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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. Un-

der året utbildades 4 nya Biosfärambassadörer. 

 

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. 

 

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. Återrapporteringen baseras i år på 16 ambas-

sadörers aktivitetslistor. 
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En sammanställning av 16 Biosfärambassadörers insatser och aktiviteter  

 

Följande aktiviteter har engagerat flera ambassadörer: 

 

Miniambassadörer 

Flera ambassadörer har engagerat sig i utbildning och uppföljning av miniambassadörer 

under året. Utbildningar med ambassadörers hjälp har genomförts i Råbäck och i 

Sjötorp. Drygt 70 barn har i år blivit diplomerade. 

Inspirationsdag planerades och genomfördes av ambassadörer för förskole pedagoger i 

Mariestads kommun. Syftet var att lyfta Miniambassadörsprogrammet och få fler för-

skolor intresserade av att utbilda miniambassadörer. 

I bred samverkan med flera andra organisationer anordnades aktivitetsdag i Råbäck för 

asylsökande barn + deras familjer. Bl a utnämndes 44 barn till miniambassadörer.  
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Nätverksträffar  

Två nätverksträffar har arrangerats under året av ambassadörerna själva i Kållands 

Åsaka/Mellby och i Ek.  

 

Sociala medier/press 

Många ambassadörer är aktiva på sociala medier och länkar och lägger ut information 

om Biosfärområdet där.  

I samband med olika aktiviteter skickas Pressmeddelanden ut och info sprids via nätet. 

Ambassadörers aktiviteter har resulterat i flera artiklar i lokalpress, radioinslag, filmer.  

Varit gästskribent på Biosfärområdets sociala medier. 

 

Övriga aktiviteter som genomförts under året 

Turism/aktiviteter 

Vi här på Vristulvens äventyrscenter informerar mer eller mindre samtliga grupper 

som genomför en aktivitetsdag här, antingen som grupp eller enskild, om vårt biosfär-

område och berör delvis dem andra också.  Informationsmtrl finns för den intresse-

rade. Under 2016 har vi nått ut till mellan 800-1000 personer. 

Flera ambassadörer guidar i Biosfärområdet och berättar då om Biosfär.  

Berättar om Biosfärsområdet i anslutning till vår infopoint i Sjötorps Bygdegård. 

Under resan över Vänern med kanalbåtarna brukar jag berätta om området i sig, och 

självklart också att det är ett Biosfärområde vi går igenom och vad det innebär att vara 

utnämnd till Biosfärområde. 

Jag marknadsför Biosfär i båda företagen Hotell Aqva och Torsö skärgårdsnjut & Kon-

sult till Hotell- gästerna och Bussgäster vi guidar. 

Delat ut info på Vårrundan i Husaby hembygdsgård 

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

ionsplats tack vare den strategiska placeringen vid Kinnekullebanans tåghållplats.  
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Föredrag och information 

Information på frukostmöten, i olika sammankomster och samarbeten.  

Utbildning för sommarungdomar i Råbäck & Husaby. 

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

Butik Naturligtvis, Stationshuset Hällekis.  

Vid styrelsemöte i Stenhuggeriets Vänner redovisat biosfärguidningar och miniambas-

sadörsaktiviteter som genomförts under året vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Bl a 

visades filmen då asylbarnen utnämndes till miniambassadörer. 

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

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

gjorts vid ett par tillfällen under året. 

Information om Biosfärområdet inom miljöpartiets medlemsmöte. 

Inom miljöföreläsning för SLU-personal Skara informerat om Biosfärområdet. 

Använt o visat upp ambassadörsbiosfärlogotypen vid föreläsningar o presentationer av 

mig själv o vad jag gör och står för. (ofta med efterföljande samtal om innebörd) 

Visat filmen från aktivitetsdagen med asylsökande miniambassadörer för politiker o 

tjänstemän i Götene. 

Sett till att biosfärutbildning genomförts vid introduktion av feriearbetande ungdomar 

på Kinnekulle. (Ungdomsguider fanns i Husaby och i Råbäcks Hamn. 

 

Enskilda aktiviteter 

Bidragit nätverksbyggande mellan universitets-personal, studenter, det omgivande sam-

hället som samarbetar med Göteborgs universitet och påtalat kollegor om att beakta 

Biosfärområdets intentioner samt tipsat om att själva ta direktkontakt med Biosfär-

kontoret inför egna projekt.  

Påtalat internt i min egen organisation om hållbarhetsfrågor och vikten av att ta beslut 

med hållbar riktning. Påverkat arrangerandet av möten, konferenser, kurser osv. till 

mer hållbara val bl.a. gällande sättet att resa, tidpunkt för möten, inköp av hållbara till-

behör för måltider.  

Startat Slöjdklubb för barn i Kjällby. -Genom att vara trygg med att kunna slöjda och 

laga saker minskar konsumtionsbehovet vilket bidrar till en mer hållbar livsstil.  
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Har tillsyn över biosfärflaggan vid hållplatsen. 

Träffat AME i Götene o pratat om möjligheter att guida mera inom biosfärområdet. T 

ex med hjälp av asylsökande, ungdomar eller andra praktikanter. 

Information om biosfärområdet till nyföretagarcentrum i Lidköping. 

Föreläsning om ungdomsguider I biosfärområdet samt miniambassadörer vid Ekocent-

rum i Göteborg 

Hantverksdag i Ek. Jag var en av 16 utställare och visade utställning med textilt åter-

bruk. Serverade rättvisemärkt och ekologiskt kaffe/te samt informerade om Biosfär. 

Färdigställt ”Biosfärtäcket” av tyglappar som togs fram under 5-årskalaset. 

Deltog på miljövänliga veckan med utställning i EK:s församlingshem med olika hållbar-

hetstecken och info om Biosfär. 

Medverkade vid utbildning av nya ambassadörer. 

Kort informerat om biosfärområdet och fiskeområde Vänern i samband med före-

tagarträff vid Marint center i Simrishamn, Skåne 

Representerade Biosfärområdet och vårt ambassadörsprojekt vid LEADER-mässa på 

Sötåsen. 

Medverkat vid fortsatt diskussioner om GULLD-fonden. 

 

Slutord 

Det är tydligt att Biosfärambassadörernas sammanlagda aktiviteter fortsätter att vara 

varierande och omfattande. Som tidigare nämnts är detta endast en del av de aktivite-

ter som genomfördes 2016. Det är också tydligt att Biosfärambassadörerna är en 

mycket värdefull resurs för Biosfärområdets fortsatta utveckling. 
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