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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 

               
Öppning av *HÄR FINNS LIV  
– Sveriges kanske största och mest aktuella hållbarhetsspel 
 
Den 4 maj hålls den officiella öppningen av utställningen *Här finns liv inne på 
naturum Vänerskärgården vid Läckö slott.  Annika Dopping modererar dagen 
och programmet erbjuder bland annat tal av generalsekreteraren för Svenska 
Unescorådet, panelsamtal och möjlighet att uppleva spel och utställning. 
Utställningen kommer att förklaras öppnad av de tre kommunalråden från 
Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner. 
 
 
*Här finns liv är ett projekt som lyfter och levandegör det engagerade arbete som pågår 
runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Utställningen som ingår 
i projektet består av en stor karta, en 6 X 1,50 meter stor illustration av Veronica Jensen 
som visar upp olika aktiviteter i vårt Biosförområde kopplat till de globala hållbarhetsmålen 
som FN:s ledare har satt upp. 
 
Vi bjuder in er till öppningen av *Här finns liv 
 
TID: fredag den 4/5. Under förmiddagen finns störst chans att få prata med talare m fl. 
PLATS: naturum Vänerskärgården vid Läckö slott  
KONTAKT: Sofia Guldbrand, sofia.guldbrand@vanerkulle.se, 0501-39 31 96, projektledare 
och processledare näringsliv och hållbar samhällsutveckling. Hör gärna av er om ni tänker 
komma! 
 
Vill ni delta under hela dagen är ni varmt välkomna. Anmäl er då via denna länk senast 
torsdag 26 april: https://sv.surveymonkey.com/r/6F9KLD8  
 
Program bifogas i mailet 
 
Utställningen, en del i ett större sammanhang 
Kartspelet är en del av ett större sammanhang. Du kommer också att ta reda på vad du har för 
superkrafter utmed naturstigen där du kommer att lära mer om ekosystem och biologisk mångfald. 
Se också Biosfärens mönster– textilkonst, av Beijerinstitutet/Svenskt Tenn inne på slottet. 
 
Bakgrund 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av jordens 670 modellområden för hållbar 
utveckling. Utnämningen har Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner tillsammans fått av FNs 
organ Unesco. Vi har i uppgift att sprida kunskap om, och agera för att närma oss Agenda2030. En 
aktuell aktivitet i arbetet är kommunikationsprojektet *Här finns liv som pågår tom 2019-12-31. 
Utställningen finns på naturum Vänerskärgården året ut och vandrar sedan i biosfärområdet och i 
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Skaraborgs kommuner. Vi bygger modellområdet tillsammans och bjuder därför in alla som genomför 
hållbarhetsaktiviteter att samverka med oss under projekttiden. 
 
Samarbetspartners: Svenska Unesco, Naturvårdsverket, Stiftelsen Läckö slott, Dacapo Mariestad, 
NBV, Högskolan i Skövde och Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner. Finansiärer: 
Skaraborgs kommunalförbund, Grevillis Fond, John Hedins stiftelse Mariestad, Sparbanksstiftelsen 
Alfa, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Lidköping.  
 
www.vanerkulle.se  
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 
http://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/ 


