlagd utbildning i biosfärområdet. Studenterna 
Matilda Heidenvall och Johanna Ekblom praktiserade under fyra veckor inom projektet “Växa 
tillsammans” handledda av Manne Ryttman. 
Samverkan har också skett med forskningsprojektet Multifunktionella förskolegårdar där biosfärområdet 
deltagit i fyra inspirationsträffar för deltagande förskolor i Region Jönköpings län med information om 
biosfärområdet. Deltagande förskolor i biosfärområdet, Anna Dalinskolan och Öxnehaga förskoleområde 
genomförde bland annat en ekosystemtjänstanalys som kommer att följas upp efter årets 
förbättringsarbete. Under en studiedag på Öxnehaga deltog Gudrun Käll, Manne Ryttman, Martha Wägeus  
och Magnus Apelqvist med utepedagogik för ca 75 förskollärare. 
Efter forskningsprojektets avslutning 2018 har en uppföljning tagits fram i samverkan med Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle. Denna som kan leda till diplomering av såväl förskollärare som barn i 
förskolan (miniambassadörer).
En fortbildningsdag för biosfärambassadörer arrangerades den 23 mars på temat Hur mår Vättern med 
Måns Lindell som föreläsare. Diskussioner har förts med andra svenska biosfärområden om 
biosfärambassadörsutbildningar och om en gemensam fortbildning för ambassadörer i samverkan med 
FN-förbundet.
Magnus Apelqvist och Claes Hellsten deltog i den internationella Stockholm Resilience Conference den 
21-23 augusti. Claes Hellsten presenterade med föredrag och video under rubriken “Mapping biodiversity, 
setting measurable goals and involve stakeholders - tools for acting in a biosphere reserve landscape”. 
Inför konferensen sammanställdes en kort film med intervjuer av markägare i biosfärområdet.
Ekobussen, kommunens rullande naturskola, startade 1992 och gick alltså 2017 in i sitt 25:e 
verksamhetsår. Under denna tid har mer än 50 000 elever från kommunens kommunala högstadie- och 
gymnasieskolor  deltagit i exkursioner, ofta inom biosfärområdet och på senare år ofta med biosfärområde 
och hållbar utveckling som tema.
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Under året har en exkursion med tema Biosfärområde Östra Vätterbranterna genomförts med lärare från 
alla kommunala gymnasieskolor.
Personalen på Per Brahegymnasiet (ca 120 personer) startade höstterminen med en halvdags utflykt i 
biosfärområdet. Magnus Apelqvist, Claes Hellsten och Agnes Vungi berättade under rundturen om Östra 
Vätterbranterna och verksamheten. 
Friluftsambassadörer, utbildningsförvaltningen och ansvariga politiker (ca 30 personer) genomförde en 
utflykt till Skärstad med Ekobussen i september månad. Temat för dagen var utomhuspedagogik och 
biosfärområdet. 
Biosfärområdet bemannade en monter under Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping 9-11 november. 
Malena Heinrup och Magnus Apelqvist hade ett miniseminarium under rubriken Biosfärområde - modell 
och verktyg för Agenda 2030. 
Biosfärakademien har presenterats i samband med kommunala evenemang som Röttledagen och 
Öxnehagadagen

Fokusområde Energi och klimat
Ansvarig: Claes Hellsten 
Arbetsgrupp: Petra Hansson, Calle Thulin, Robin Hansson, Ryno Andersson, Nils-Erik Olofsson, Gudrun 
Käll , Otto Hedenmo (kontakt Länsstyrelsen)
Satsning på solel
Fokusgruppen har under året haft fem egna möten samt arrangerat tre offentliga sammankomster.
De ämnen som gruppen börjat arbeta med är solel, trähusbyggande och biokol. Framförallt har satsningen 
på solel märkts utåt. Gruppens ambition har varit att biosfärområdet ska uppmuntra privatpersoner och 
företag att bygga egna solanläggningar så att vi kraftigt ökar antalet tak med egen elproduktion. Ett 
välbesökt offentligt möte (ca 60 deltagare) hölls i Ånaryd, Ölmstad den 30/8. Detta följdes upp med 
deltagande i den Solsafari som genomfördes i hela länet den 24/9. Intresserade kunde denna dag besöka 
befintliga anläggningar i Östra Vätterbranterna och prata direkt med dess ägare. I november hölls en 
workshop som innehöll praktisk information och deltagarna fick råd om just sina planerade investeringar, 
hjälp att göra ansökan om ekonomiskt stöd, prata med ägare till solcellsanläggningar m.m. Detta liksom 
tidigare möte hölls i Ånaryd, som ett samarrangemang  med Klimatrådet och studieförbundet 
Vuxenskolan. Vuxenskolan har planerat för att följa upp mötena med en studiecirkel om solel som startar 
2018 med Ryno Anderson som cirkelledare.
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Integration och nyanlända - Växa Tillsammans
Projektet Växa Tillsammans har under året letts av Manne Ryttman

Aktiviteter som genomförts i projektet:
Den uppskattade dansföreställningen 
”The Other Way” gjord av 
koreografen Eslam Al Hamdan och 
uppförd av Vidans visades i 
Huskvarna, Adelöv och Tenhult. De 
som organiserade detta vad Manne 
Ryttman, Ryno Andersson och Eslam 
Al Hamdan från Vidans kulturförening.
Språkpromenader genomfördes den 
19 mars på Mykinge gård, Landsjön, i 
juni i Röttle och den 8:e oktober i 
Uppgränna i samband med invigningen 
av biosfärleden. Ansvariga för detta 
har varit Petra Hansson och Manne 
Ryttman.

Aktiviteter har gjort med en klass från Per-
Brahegymnasiets språkintrodution dels 
tillsammans i hushållningssällskapets projekt 
Fåråret, dels egna utflykter som fågelskådning vid 
Landsjön.
Vi samarrangerade också en välbesökt aktivitet med 
Agneta Börjesson som guide i Röttle by för 
nyanlända tillsammans med KFUMs ungdomshus. 
Vi har spridit information om och bjudit in till företagens 
Öppet hus - företag i Ölmstad med omnejd.
Under året har vi deltagit och berättat om vårt projekt på 
Öxnehagas områdesgruppsmöten, på Öxnegården 
friluftsfrämjandet, vid träffarna för Nätverk för 
flyktingstöd och integration samt vid arrangemang som 
Öxnehagadagen och Öxnegårdsdagen. Vi har även spridit 
information och bjudit in till våra övriga aktiviteter via sociala 
medier som t ex Integrera  
Mera och liknande.
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Med denna verksamhetsberättelse tackar styrelsen för stort visat engagemang och arbete 
under det gångna året!

Foto: Manne Ryttman



Ekonomisk redovisning 
Förslag till vinstdisposition

balanserat resultat                                   439 482
årets resultat                                           -295 015
Disponeras så att i ny räkning överförs  144 467

Föreningens resultat och ekonomiska ställning per 2017-12-31 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning Not 2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter 1 34 200 33 700
Bidrag 2 598 914 665 753
Projektintäkter 3 104 616 0
Övriga rörelseintäkter 33 280 37 060
Summa intäkter 771 010 736 513

Kostnader
Projektkostnader 4 -111 366 0
Egenfinansierade projektkostnader 5 -55 366 -18 409
Konsulttjänst Biosfärakademin -200 001 -234 800
Konsulttjänst bitr koordinator -447 339 -45 000
Kommunikation/Administration -80 376 -26 248
Utvecklingsarbete/Medlemsvård -37 909 -35 435
Styrelsekostnader -23 268 -22 239
Arvoden och avgifter 6 -55 306 -60 759
Administration -32 064 -37 975
Övriga kostnader -23 030 -49 161
Summa kostnader -1 066 025 -530 026

Rörelseresultat -295 015 206 487
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager 5 000 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 36 000 0
41 000 0

Kassa och bank 482 148 620 108
Summa omsättningstillgångar 523 148 620 108

Summa tillgångar 523 148 620 108

Eget kapital och skulder
Eget kapital  7
Balanserat resultat 439 482 232 995
Årets resultat -295 015 206 487
Summa eget kapital 144 467 439 482

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18 901 0
Övriga skulder 18 437 21 201
Förutbetalda bidrag 313 884 50 000
Upplupna kostnader 27 459 109 425
Summa kortfristiga skulder 378 459 180 626

Summa eget kapital och skulder 523 148 620 108

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

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

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

Noter

Not 1 Medlemsavgifter (100 kr privatperson, 50 kr pensionär/student, 500 kr organisation)
2017 2016

Jönköpings kommun 4 000 4 000
Länsstyrelsen i Jönköpings län 4 000 4 000
Lantbrukarnas riksförbund 4 000 4 000
Södra Skogsägarna 4 000 4 000
Skogsstyrelsen 4 000 4 000
Världsnaturfonden WWF 4 000 4 000
Övriga organisationer 6 medlemmar (7 medl fg år) 3 000 3 500
Privatpersoner 88 medlemmar (74 medl fg år) 7 200 6 200
Summa medlemsavgifter 34 200 33 700

Not 2 Bidrag
Naturvårdsverket 400 000 400 000
Jönköpings kommun 150 000 224 200
Länsstyrelsen 20 000 20 000
Skogsstyrelsen 6 000 6 000
Vätternvårdsförbundet 15 000 15 000 
Övriga bidrag 7 914 553
Summa bidrag 598 914 665 753
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Not 3 Projektintäkter 2017 2016
Naturbetesprojektet

Världsnaturfonden WWF 0 50 000  
Flyttas över till 2018 och intäktsförs inte 2016/2017 0 -50 000

”Leif”
Världsnaturfonden WWF 100 000 0 
Flyttas över till 2018 och intäktsförs inte 2017 -45 384

Växa tillsammans 2 Jönköpings Kommun 50 000 0
Växa tillsammans fortsättning 

Länsstyrelsen 218 500 0
Flyttas över till 2018 och intäktsförs inte 2017 -218 500 0

Summa projektintäkter 104 616 0

Not 4 Projektkostnader
Naturbetesprojektet 0 0
Leif -54 616 0
Växa tillsammans 2 Jönköpings Kommun -56 750 0

Summa projektkostnader -111 366

Not 5 Egenfinansierade projektkostnader
Bioenergiprojektet -30 845 -3 314
Refugee -6 711 -4 305
Biosfärakademin -17 810 -10 790  

Summa egenfinansierade projektkostnader -55 366 -18 409

Not 6 Arvoden och utgifter
Medelantalet anställda 0 0
Löner och andra ersättningar
Styrelsearvoden -32 000 -38 000
Övriga arvoden -1 500 -2 400
Övriga ersättningar -9 984 -9 248

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal -11 822 -11 111
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader-55 306 -60 759
 
Föreningen har ingen anställd personal.
Föreningens koordinator är anställd av Jönköpings kommun till 100% men har under året jobbat 80%.

Not 7 Förändring av eget kapital
Ingående eget kapital 439 482
Årets resultat -295 015
Utgående eget kapital 144 467
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