
BIOSFÄRVISION 2030



Biosfärsamhället 
har utvecklat 
vårt sätt att leva

Visionen för vårt Biosfärområde 2030 
är att vara ett modellområde fullt av 
stolt historia, vacker natur, upplevelser 
i stad, land och sjö.

Vi har en framgångsrik ekonomi som 
ger hållbar utveckling inom näringslivet, 
besöksnäringar och offentlig sektor.

Vi är en förebild för hållbar samhälls-
byggnad för övriga världen.

I vårt biosfärområde 2030 har vi ett 
modellområde som bygger på de här 
grundvärdena: 

• Gränslös samverkan
• Framgångsrik biosfärekonomi
• Kunskap om biosfären
• Hållbar samhällsdesign





GRÄNSLÖS
SAMVERKAN 
2030

I biosfärområdet är samverkan över 
gränserna en självklarhet. Utgångs-
punkten för alla beslut är att förena 
en natur i balans med social välfärd 
och en framgångsrik ekonomi. 

Genom att fler engageras i samhälls-
utvecklingen är demokratin stark.

MÅL Biosfärkommunerna har en gemen-
sam hållbarhetsplan som inkluderar en 
utvecklingsstrategi för Kinnekullebanan. 
Planen utgör underlag för kommunernas 
översiktsplanering och har tagits fram 
med hög grad av medborgarinflytande. 
Tid för måluppfyllelse: 2016

MÅL Vi driver och deltar i flera internat-
ionella samverkansprojekt som får inter-
nationell uppmärksamhet. Tid för målupp-
fyllelse: 2015 med möjlig fortsättning.



FRAMGÅNGSRIK
BIOSFÄREKONOMI 
2030

Näringslivets verksamhet ingår i 
en framgångsrik biosfärekonomi. 
Produkter och tjänster designas så 
att energi och material ingår i ett 
kretslopp. 

Besökare lockas hit tack vare rik 
natur, blomstrande matkultur, gott 
boende, givande aktiviteter och 
innovativa miljölösningar. 

MÅL Det syns och märks att man be-
finner sig i ett biosfärområde. 
Tid för måluppfyllelse: 2015 

MÅL Fisket i Vänern är hållbarhetscert-
ifierat. Tid för måluppfyllelse: 2016 

MÅL HUB Big Lake är etablerad som 
arena för samhällsentreprenörer, vars 
affärsidéer bidrar till ökad hållbarhet i 
samhället.Tid för måluppfyllelse: 2016, 
årligen återkommande. 

MÅL Det finns en lokal fond som till-
handahåller startkapital för samhällsen-
treprenörer.Tid för måluppfyllelse: 2018 

MÅL Produkter som gynnar naturens 
ekosystem har ett högre förädlingsvärde.
Tid för måluppfyllelse: 2017



GOD KUNSKAP 
OM BIOSFÄREN 
2030

Vi inser att en natur i balans är en 
förutsättning för social välfärd och 
framgångsrik ekonomi. Förutsätt-
ningen för denna insikt är kunskap. 
Komplexa men viktiga begrepp som 
ekosystemtjänster, biologisk mång-
fald, planetära gränsvärden och 
resiliens är självklara. 

MÅL Våra elever förstår innebörden av 
hållbar utveckling.
Tid för måluppfyllelse: 2017 

MÅL 15 skolor har miniambassadörer.
Tid för måluppfyllelse: 2017

MÅL Underlätta för konsumenter i 
området att fatta vardagsbeslut som ökar 
hållbarheten.Tid för måluppfyllelse: 2015

MÅL Forskarplattform används för att 
leda Biosfärområdets utveckling för ett 
hållbart samhälle.
Tid för måluppfyllelse: 2016

MÅL Det finns en kartering av några 
lokala ekosystemtjänster.
Tid för måluppfyllelse: 2018



HÅLLBAR 
SAMHÄLLSDESIGN 
2030

Biosfärområdet har en samhällsplan-
ering och arkitektur med kretslopp 
och självförsörjning som ledstjärnor.

Onödiga transporter undviks genom 
smart planering och innovativa tjän-
ster. Transportslag med låg energi-
förbrukning prioriteras. 

Mål för Hållbar samhällsdesign fortsätter 
att utvecklas under 2014.

Biosfärområdets syften måste få mogna 
fram för att bli en naturlig del av lokala 
verksamheter, inom närinslivet, i kom-
munens arbete, och i människors vardagsliv.

I ett biosfärområde ska samhällsplan- 
eringen innehålla ett långsiktigt synsätt. 
Näringslivet får en plattform för ett tro- 
värdigt och framåtriktat kvalitetsarbete, 
bland annat utveckling av nya produkter 
och tjänster inom klimat och miljösektorn.



En samhällsvision för “Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle” 
ett internationellt modellområde för 
hållbar utveckling utsett av Unesco.


