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Bakgrund 

Biosfärambassadörsprogrammet startades under 2007 då informationsbehovet i om-

rådet var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige. Be-

hovet av ambassadörer är fortfarande stort och under 2014 hölls en ny utbildning. Vi 

har därmed 36 stycken Biosfärambassadörer i dagsläget. Vår ambition är att ännu fler 

på sikt ska få chansen att bli ambassadörer.  

 

Vad är en Biosfärambassadör? 

Ambassadörerna har olika bakgrund men gemensamt är att de vill vara med att ut-

veckla Biosfärområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. Biosfärambassadö-

rens roll kan beskrivas som att vara en aktiv resurs för sitt biosfärområde. Det kan till 

exempel betyda att på olika sätt hjälpa till att informera om och väcka intresse för 

området och dess utveckling. Som ambassadör har man stor frihet att själv bestämma 

hur man vill utforma sina insatser. Biosfärambassadörerna ingår tillsammans med bio-

sfärkontoret i ett nätverk där idéer och erfarenheter utbyts. Ambassadörernas olika 

bakgrund hjälper oss att nå ut till olika verksamheter och olika kontaktnät.  

 

Biosfärambassadörskonceptet sprider sig.. 

Vi kan stolt säga att detta koncept som togs fram av oss nu har spridit sig både nat-

ionellt och internationellt, till exempel till biosfärområden i Canada, Tjeckien och Fin-

land. Även Frankrikes  s k ’eco acteurs’ bygger på vårt koncept.  

 

Om denna rapport 

Sedan 2012 har Biosfärambassadörerna rapporterat in till biosfärkontoret vad de gör 

under året. Syftet är att belysa vad ambassadörerna bidrar med samt att låta Bio-

sfärambassadörerna inspirera varandra. Just i år har återrapporteringen varit gles och 

vi har endast fått in 10 rapporter vilket innebär att denna rapport ger en långt ifrån 

komplett sammanställning. Vi ska arbeta för att redovisningen av 2015 års aktiviteter 

blir mer komplett.  
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Aktiviteter Biosfärambassadörer 2014 - en sammanställning av 10 ambassadö-

rers aktiviteter 

 

Jobb som guide ombord på M/S Diana, mellan Göteborg och Stockholm på Göta Ka-

nal. Försöker att under mina informationsmöten med passagerarna berätta om Bi-

osfärområdet, berättar mycket om Vänern, om fisket, naturen mm.  

 

Försöker med jämna mellanrum skriva om Biosfärområdet och mitt uppdrag som Am-

bassadör på Torsö språkbyrås FB-sida och även i andra sammanhang då jag har 

möjlighet att prata med folk och sprida budskapet. Även i guidesammanhang, både i 

Göteborg och Skaraborg, försöker jag att få med Biosfären.  

 

Under sommaren har jag haft möjlighet att guida bussgrupper här ute på Torsö och 

Brommö. (Genom Torsö Skärgårdsnjut och Konsult, Sofia Svensson) Självklart be-

rättade jag då om vårt Biosfärområdet, hur det blev ett sådant område, vad det är 

för någonting och hur det är att leva, verka i det. 

 

Jag har i många olika sammanhang berättat om Biosfär, och det har varit många frågor 

som har ställs, eftersom de flesta aldrig har hört talas om det. 

 

Många beskriver att de har informerat om vad det innebär att tillhöra ett biosfärom-

råde och om projekt och insatser som bedrivs i vårt område. Man har vänt mig till 

vänner, släktingar och arbetskamrater. 

 

Hoppar in som guide i Varnhems klosterkyrka och får ofta frågor om vad man ska se 

eller vart man ska åka, då är det bra att ha biosfärtankarna i bakhuvudet. 

Deltog aktivt i arbetet som Biosfärambassadör på Kulturarvsdagen/Geologins dag/

Museirallyt. Råbäcks hamn.  

 

Flera ambassadörer deltog aktivt i arbetet som Biosfärambassadör på Returrundan på 

Kinnekulle. Husaby.  

 

Till Turister säljer vi kartan över Cykel och vandringslederna inom Biosfärsområdet.. 

 

Ca 2000 pers uppskattningsvishar jag pratat med. Kopplar dessa samtal till gäster vi når 

inom våra företag Torsö Skärgårdsnjut & Konsults och Hotell Aqva Restaurang & 

Bar.  Givetvis även privat. 

 

Torsö Skärgårdsskola ställde frågan om Amanda Hessle o jag kunde komma till skol-

barnen och berätta om rollen. Vi bestämde datum 2015. 

 

Vårrundan Kinnekulle Husaby Hembygdsgård 

 

Info under naturexkursion Sörboleden vid flera tillfällen  
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Flera Biosfärambassadörer arrangerade tillsammans en tredje omgång av 

”miniambassadörsutbildning” i Råbäcks hamn.  Ca 50 förskolebarn + ca 10 lärare 

från 5 förskole/dagbarnvårdsgrupper Vinninga/Filsbäck.  Utbildningen följdes sedan 

upp med besök på Vinninga förskola.  

 

I samband med ett industribesök i Tranås visade det sig att min kontakt hos kunden 

var bosatt i Östra Vätterbranterna utan att ha en aning om att det också är ett bi-

osfärområde. En spontan berättelse/diskussion vid fikabordet vidtog där begreppet 

biosfär blev central. (Upprepades vid nästkommande besök hösten 2014) 

 

Hela året Flaggat med biosfärflaggan utanför Cellma ABs kontor i Lidköping (Eftersom 

flaggan syns mycket väl från konferensrummet har många samtal uppkommit kring 

biosfärarbetet)  

 

Skrivit förslag om ”biosfärcertifiering” till styrelsen samt lobbat för detta i i olika sam-

manhang 

 

Föreläsning/introduktionsutbildning till nya biosfärambassadörer kring Kinnekulles geo-

logi mm. 

 

I en utställning under vårrundan använt biosfärflaggan som bakgrund samt visat upp 

teckningar o foton från miniambassadörerna. Fler än 1000 personer besökte ut-

ställningen. Bl a många barn och flera lärare som uttryckte stort intresse. 

 

Deltagit vid skolkonferens ”To do it” + workshop på skoltemat, Vänermuseet. 

 

Biosfärguidning på Kinnekulle för Naturvårdsverket (13 personer) 

 

Presenterat vårt biosfärområde i samband med UNESCO/MAB möte i Jönköping. 

 

Vid flera tillfällen I samband med guidningar av Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och/

eller Råbäcks kalkbruk föredragit biosfäridén för många olika grupper. 

 

Sett till att biosfärutbildning genomförts vid introduktion av feriearbetande ungdomar 

på Kinnekulle. (14 st ungdomar + 1 vuxen utbildades för att i sin tur kunna visa/

berätta för besökare om biosfärområdet mm.)  

 

I samband med Geologins dag/Kulturarvsdagen ordnat utställning om sten, Kinnekulles 

geologi och kalkbränning. Vi räknade in ca 500 besökare. Biosfärområdet presente-

rades liksom arbetet med ambassadörsnätverk och miniambassadörer. 
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Vid Fiskdisken på Coop i Lidköping frågat/informerat om Vänerfiskveckan och bl a berättat 

om varumärket Vänerlöjrom…(personalen var helt ovetande…) 

 

Deltagit i biosfärområdets styrelsemöte och diskuterat fortsatt utveckling av miniambassa-

dörsarbetet. 

 

Träffat representanter för ”The green revolution” vid De la Gardiegymnasiet i Lidköping. 

Pratat om biosfärambassadörer. Miniambassadörer o eventuella möjligheter till sam-

verkan/utbyte. 

 

Diskuterat möjlig samverkan med ledningen vid DLG kring miniambassadörer / fadderverk-

samhet och /eller ”biosfärevent” med studenter. 

 

Hela året använt o visat upp ambassadörsbiosfärlogotypen vid föreläsningar o presentat-

ioner av mig själv o vad jag gör och står för. 

 

Hållit i studiecirkel för utbildande av fler biosfärambassadörer 

 

Hållit kort presentation kring biosfärbegreppet för sommarjobbare i Råbäcks stenhuggeri 

 

Jag berättar under sommaren om biosfärområdet för kunder som kommer till oss. Dom 

som undrar och vill veta mer och dom som inte har en aning om att dom befinner sig i 

ett biosfärområde.  

 

Jag går på de möten jag hinner gå på som anordnas av biosfärkontoret eller andra. Och 

försöker informera mig om vad som händer. 

 

Slutord 

Många enskilda ambassadörer uttrycker att de inte hunnit med så mycket som de skulle 

vilja och att de skulle vilja bidra ännu mer framöver.  Det är förstås positivt inför framtiden 

men med lite perspektiv är det tydligt att Biosfärambassadörernas sammanlagda aktiviteter 

redan nu är både varierande och omfattande. Som tidigare nämnts är detta endast ett ax-

plock av de aktiviteter som genomfördes 2014.  Det är också tydligt att Biosfärambassadö-

rerna är en mycket värdefull resurs för Biosfärområdets fortsatta utveckling.  
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