
  

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

Johanna Olsson, Biosfärkontoret 

SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS  

INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2017 

Rapport 2018:1 



2 

Bakgrund 

Biosfärambassadörsprogrammet startades under 2007 då informationsbehovet i om-

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

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  

biosfärkontoret i ett nätverk där idéer och erfarenheter utbyts. Ambassadörernas 

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

 

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  

Biosfärambassadörerna inspirera varandra.  

Återrapporteringen baseras i år på 15 aktiva ambassadörers aktiviteter.  
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En sammanställning av 15 Biosfärambassadörers insatser och aktiviteter  

 

Följande aktiviteter har engagerat flera ambassadörer: 

Miniambassadörer 

Flera ambassadörer har engagerat sig i utbildning och uppföljning av miniam-

bassadörer under året.  

-Inom ramen för ett ”gränsöverskridande projekt” stöttat av den rikstäckande organi-

sationen Arbetsam (arbetets museum i Norrköping) tillsammans med några andra am-

bassadörer ordnat och genomfört ännu en omgång miniambassadörsutbildning”. (33 

förskolebarn + lärare från Vinninga/Filsbäck.) 

-Arbetet innebär även förberedelser och efterarbete såsom pressinbjudan och mark-

nadsföring via sociala medier mm. 

-I bred samverkan med flera andra organisationer anordnat aktivitetsdag i Råbäck för 

nysvenska barn och deras familjer. Bl a utnämndes ca 50 barn o unga till miniambassa-

dörer. Stort medialt intresse med 3 inslag i P4 Skaraborg och artiklar i flera lokaltid-

ningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning av miniambassadörer för Vinninga och Filsbäcksenhetens förskolor. 



4 

 

Sociala medier/press 

Många ambassadörer är aktiva på sociala medier och länkar och lägger ut in-

formation om Biosfärområdet där.  

Ex. 

-Jag försöker att med jämna mellanrum lägga ut bilder på Instagram/Facebook, både 

som privatperson och företagare. 

-Delade på min företagssida på Facebook att det var Biosfärsdagen för att uppmärk-

samma detta. 

 

Fördjupningskurser 

Torsö språkbyrå anordnade en Ambassadörsutbildning under vinter 2016/2017. 

Det arrangerades två fördjupningstillfällen och mingel för ambassadörerna som 

flera deltog på. 

 

Kultur och skördefest, Mariestad 

Flera ambassadörer deltog på kultur och skördefest i Mariestad.  

-I egenskap av projektledare för Skördefesten ordnades så Biosfärsambassadörer in-

formerade på Gamla Torget om återbruk. 

-Det informerades om biosfärområdet och ambassadörer visade tygkassar av begagnat 

tyg att använda istället för plast. De visade också Naturskyddsföreningens kampanj mil-

jövänliga veckan och miljövänliga hudvårdsprodukter, schampo mm. 

 

 

Kultur och skördefest i Mariestad. 
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Övriga aktiviteter som genomförts under året 

Turism/aktiviteter 

-Många ggr (hela året) Informerat om biosfärområdet i samband med guidningar på 

Kinnekulle. 

-Under mina uppdrag som guide på och längs med Göta kanal berättar jag ALLTID om 

vårt Biosfärområde.  

-Informerat på bussresa till Forshems kyrka, Falkängen och resa över Kinnekulle 40 

resenärer  

-Alla besökare, drygt 1000 under 2017 har blivit informerade om vårt Biosfärområde 

och delvis Sveriges. 

-Bussresa i biosfärområdet med besök i Bredsäters och Ullervads kyrkor samt rundtur 

i Mariestad och promenad på Karlsholme, 41 resenärer. 

-Särskilt under vår/sommar fungerar min verksamhet mycket som en turistinformat-

ionsplats tack vare den strategiska placeringen vid Kinnekullebanans tåghållplats.  

-15 bussgrupper á 50 personer har samtliga fått info om vårt område och arbete samt 

syfte och mål samt hur vi arbetar på plats. 

-Informerar medarbetare och kunder om området och arbetet och visar hållbara lös-

ningar i vår hotellverksamhet. 

 

Enskilda aktiviteter 

-Informerade delar av personalen på Medborgarskolan om vad Biosfärsområdet är för 

något. 

-Marknadsför Biosfärområdet, redskap och aktuell info. 

-Brukar ha med mig information om biosfären när jag är ute på sjön och möter andra 

Vänerfarare. 

-I min butik svarar jag på frågor som kommer om Biosfär. 

-Hållit i en information om Biosfär för blivande sommarjobbare på Råbäcks stenhug-

geri. 

-Jag har informerat kunder och besökare fortlöpande under hela året i min verksam-

het Butik Naturligtvis, Stationshuset Hällekis.  

-Tagit upp frågan om samarbete kring Vänerveckan med biosfärområdet/ambassadörer 

i styrelsen för Vänermuseets Vänner.  

-Idéutbyte med utvecklingsansvarig barn o skola i Lidköping kring möjlig utveckling av 

miniambassadörer eller annan hållbarhetsutbildning i skolan. 

-Sett till att biosfärutbildning genomförts vid introduktion av feriearbetande ungdoms-

guider på Kinnekulle. 
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-Sammanställt dokumentation/rapport, foton o filmsnuttar över de gränsöverskridande 

aktiviteter som genomförts i Råbäcks hamn under sommar/höst. 

-Deltog med mitt företag på Lugnåsbergets skördefest där jag sålde green smoothies. 

Hade Biosfärsloggan med och pratade om vikten att äta närproducerat. De gröna drin-

karna jag sålde innehöll gröna blad från Lugnåsbergets Eko-grönt samt mina egna od-

lade päron. 

-Har gjort hållbarhetsåtgärder i mitt hus och gör energisparåtgärder. 

-Varit i Unicaskolan i 6:e klass och inspirerat till textilt återbruk. Berättade om biosfär-

området och att de kan se flaggan vid Trädgårdens skola. 

-Jag har tänkt in Biosfärområdet som möjlig samarbetspartner för olika projekt och 

aktiviteter och föreslagit och påmint andra om att biosfärområdet finns och är ett bra 

forum för dialog och utveckling.  

-Jag har argumenterat för varför den diskuterade åtgärden är särskilt viktig i ett bios-

färsammanhang och ställt krav på att aktören bör agera proaktivt med hållbarhetsfrå-

gor och komma bort från gamla hjulspår.  

-Jag har tillsyn över Biosfärområdets anslagstavla som är placerad vid tågets hållplats i 

Hällekis. Anslag/information får sättas upp efter överenskommelse med mig och har så 

gjorts vid ett par tillfällen under året. Har också tillsyn över biosfärflaggan vid hållplat-

sen. 

-Under hösten gjordes ett reportage i Nya Lidköpings Tidning om Hällekis stationshus 

och då passade jag på att berätta om vårt Biosfärområde. Så det blev lite info om mitt 

ambassadörskap och en faktaruta om Biosfärområdet. 

-Jag har ju jobbat en del med Kinnekullebanans överlevnad och har då i skrivelser och 

muntliga kontakter, påtalat den aspekten att vi är ett Biosfärområde.  

-Vid möten med Destinationsbolaget brukar jag lyfta Biosfärområdets betydelse för 

turismen etc. och tycker att det borde finnas med mycket mer i marknadsföringen av 

området. 

-Bidragit med erfarenhet till biosfärområdets styrelse samt deltar i Näringslivsgrupp 

samt ambassadörsgrupp 

-Informerat om hållbart företagande i Biosfärområde Skärgårdshavet i Åbo, Finland. 

 

Slutord 

Det är tydligt att Biosfärambassadörernas sammanlagda aktiviteter fortsätter att vara 

varierande och omfattande.  Det är också tydligt att Biosfärambassadörerna är en 

mycket värdefull resurs för Biosfärområdets fortsatta utveckling. 



7 

 

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

Biosfärkontoret, Box 77, 542 21 Mariestad 

info@vanerkulle.se, www.vanerkulle.se 

http://www.vanerkulle.se

