
UNESCOS BIOSFÄROMRÅDE VÄNER-

SKÄRGÅRDEN KINNEKULLE omfattar 

stora delar av Lidköpings-, Götenes- och 

Mariestads kommuner.

Biosfärkontoret finns i Tillväxthuset, Esplanaden 5, Mariestad

Bli medlem via vår webbsida www.vanerkulle.se



MITT I SVERIGES HISTORISKA VAGGA finner du en plats fylld av 

vacker natur och rika kulturarv. FN:s organ Unesco har utsett 

detta till ett av världens modellområden för ekologisk, social 

och ekonomisk hållbar utveckling. 

BIOSFÄROMRÅDET HAR EN BROBYGGANDE funktion som 

genom lärandeprocesser knyter samman olika aktörer på ett 

strategiskt sätt. 

HÄR UPPVISAS GODA EXEMPEL på hur nyttjande och bevaran-

de kan gå hand i hand i linje med Agenda2030. Det här är ett 

pilotområde där nya metoder och ny kunskap testas för att 

nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

T
C
A
K

för ditt stöd!

Välkommen till vårt biosfärområde



VANDRA OCH CYKLA UTMED BIOSFÄRLEDEN! Känn den 

speciella energin vid Läckö Slott och kliv rakt in i tusen år 

gamla kyrkor. Dofta på ramslöken, se orkidéerna blomma 

och blicka ut från utsiktstornet på platåberget Kinnekulle.

INNE I LUGNÅSBERGETS GRUVA kan du titta på vågformationer 

som bildades för miljontals år sedan. Utmed Vänerns sydost-

kust kan du också passa på att paddla kajak, testa StandUp-

Paddle boards eller ta en segeltur.

SKÄRGÅRDEN BJUDER NATIONALPARKEN Djurö och mängder 

av öar, kobbar och skär där du kan koppla av och kanske bli en 

av dem som får se havsörnen segla fram. 

I MARIESTAD KAN DU ta del av ElectriVillage med dess 

vätgasstation och tillhörande solcellspark som är en 

unik satsning för att ställa om till fossilfritt. 



Nu ställer vi om – tillsammans!

BIOSFÄRORGANISATIONEN INSPIRERAR, sprider kunskap, 

projektleder och skapar mötesarenor. Alla är betydelsefulla 

när vi ställer om till det hållbara samhället.

3 SÄTT ATT VARA MED:

1. GÖR HÅLLBARA VAL och agera hållbart. Det kan handla om 

kropp, själ, inköp, sopsortering och färdsätt.

2. BERÄTTA OM HÅLLBARHET, Unescos Biosfärområde och 

Agenda2030. Din insats är betydelsefull.

3. BLI BIOSFÄRMEDLEM! Lär mer, ge stöd och var med och ut-

veckla modellområdet. Här är idéer, arbetssätt, produkter och 

tjänster viktiga komponenter. 

Bli medlem snabbt och enkelt via vår webbsida

www.vanerkulle.se

Nu ställer vi om 
tillsammans!
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