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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att bidra      

till en hållbar utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. 

Utvecklingen av biosfärområdet sker i samverkan mellan Götene, Lidköping och 

Mariestads kommuner. För mer information: www.vanerkulle.se   
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LIDKÖPINGSSKOLA VINNARE I ÅRETS BIOSFÄRUTMANING 

 

Elever anlitades för att hitta lokala lösningar på global utmaning  

 

Sammanlagt sex grundskolor och tre förskolor i Lidköpings och 

Mariestads kommuner har genomfört Biosfärutmaningen 2015. 

Elever, lärare och skolbespisningspersonal var alla viktiga när en 

angelägen global utmaning sattes i fokus: Hur kan vi tillsammans 

hjälpas åt och minska matsvinnet?  

 

Den skola som lyckades bäst med att sänka sitt onödiga matsvinn, 

och därmed vann utmaningen, var Råda Skola i Lidköping. De 

sänkte sitt matsvinn med hela 88 %! De kommer att 

uppmärksammas med diplom och pris: 

 

Torsö Skärgårdsskola kommer att belönas med ett hederspris då de var allra bäst på att inte slänga 

mat redan innan utmaningen började.  

 

Biosfärutmaningen arrangeras av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Vänermuseet i 

Lidköping. Syftet med Biosfärutmaningen är att fånga upp och stärka det viktiga arbete som redan 

görs inom skolorna kring hållbar samhällsutveckling. Vi vill också inspirera ännu fler – såväl barn som 

vuxna – genom att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammans.  

 

Bakgrund 

Hållbar utveckling är komplext. Ingen har facit. Det är därför världens 631 biosfärområden har i 

uppgift att finna lokala lösningar på globala utmaningar. Det onödiga matsvinnet är ett globalt problem 

som är stort även i Sverige: så mycket som 25 kg per person och år slängs istället för att hamna i våra 

magar. 25 kg livsmedel som producerats, paketerats och transporterats. Det är en av anledningarna 

till att just matsvinnet valts ut som tema för årets Biosfärutmaning. 

 

Läs mer om årets utmaning: http://vanerkulle.org/2015/01/27/biosfarutmaningen-2015-ar-har/ 

 

Kontaktpersoner 

Pernilla Kristiansson, Biosfärkontoret, pernilla.kristiansson@vanerkulle.se, 0501-39 31 96 

Ida Billvén, Vänermuseet, ida.billven@lidkoping.se, 0510-77 09 07 

Tid:  Torsdag 4 juni kl 12:30 

Plats:  Råda Skola, Lidköping 

 

Pressen är välkommen att delta under prisutdelningen.  
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