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EKONOMI
Ekonomi för verksamhetsåret redovisas i särskild bilaga.

HÄNDELSER UNDER ÅRET
Medlemmar
Under detta första år har föreningen värvat 37 medlemmar.
Styrelsemöten
Styrelsen har sammankallats 8 gånger under verksamhetsåret, årsmötet undantaget.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 27 april på Vänermuseet i Lidköping. Totalt 15 personer var närvarande och
13 medlemmar var representerade.
Utbildningsdag
Den 22 februari ordnades en utbildningsdag för styrelsen. På utbildningsdagen fortsatte uppdateringen av Biosfärområdets verksamhetsplan då dialog fördes kring resterande verksamhetsområden.
Studiebesök
Den 28 januari besöktes vi av Civilscapes verksamhetsledare, Dirk Goetzman, från Bonn,
Tyskland.
-

Studenter på en klimatkurs i Karlstad kom på besök till Biosfärkontoret i mars.

-

Den 31 maj besöktes vi av administrationen från samhällsbyggnad i Lidköpings kommun.
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Personalförändringar
I januari anställdes Maria Thorell som konferensproducent för EuroMAB 2011. Maria tog då
tjänstledigt från sin ordinarie tjänst på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hon jobbade inledningsvis 37% och gick i mars upp till 75%. Maria arbetade med konferensen fram till sista september. Marias anställning förlängdes sedan från den första oktober till sista december. Maria arbetade då med en forskningsansökan till EU på uppdrag av Stockholm Resilience Centre.
Johanna Olsson erbjöds i augusti en tillsvidareanställning som hon accepterade. Johanna är verksamhetsledare för fiskeområdet och finansieras till 50% genom Fiskeriverket. De resterande 50%
arbetar Johanna med att utveckla biosfärområdet och har följande ansvarsområden: Utbildning/
forskning, hemsida/information/marknadsföring, biosfärambassadörer, LONA och diarium.
Anette Stillner avlutade sin anställning som marknadsförare för Ekoturistdestinationen enligt planerat, juni 2011. Anette finansierades helt genom ekoturismprojektet.
Clas Josefson har varit timanställd resursperson för genomförande av anläggning av cykelled. Clas
finansierades helt av Ekoturistdestinationen.
Praktikanter
Tre studenter vid Kulturturismutbildningen i Lidköping gjorde sin LIA-praktik, 3 månader, på Biosfärkontoret (LIA = Lärande i arbete). Birgitta, Sofia och Madeleine var till stor hjälp inför och
under EuroMAB-konferensen där de fick olika ansvarsområden. Under samma period hade vi
även en trainee från Frankrike. Camille tog särskilt väl hand om våra fransk- och tyskspråkiga
konferensdeltagare. Dessa professionella och ambitiösa kvinnor gjorde en hedersvärd arbetsinsats
under en mycket hektisk tid.

Maria

Ove

Sofia

Madeleine
Ett urval av praktikanter och personal på biosfärkontoret.
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Visionsarbete
Med den nyvalda ordföranden i spetsen, inleddes ett visionsarbete under våren. Visionsarbetet
ska leda till att kunskapen om Biosfärområdet ökar samtidigt som centrala aktörer får en tydlig
bild av hur de kan bidra till Biosfärområdets utveckling. Vi förväntar oss en ökad samsyn kring
Biosfärområdets långsiktiga utveckling och ett ökat engagemang. Visionen kopplad till en kommunikationsplan leder till en generellt större medvetenhet om Biosfärområdet bland dess invånare.
Biosfärområdets fokusområden blir tydligare. En extern processledare har anlitats och visionsarbetet väntas vara färdigt till vår/sommaren 2012.
Farming systems and food security
Den 24-25 mars arrangerade Unesco en workshop med fokus på lokal matproduktion och dess
betydelse för ett områdes kultur, biodiversitet och sociala förhållanden. Under workshopen presenterades 21 olika initiativ i biosfärområden världen över. Vårt biosfärområde presenterade
konceptet ”Biosphere Innovation System”, ett innovationssystem för biosfärentreprenörer. Tre
biosfärområden valdes av Unesco ut som pilotområden, Vänerskärgården med Kinnekulle var
bland de tre! Syftet med att välja ut ett antal biosfärområden var att försöka visa på nya drivkrafter i hållbara samhällen.
EuroMAB 2011 Sharing Sustainable Futures

”The conference was the funniest I´ve
Sommarens konferens i Lundsbrunn blev en stor fram- attended during my career, as the blend
gång. 186 konferensgäster från 31 länder deltog. Många between science and sociality was perspännande föredrag, intressanta diskussioner, mycket fect!” Maurizio Zara, Palermo Italy
skratt och glädje och inte minst många nya intressanta
kontakter som knöts.

Konferensen hade ett mycket ambitiöst program. Totalt hölls 18 föredrag och 18 workshops. Sex
exkursioner erbjöds plus 5 morgon- och kvällsutflykter i Lundsbrunns närområde. En mässa
(BiosFAIR) arrangerades och där fanns ett brett utbud av lokala, regionala, nationella och internationella utställare. En rapport har publicerats och finns på Biosfärområdets hemsida. Sammantaget
var deltagarna mycket nöjda. Varför inte citera Madame Unesco; Meriem Bouamrane, som i sitt
avslutningstal deklarerade ”Nu föddes EuroMAB!”

Bilder på utställare och demonstratörer under BiosFair den 7/7. Foto SkaraborgsBild
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Internationella Biosfärdagen
Med anledning av MAB-programmets 40-års jubileum, utlyste Unesco en internationell biosfärdag.
Den 3 november firades detta världen över. Vårt biosfärområde valde att firade dagen med hjälp
av förskolebarnen. I Biosfärområdet arbetar många av skolorna med hållbar utveckling och detta
ville vi lyfta upp och visa världen.
Förskolebarnen på förskolan i Vinninga samt Rödsippans förskola i Hällekis gjorde utställningar
om sitt arbete och ställde ut dessa i biblioteken i Lidköping och Götene. Under biosfärdagen hölls
vernissage av utställningarna. Under vernissagen fanns Biosfärambassadörer på plats för att ta
emot barnen och berätta om biosfärarbetet för besökarna. Utställningen satt uppe under ett par
veckor.

Förskolebarn från Hällekis står framför ett av sina
alster i Centrumhuset i Götene. Utställningen hade
temat ”Finskräp”. Foto Ove Ringsby

Skolbarn från Lidköping som kom för att mingla och
titta på utställningen i Lidköpings bibliotek. Foto Ola
Göransson

Civilscapes generalförsamling
Civilscape är en Europeisk organisation som verkar för implementering av Landskapskonventionen. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är medlem i föreningen och har på detta
sätt fått hjälp med att skriva projektansökningar till EU. (Se Gruntvig under nya projekt och verksamheter). Den 11-12 november hade Civilscape generalförsamling där bl.a. styrelsens ledamöter
valdes. Johanna MacTaggart valdes som styrelseledamot och utnämndes till generalsekreterare.
Detta innebär att Johanna kan representera Civilscape i olika nationella och internationella sammanhang som hon naturligt kommer i kontakt med.
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Synlighet i media
Det blev mycket uppmärksamhet i media i samband med EuroMAB-konferensen. Framgångar
inom ekoturismprojektet och projekt som beviljats i fiskeområdet har varit andra populära nyhetsartiklar.
Biosfärområdet har varit fokus för minst 97 artiklar i lokal och regional press samt minst 3 radioreportage. Bland annat har reportage om Biosfärområdet förekommit i lokal och regional press,
turistmagasin, Länsinfo och i samhällsentreprenörerna.se
TV4’s lokala nyheter rapporterade om EuroMAB-konferensen liksom SVT’s Västnytt.
Presentationer och föredrag
Biosfärkontoret får ofta förfrågningar om att hålla föredrag i en rad olika tillfällen. Här uppges
några av föredragen som hölls 2011: Forum Västra Götaland ”Det goda livet”, filosofiskt café på
Mariestads bibliotek, Vänerdagen, miljöchefsträff i länet, Västra Götalandsregionens kultursekretariat, Stadslaboratoriet, Svenska Unescorådets 60-års firande, Leader Västra, SGU, Centrumhusinfo Götene, Miljösamordnargrupp i Lidköping, trivselgrupp på Länsstyrelsen, Companions årsmöte
Skaraborg, studenter på programmet för Landskapsvårdens hantverk, Geografiprogrammet på
Göteborgs universitet, kulturgeografiska institutionen på Göteborgs universitet, m fl.
Hemsida och Nyhetsbrev
Hemsidan uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Vid slutet av året
hade hemsidan haft 760 000 träffar. Nyhetsbrevet har knappt 300
prenumeranter och har publicerats 5 gånger under året.

Deltagande på MAB-workshop i Kristianstads Vattenrike
Workshopen ägde rum den 6-7 september och arrangerades tillsammans med den svenska MABkommittén. Årets tema för workshopen var ”Att uppleva och lära”. Upplevelsen är en bra inkörsport för att få förståelse för ett hållbarare samhälle. Tanken med workshopen var att använda
upplevelser som start för att skaffa kunskap och insikt. Alltså gavs deltagarna ett antal olika upplevelser, allt från besök i det nya naturum Vatten¬riket till en vandring längs kusten som avslutades
med ett alternativt ålagille. Det gjordes också en safaritur med båt i de nedre delarna av Vattenriket. Detta varvades med föreläsningar, diskussioner mm både utomhus och inne. Sammanlagt deltog 27 personer från de 5 olika svenska biosfärområdena/kandidaterna inklusive Vattenriket och
Högskolan Kristianstad, varav tre personer var från biosfärkontoret för Vänerskärgården med
Kinnekulle. Nästa nationella MAB-workshop, 2012 kommer att förläggas till Biosfärområde Östra
Vätternbranterna.
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PROJEKT OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN
Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Projekt
FOG har under 2011 godkänt fyra projekt. De godkända är; Fisken och Fiskaren vi Vänern, Fiskelycka- en förstudie, Projekt Siklöja –livsmedel samt Vänerfisk på tallriken. Projekt siklöja –
förstudie avslutades i september och väntar på att få slutredovisningen godkänd. Projekt Hållbar
utveckling i Gymnasieskolan är nu avslutat och godkänt och fått sina utbetalningar av bidrag.
Beredningsgrupp och stormöte
Beredningsgruppen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Och anordnat ett stormöte.
Stormötet hölls under våren i Lidbeckska huset i Lidköping med drygt 25 deltagare med representanter från bland annat, yrkesfiskare, kommunerna, och fisketurism deltog. Under eftermiddagen presenterades olika projekt och projektidéer.
Leader
Verksamhetsledaren har kontinuerliga kontakter med Leaderområde Norra och Västra Skaraborg.
Nationellt och internationellt arbete:
I början på mars ordnades ett möte i Stockholm gemensamt för alla
LEADER- samt fiskeområden med anledning av att Jordbruksverket
tar över efter Fiskeriverket. Verksamhetsledaren samt en deltagare i
beredningsgruppen (Yrkesfiskare) deltog.
Fiskeområdet deltog också under konferensen EuroMAB 2011.
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FARNET har visat stort intresse för våra projekt, "Hållbar utveckling i gymnasieskolan" och
”Projekt siklöja”. De har tagit fram faktablad om båda projekten och lagt dem på sin hemsida.
Dessa projekt är de enda som ligger ute för Sveriges räkning. Projektet i gymnasieskolan presenterades av FARNET under en konferens i Sofia, Bulgarien i Mars. Båda projekten blev utvalda att
delta på en mässa som två av 30 under en konferens i Bryssel i november. De båda projektledarna deltog och presenterade sina resultat.

Tv. Bild på projektledarna Elén Faxö och Gun Vallborg i Fiskeområdets monter på mässan i Bryssel.
Th. Paneldiskussion med projektägare som representerar olika länder samt olika typer av projekt. Foto Johanna
Olsson

Initiativ till samarbete/utbyte har tagits mellan oss och Fiskeområde Vättern samt Fiskeområde
KAG, ett område kring Vaasa i Finland. Studieresa till Finland planeras till April-Maj 2012.

Ekoturistdestination
Detta är en satsning för att utveckla möjligheter att bedriva ekoturism i området. Projektet som
löper till 2012 tar ett helhetsgrepp kring att förbättra infrastrukturen för cykling och vandring.
Samtliga åtgärder som ryms inom projektet är behov/brister som tydligt uttryckts av aktörer i
området under ett tidigt skede av projektutvecklingen.
Här återges en lägesrapport:
Cykelled
Cykelleden är färdigmarkerad och alla markåtgärder utförda. Intiativ har tagit för att komplettera
med utredningar kring möjligheterna att komma vidare till Läckö resp. Sjötorp samt ev. ansluta
Götene-Lundsbrunn.
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Vandringsled
Leden kommer att färdigställas under våren 2012. Markägarkontakter klara och uppmärkning har
påbörjats. Samordning sker med befintliga leder och nysträckning av Pilgrimsled Husaby- Lidköping skall göras.

Tv. Den rödvita skyltningen som är uppsatt för cykelleden mellan Mariestad och Lidköping.
Th. Vandrare i Biosfärområdet. Foton Ove Ringsby

Kollektivtrafik
Tillsammans med Västtrafik och turistbyråerna har informationen om möjligheter att utnyttja kollektivtrafik i turistiska sammanhang förbättrats. Dialog förs med Västtrafik ang. möjligheterna att
förbättra förutsättningen för att ta med cykel på Kinnekulletåget.
Affärsutveckling
22 företag/verksamheter inom Biosfärområdet har bildat ett nätverk
för utveckling av ekoturism i området. Avtal har träffats med dessa
om fortsatt utvecklingsarbete i riktning mot ökad satsning på grön
turism. Avtaqlet utvärderades under hösten och nya överenskommelser har träffats. Ett 20 tal nya företag är intresserade att komma
med i nätverket. Projektet har samverkat med Västsvenska turistrådets utvecklingsarbete kring märkning och certifiering av turismbranschen där hållbarhet är ett grundkriterium.
Följeforskning
Till projektet har knutits en s.k. följeforskare verksam vid kulturgeografiska institutionen Göteborgs universitet. Uppdragets innehåll och omfattning regleras genom ett upprättat kontrakt.
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Biosfärambassadörer
Under våren startade utbildningen för nya ambassadörer. Det var 24 stycken anmälda och 14
stycken valde att examinera sig som ambassadörer, resterande valde att bli guider för området.
Efter utbildningen har vi haft två träffar med gamla som nya ambassadörer för att utveckla programmet. Vi har tillsammans tagit fram en plan för hur vårt arbete ska fortskrida. Två av ambassadörerna ser på vilka möjligheter det finns till att söka medel för att gemensamt göra en studieresa
till annat Biosfärområde samt att arbeta med förskolor i området som ett pilotprojekt att utbilda
”små” ambassadörer.

Fredrik

Amanda

Anna
Karolina

Några av våra Biosfsärambassadörer. Privata foton.

Brist- och ekologisk funktionalitetsanalys i modellområdena Vänerskärgården med
Kinnekulle och Östra Vätterbranterna
Projektet, som är en metodutveckling, genomfördes tillsammans med biosfärkandidatområde
Östra Vätterbranterna. Det övergripande syftet var att tydliggöra vilka biologiska värden i en
trakt som är viktiga, hur de ligger i landskapet och hur mycket som behövs av olika kvalitéer för
att långsiktigt bevara de viktigaste värdena. Naturvårdsverket beviljade projektmedel våren 2010
och en konsult (ProNatura) anlitades för att genomföra projektet. Projektet ska avslutades under
2011 men då metoden inte blir arbetseffektiv med befintliga dataunderlag, är dess tillämpning i
andra områden inte aktuell för närvarande.
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Innovationssystem för Biosfärentreprenörer (BIS)
En strategisk satsning för att stimulera entreprenörskap inleddes redan våren 2010 genom att
kontakter inleddes med potentiellt intresserade aktörer. Därefter genomfördes en förstudie för
att utreda förutsättningarna i Biosfärområdet. Förstudien syftade till att definiera begreppet utifrån Biosfärområdets grunder, inventera områdets eventuella och potentiella biosfärentreprenörer, samt beskriva en möjlig struktur och ekonomisk modell för fortsatt utveckling inom ämnet.
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner och biosfärkontor tillsattes som
med förstudien som grund, utvecklade ett innovationssystem för Biosfärentreprenörer (BIS). BIS
har hittills presenterats för centrala verk samt för representant på Näringsdepartementet.
Parallellt pågår ett förankringsarbete på den globala arenan. Sedan sommaren/hösten 2010 ingår
Biosfärområdets koordinator i en internationell expertgrupp som utvecklar ett globalt projekt
kring entreprenörskap kopplat till hållbart nyttjande av lokala resurser och råvaror. Projektet har
arbetsnamnet Mapping Biosphere reserves and food resources for sustainability and security (Fri
översättning: Kartläggning av livsmedelsresursers hållbarhet och säkerhet I biosfärområden). I expertgruppen ingår flera representanter från Unescos MAB-sekretariat samt från MAB-rörelsen i
USA. I mars 2011 arrangerades en workshop vid Unescos högkvarter i Paris. BIS blev där uttagen
som pilotprojekt tillsammans med Sierra Gorda Mexico och Jaju i Etiopien.
BIS presenterades i maj 2011 på konferensen SOCAP Europe som samlar innovatörer och riskkapitalister i ett intressant möte där ”money meets meaning”.
arrangerades en workshop vid Unescos högkvarter i paris,

Skärgårdsbilder av Bosse Bergman

Infrastrukturutveckling för turismbaserat småföretagande på Kållandsö med omgivande skärgårdar
Projektet startas under våren 2012. Biosfärkontoret medverkar i mindre omfattning i arbetet.
Skärgårdsinventering för utveckling av paddling
Med utgångspunkt från genomför inventering planeras ett uppföljande projekt med fokus på
information och säljinsatser gällande paddling inom biosfärområdet.
— Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Verksamhetsberättelse 2011 —
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Inventering av grustäkter
Biosfärområdet tilldelades LONA-medel 2010 för att genomför en täktinventering. Arbetet var
avsett att utföras av företaget ProNatura som också varit engagerat i metodutvecklingsprojektet
Brist- och funktionalitetsanalys. Täktinventeringen skulle utföras som tillämpning av den metodik
som utarbetas i det senare projektet. Det råder dock ingen samstämmighet kring möjligheten att
tillämpa den metodik som tagits fram varför täktinventeringen inte utförts. Därför har Biosfärområdets styrelse beslutat att f.n. inte genomföra täktinventeringen, samt att tillfråga kommunerna
om ev. intresse att överta ansvaret för denna insats.
Planering för hållbar utveckling/Landskapskonventionen
Västra Götalandsregionen är ett försöksområde för implementering av Europeiska Landskapskonventionen i Sverige. Regionen har uttryckt intresse för att delta i en pilotsatsning i Biosfärområdet. Inledande dialog har varit tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsegionen, Göteborgs universitet och Riksantikvarieämbetet. Arbetet fortsätter under 2012.
Geologi och stenhantering
Kontakter har knutits med VGR om att undersöka möjligheterna att skapa en geologisatsning i
Skaraborg eller Västra Götaland. SGU har visat intresse att medverka om ev geoparkslikande
verksamhet startas.

Bilder från Kinnekulle under exkursionen om fysisk planering på EuroMAB 2011. Foto Skaraborgs Bild /Kicki Andréasson tv, Johan Pehrson th.

Ekosystemtjänster i urban miljö – en inventering och metodstudie
Möjliga kontaktpersoner med kunskap om ämnet har identifierats. Det har inte funnits utrymme
att under 2011 vidareutveckla detta projekt.
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NYA PROJEKT OCH VERKSAMHETER
Häst
En förstudie har genomförts kring förutsättningar för hästturism i området. Detta har vidareutvecklats till ett projekt som syftar till at skapa en längre ridled som knyter samman olika aktörer
med hästankunten verksamhet samt att skapa en gemensam marknadsplattform för dessa.
Pilgrim
Biosfärleden har inlett ett samarbete med Pilgrim Skaraborg som innebär att pilgrim och biosfärled utnyttjar samma sträckning till stora delar. Detta innebär samordningsvinster för båda parter.
Sträckan Mariestad - Forshem koordineras via Biosfärkontoret
Exportmogen destination
Sommaren 2011 presenterades en nationell strategi för svensk besöksnäring med visionen att fördubbla omsättningen i svensk besöksnäring till år 2020. Den största potentialen ligger i ett ökat
inflöde av utländska resenärer, men i en hård internationell konkurrens krävs ett systematiskt
arbete för att skapa fler destinationer i världsklass. Internationella besökare kräver god tillgänglighet, hög kvalité på boende i kombination och samtidigt ett stort utbud aktiviteter. En konkret insats för att nå målet är att utveckla ett antal exportmogna destinationer i Sverige. Biosfärområdet
är utvalt som en möjlig exportmogen destination i Västra Götaland. Andelen turister som efterfrågar ett ansvarsfullt och hållbart turistande ökar starkt. Biosfärområdet ger oss grundförutsättningen att vara ett intressant mål för denna kundkategori.
Gruntvig
Biosfärområdet beviljades 150 tkr i stöd från EU:s Grundtvigprogram. Pengarna skall användas för
internationellt erfarenhetsutbyte med två andra områden i Tyskland resp. Belgien. Ett första planeringsmöte har genomförts. Utbytena kommer ske under 2012 och 2013.
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FORSKNING OCH UTBILDNING
LTER, LTSER
Under året har vi deltagit i Styrgruppen för LTER. Man beslutade i gruppen med att gå vidare och
ansöka om att bli ett LTSER område också. Long Term ……. I detta begrepp kommer de sociala
aspekterna in och utgör ett bredare kunskapsunderlag. LTSER-området omfattar hela Vänerns
avrinningsomrde och kommer att delas i tre undergrupper, Dalbosjön, Värmlandssjön och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Ansökan blev godkänd i slutet av 2011. Detta arbete leds av Vänermuseet.
Hållbar kulturturism och marknadsföring, YH-utbildning
KulturTurism med marknadsföring är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på 500 YH-poäng,
belägen i Lidköping. Utbildningen syftar till att ge studenten en bred utbildning med användbara
kunskaper inom turismbranschen med inriktning mot kultur och turism. Biosfärområdets koordinator blev under 2011 invald utbildningens ledningsgrupp.
Miljökommunikation
Kristina Börebäck, doktorand vid Stockholm universitet, följer vår process. Här är hennes beskrivning av sitt forskningsintresse för vårt område:
”De som verkar inom ett biosfärområde befinner sig i en ständigt pågående läroprocess med intentionen att finna former för och handlingsutrymme att tillsammans utveckla långsiktig hållbarhet. Jag ställer frågan, på vilka sätt får kunskaperna kring hållbar utveckling sin mening, innehåll
och innebörd när de kommuniceras bland människor som deltar i processen att skapa ett biosfärområde?”
Kristina har varit närvarande på styrelsemöten, projektmöten och andra träffar samt gjort ett antal djupare intervjuer under 2011.
Friluftsliv i förändring
Biosfärområdet är ett fallstudieområde i den stora satsningen på forskning om friluftsliv. Detta är
ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerar friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige. Avsikten är att fånga friluftslivets bredd och dynamik i ett föränderligt samhälle.
Programmet är ett nätverk av 18 forskare från sju olika universitet och högskolor runt om i landet. Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket. www.friluftsforskning.se
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Naturvård som affärsidé
Under 2011 slutfördes projektet Naturvård som affärsidé. Rapport publicerades på hemsidan.
Skapa en gemensam plattform
Under 2011 startades ett nytt project som heter Building a Common Platform, Conservation as a
field of expertise and inquiry. Susanne Fredholm är doktorand vid institutionen för kulturvård,
Göteborgs universitet. Susanne ska genomföra en första fallstudie för att belysa hur kulturarv
kommer till uttryck, presenteras och används inom ett antal projekt som pågår i Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle.
Studentarbeten och vetenskapliga artiklar
Här nämns några arbeten som gjorts. Det är ingen total inventering. Biosfärkontoret har deltagit
främst genom att ge intervjuer och respons på projektrapporter etc.
-

Johanna Jansson Fyrberg, Turismutvecklarprogrammet på Örebro Universitet. C-uppsats
inom kulturgeografi

-

Stina Andersson, Landskapsarkitektprogrammet på Ultuna, SLU. Kandidatuppsats "Hur ser
arbetsprocessen ut för områden som vill ansöka om att bli Biosfärområden

-

Marine Elbakidze, Journal "Environmental science and policy", jämförelser mellan biosfärom
råden i Ukraina och i Sverige.

-

Kellee Jackson m.fl. Doktorandarbete vid Blekinge Tekniska Högskola, Masters in Strategic
Leadership towards Sustainability (MSLS)

Styrelsen och biosfärkontoret tackar de som engagerar sig i utvecklingen av Biosfärområdet och ser
fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2012!
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