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Förord 
 
I maj 2015 överlämnades Biosfärprogram – 
strategi för hållbar utveckling inom Östra 
Vätterbranterna till föreningen Biosfärområde 
Östra Vätterbranternas styrelse. 
 
Arbetet med att ta fram programmet har tagit 
flera år och involverat en rad personer. Projektet 
har letts av Sofia Blank, Noctula.  Först som sist: 
ett stort tack till henne och till alla andra som på 
skilda sätt varit involverade i arbetet! 
 
Tillsammans med biosfärprogrammet – och med 
särskilt stöd från Länsstyrelsen och det dåvarande 
Regionförbundet – har en näringslivsstudie gjorts 
av konsultföretaget Niras. Ett annat stort arbete 
som gjorts – av Leif Andersson, Pro Natura – är 
framtagandet av en landskapsekologisk brist- och 
funktionalitetsanalys (även kallad LEIF – 
Levande Ekosystem I Framtiden). Föreningens 
Biosfärakademi, vars första kursomgång 
genomfördes våren 2015 är ett tredje resultat av 
biosfärprogrammet.   
 
Föreningen har inte tagit ställning till alla 
skrivningar i detalj. Biosfärprogrammet ska ses 
som en utgångspunkt och ett underlag för det 
fortsatta arbetet.  
 
Vad föreningen däremot ägnat särskild 
uppmärksamhet är skrivningarna om de sex 
fokusområden som skall ligga till grund för 
föreningens årliga prioriteringar i handlings-
planer. En work shop för medlemmarna 
ordnades i slutet av sommaren 2015. Med 
utgångspunkt från denna har undertecknad 
redigerat kapitlen om fokusområdena.  
 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna består av 
Jönköpings kommuns östra delar samt Adelövs 
socken i Tranås kommun. Naturgeografiskt är 
det större: det sträcket sig in i södra Öster-
götland till Omberg. En fråga för framtiden blir 
om det också formellt skall utvidgas inom 
Ödeshög och Vadstena kommuner. Föreningen 
är här öppen för diskussioner om intresse finns 
på andra sidan läns- och landskapsgränsen. Även 
socknar i den västra delen av Aneby kommun 
kan komma ifråga för att ingå i biosfärområdet.  
 

Området är – vilket tydligt framgår av 
programmet – mångfacetterat. Otillgänglig och 
av människan litet påverkad natur med många 
reservat. Brutet odlingslandskap. Bördiga 
jordbruksbygder. Naturvärdena är många och 
höga. Klimatzonerna är flera – att byarna 
Lappland och Öland bara ligger ett par mil från 
varandra skvallrar tydligt om detta. Småskaligt 
och storslaget har varit föreningens devis.  
 
Många mindre samhällen, liksom de två städerna 
Gränna och Huskvarna, finns i området. 
Öxnehaga är ett modernt miljonprograms-
område med stor andel svenskar med rötter i 
andra länder. Näringslivet spänner från 
Grevskapet Gränna-Visingsös besöksnäringar, 
via småländsk småföretagsamhet, till stora 
industrier som världskända Husqvarna Group.  
 
Föreningslivet är omfattande och blomstrande. 
Hembygdsrörelsen är stark. Liksom idrotts-
föreningarna – IK Hakarpspojkarna kan nämnas. 
I Hakarp föddes också den småländska 
ishockeyn för att ta ett annat exempel (HV71 har 
alltså sina rötter i Östra Vätterbranterna). Mest 
utmärks dock föreningslivet av frikyrkligheten. 
Väckelsen under 1800-talet (som gav Jönköping 
namnet Smålands Jerusalem) står ännu stark; 
även i små samhällen reser sig Pingströrelsens, 
Alliansmissionens och Equmeniakyrkas fromma 
tempel.  
 
Kulturlivet i Östra Vätterbranterna präglas av 
såväl ideella krafter som av institutioner. 
Föreningen Teater i Huskvarna är ett exempel på 
det första, Grenna Kulturgård på det senare. 
Braheättens slottsruiner minner om flydda tider. 
Medeltidsborgen Näs på Visingsös sydspets tar 
oss än längre tillbaka (riket styrdes faktiskt från 
Östra Vätterbranterna under en tid!) liksom de 
många fornlämningarna från förhistorisk tid.   
 
Biosfärområdet föddes i konflikt. Naturvård 
stod mot produktionskrav. I boken En underbar 
fredag finns utvecklingen från djupa 
motsättningar till förtroendefullt samarbete 
beskrivet. I detta finns biosfärföreningens DNA. 
Det är genom samverkan föreningen skall verka. 
Inte genom att själv ta ställning i olika frågor och 
ensam driva alla projekt. Föreningen skall 
inspirera och initiera. 
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De senaste åren har frågor om gruvnäring 
(jordartsmetaller i Norra Kärr) och 
vindkraftutbyggnad engagerat. Föreningens 
ambition är att vara en plattform för dialog i 
sådana frågor. Den planerade 
höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm, 
Göteborg och Skåne, som kommer att skära rakt 
igenom biosfärområdet, lär bli en framtida 
debattfråga.  
 

Med detta ber jag att får rekommendera 
Biosfärprogram – strategi för hållbar utveckling 
inom Östra Vätterbranterna till läsning.  
 
Jönköping i januari 2016 
 
 
Erik Lindfelt 
Ordförande  
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Sammanfattning  
Unesco Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
(ÖVB) sträcker sig från Tenhult i söder till 
Adelöv i norr. Det naturgeografiska området 
ÖVB fortsätter norrut till Omberg. Området 
består av djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker, 
skogar och branta berg, vilket gör att området 
har höga biologiska, kulturhistoriska och 
estetiska värden. Den varierande topografin, 
olika klimatzoner och människans odlande har 
resulterat i ett mosaiklandskap med såväl ett 
intensivt och småskaligt brukande som områden 
med mycket lite mänsklig påverkan. Detta ligger 
till grund för variationen och värdena i 
landskapet. Ovanpå detta har människan under 
årtusenden format biosfären – den levande delen 
av jordskorpan– och gör så än idag.  
 
De globala utmaningar som mänskligheten står 
inför, som förlust av biologisk mångfald, 
klimatförändringar och snabb urbanisering, har 
såväl ekologiska som sociala och ekonomiska 
dimensioner. När vi söker efter lösningar på 
utmaningarna krävs därför ett helhetstänkande 
där hänsyn tas till samtliga hållbarhets-
dimensioner. Den stora utmaningen inom Östra 
Vätterbranterna, liksom i många andra delar av 
världen, är att fler intressegrupper vill ha fler 
nyttor ur samma landskap. I biosfärområdet ökar 
intresset för så skilda behov som rekreation och 
turism, bioenergi och lokalproducerade 
livsmedel, vindkraftverk och gruvindustrier samt 
bevarande av unika natur- och kulturvärden. 
Detta sker dessutom i ett landskap där 
markägandet är spritt på många små fastigheter 
och där det finns ett stort engagemang bland 
indivder och föreningar på orten. Sammantaget 

ställer detta höga krav på dels samverkan, dels 
ökad kunskap.  
 
För att biosfärområdet succesivt ska kunna 
utvecklas mot ett nationellt och internationellt 
modellområde för hållbar utveckling, krävs 
därför ett biosfärprogram som anger ramarna för 
biosfärföreningens verksamhet inom 
biosfärområdet. En viktig del i biosfärs-
programmet är att visa hur redan framtagna eller 
pågående strategiprocesser kopplas till ett 
landskapsperspektiv, så att en helhetsbild nås av 
de förutsättningar, möjligheter och svårigheter 
som Östra Vätterbranterna erbjuder. Utifrån 
dessa framtagna förutsättningar i kombination 
med föreningens pågående arbete har det gjorts 
ett urval av områden biosfärföreningens arbete 
bör fokusera på de närmaste fem åren. 
Fokusområden för 2016-2021 är: 
Biosfärakademien, Energi och klimat, 
Gastronomisk region, Levande landskap, 
Varumärke Östra Vätterbranterna och Turism 
och friluftsliv. 
 
Biosfärprogrammet är framtaget av Biosfär-
område Östra Vätterbranetrna- ideell förening.  
 
Från biosfärprogrammet ska underlag till en årlig 
verksamhetsplan för föreningen kunna hämtas 
men det ska också kunna inspirera andra aktörer 
till att genomföra åtgärder och projekt som är i 
linje med biosfärföreningens verksamhetsidé och 
värdegrund. Biosfärprogrammet är ett levande 
dokument som kommer uppdateras vart femte 
år eller vid behov. 
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Vad är ett biosfärprogram? 
 
Syftet med biosfärprogrammet är att utarbeta en 
övergripande handlingsplan som grund för att 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna (ÖVB) 
succesivt kan utvecklas mot ett nationellt och 
internationellt modellområde för hållbar 
utveckling. Biosfärprogrammet anger ramarna 
för biosfärföreningens verksamhet och från 
biosfärprogrammet ska underlag till en årlig 
verksamhetsplan med tillhörande budget hämtas. 
Programmet ska också inspirera till andra 

åtgärder och projekt som är i linje med 
biosfärföreningens verksamhetsidé och 
värdegrund. Biosfärprogrammet är ett levande 
dokument och ett program som löpande 
kommer utvecklas, det har därför kommit att 
kallas version 1.0. Det första biosfärprogrammet 
löper över fem år varefter det revideras. 
Programmet kan vid behov uppdateras tidiagre. 
Biosfärföreningen har det övergripande ansvaret 
för att biosfärprogrammet följs och uppdateras.  

 

 
 
 
Basen för arbetet med biosfärsprogrammet är en bred kunskapssammanställning som utgörs av ett antal befintliga planerings-, policy- och 
strategidokument. Dessa har antagits av bland annat; Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköping, Regionförbundet, Sveriges riksdag, 
Unesco och FN. Strategierna ”sållas” genom ett hållbarhetsperspektiv, där ekologisk -, ekonomisk-, social hållbarhet tillgodoses. Utifrån de 
förutsättningar och utmaningar som kommer fram inom dessa tre dimensioner tillsammans med Lärande och Bred samverkan blir det 
möjligt att ange en riktning för förningens fortsatta arbete de närmaste fem åren. Det arbetet har delats in i sex stycken så kallade 
fokusområden; Biosfärakademien, Energi och klimat, Gastronomisk region, Levande landskap, Varumärke Östra Vätterbranterna och 
Turism och friluftsliv. Biosfärsprogrammets ledord ”Bevara-Utveckla-Stödja”, genomsyrar hela processen. 
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Basen för arbetet med biosfärsprogrammet är en 
bred kunskapssammanställning som utgörs av ett 
antal befintliga planerings-, policy- och 
strategidokument. Dessa har antagits av bland 
annat; Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i 
Jönköping, Regionförbundet, Sveriges riksdag, 
Unesco och FN. Strategierna ”sållas” genom ett 
hållbarhetsperspektiv, där ekologisk -, 
ekonomisk-, social hållbarhet tillgodoses. En 
viktig del i biosfärsprogrammet är att visa på hur 
dessa redan framtagna eller pågående 
strategiprocesser kopplas till ett 
landskapsperspektiv och arbetet i Östra 
Vätterbranterna, så att en helhetsbild nås. 
Biosfärprogrammet utgör därigenom syntesen 
och tillämpningen av dessa dokument. Utifrån 
de förutsättningar och utmaningar som 
identifierats inom dessa tre dimensioner 
tillsammans med Lärande och Bred samverkan 
har det fortsatta arbetet delats in i sex stycken så 
kallade fokusområden; Biosfärakademien, Energi 
och klimat, Gastronomisk region, Levande 
landskap, Varumärke Östra Vätterbranterna och 
Turism och friluftsliv.  
 
Fokusområdena har alla en beskrivning av själva 
fokusområdet, målbild på fem år, beskrivning av 
värdet för Östra Vätterbranterna samt 
projektförslag som ska bidra till att målen 
uppfylls. Vidare görs en sammanställning av 
pågående och genomförda projekt som 
genomförts i föreningens regi eller i samarbetet 
med föreningen. Biosfärsprogrammets ledord 
”Bevara-Utveckla-Stödja”, genomsyrar hela 
processen. 
 
För dimensionerna finns tre separata 
beskrivande underlag som ska användas i 
genomförandet av fokusområdena. För den 
ekologiska dimensionen finns ett förslag till 
handlingsprogram som beskriver VAD som 
behöver göras för att uppnå en hållbar 
utveckling och HUR det arbetet ska gå till. 
Underlaget för den ekonomiska dimensionen 
utgörs till stora delar av en närlingslivsstudie 
(NIRAS 2014) och för den sociala dimensionen 
finns en sammanfattning av de strategier som 
använts i arbetet med att ta fram 
förutsättningarna och utmaningarna inom 
dimensionen.     
 

 
 
De tre hållbarhetsdimensionerna. Den ekologiska dimensionen 
är ramarna, systemets gränser, som vi har att hålla oss inom. 
Den sociala dimensionen utgör den vision av det hållbara 
samhället som vi strävar efter och som innefattar den 
värdegrund som utgör det fundament som all vår verksamhet 
bygger på. Den ekonomiska dimensionen belyser vikten av att 
omställningen till ett hållbart samhälle sker med tillräcklig 
lönsamhet och därmed blir realistiska och bestående 

 
x Ekologisk dimension 

Den biologiska mångfalden, livsmiljöer och 
arter, har goda förutsättningar att överleva 
och utvecklas långsiktigt. De 
ekosystemtjänster som naturen ger, levereras 
och nyttjas på ett ekologiskt och socialt 
hållbart sätt. 

 
x Ekonomisk dimension 

Hushållning med mänskliga och materiella 
resurser på lång sikt utgår från att människan 
är beroende av jordens resurser och måste 
förvalta dem för framtida generationer. Det 
innebär att vi måste leva på "avkastningen" 
och inte förbruka jordens tillgångar 

 
x Social dimension  

Den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling omfattar allt som påverkar 
människors liv – hälsa, sysselsättning, 
utbildning, ekonomi, sociala relationer, 
trygghet, säkerhet, kultur och fritid. Hållbara 
strukturer för samhälls- och 
välfärdsutveckling har sin utgångspunkt i 
delaktighet och inflytande, mångfald och 
social, fysisk och ekonomisk trygghet. 

 
x Lärande  

Lärande om hållbarhetsaspekter i bred 
bemärkelse syftar till en grundläggande 
förståelse för innebörden av ett hållbart 
samhälle. 

Ekologisk 

Social 

Ekonomisk 
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x Bred samverkan 
Olika delar av samhället (föreningar, 
intresseorganisationer, markägare och 
myndigheter osv) besitter olika slags 
kompletterande kunskaper/kompetenser 
som behövs för att hitta hållbara lösningar. 
Det är därför nödvändigt med en 
fungerande samverkan för att kunna få 
genomslagskraft för de projektidéer och 
åtgärdsförslag som tas fram i 
biosfärsområdet. 

 
Biosfäprogrammet beaktar inte bara 
hållbarhetsperspektiven var för sig, utan utgår 
från ett integrerat synsätt på dessa. Vad som gör 
biosfärprogrammet unikt är också dess avstamp i 
landskapsperspektivet där de ekologiska, sociala 
och ekonomiska dimensionerna utgör en helhet. 
Med landskapet som utgångspunkt kan alltså 
hållbarhetsperspektivet – som mer eller mindre 
genomtänkt ingår i alla nationella, regionala och 
lokala strategier, planer och program – tillämpas 

mot en reell och komplex arena. Biosfärområdet 
ger förutsättningar för föreningen att utgöra en 
sammanhållande kraft mellan såväl enskilda 
medlemmar som invånare, företag, myndigheter 
och organisationer. Föreningen har genom sin 
bredd av medlemmar samt tillhörighet till ett 
nationellt och internationellt nätverk under 
Unesco unika förutsättningar att åstadkomma 
hållbara lösningar på lokala såväl som globala 
utmaningar. 

Avgränsning 
Arbetet med biosfärprogrammet visar inom vilka 
områden föreningen bör fokusera sitt fortsatta 
arbete de närmaste fem åren. Hur arbetet ska 
genomföras i föreningen behandlas inte i 
programmet. 
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Bakgrund 
 
Unesco biosfärområden 
År 2012 blev Östra Vätterbranterna utnämnt till 
biosfärområde. Biosfärområden utses av FN-
organet Unesco (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization). Unesco’s 
”Man and the biosphere”-program (MaB) som 
initierades 1971 är ett mellanstatligt forsknings-
program som syftar till att förbättra relationerna 
mellan människa och natur. Programmet vill 
åstadkomma en hållbar utveckling som är 
grundad på vetenskapliga fakta och lokala 
initiativ. Ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekter av hållbarhet vävs samman i 
programmet. Ett biosfärområde innebär inga nya 
restriktioner gällande äganderätt, nyttjanderätt 
eller brukanderätt. Alla eventuella begränsningar 
bör vara lokala initiativ och bygga på överens-
kommelser mellan till exempel markägare och 
myndighet. Redan befintliga restriktioner, så som 
regler i naturreservat, gäller fortfarande. Ett 
biosfärområde innebär alltså inte ytterligare 
lagskydd.  
 

MaB har etablerat ett växande globalt nätverk av 
biosfärområden. I skrivande stund finns det 631 
biosfärområden i 119 länder runt om i världen 
vilka tillsammans utgör ”The world network of 
biosphere reserves”. I Sverige finns fem biosfär-
områden vilka strävar efter att vara modell-
områden för hållbar utveckling. De ses också som 
verktyg för att underlätta för länder att 
implementera hållbarhetsstrategier, exempelvis 
FNs konvention för biologisk mångfald eller FNs 
”dekad för lärande för hållbar utveckling”. 
 
MAB-programmet styrs av Unesco genom deras 
International coordinating council (ICC). Nästa 
nivå av styrning är en samling regionala och 
temainriktade nätverk, exempelvis EuroMAB 
som utgörs av representanter från de europeiska 
biosfärområdena (inklusive Kanada och Israel). 
Vidare finns i flera länder en nationell MAB-
kommitté och samarbetsnätverk mellan biosfär-
områden inom länderna. Under våren 2016 
sammanträder ICC i Lima, Peru för att klubba  
en ny MAB-strategi för 2016-2025. Strategin  
kan ses som ett ramverk som är vägledande i   
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biosfärområdens arbete med att uppnå 
hållbarhetsmål. Råd om hur strategin ska 
tillämpas utvecklas i den tillhörande 
handlingsplanen.  
 
Den kommande strategins mål är: 
1. Bevara biologisk mångfald, återskapa och 

förstärka ekosystemtjänster och främja ett 
hållbart nyttjande av naturresurser 

2. Bidra till att bygga hållbara, sunda och 
rättvisa samhällen och ekonomier 

3. Stödja hållbarhetsveteskap och lärande för 
hållbar utveckling 

4. Stödja bromsning av och anpassning till 
klimatförändringar och andra aspekter av 
globala miljöförändringar. 

Det här är Östra 
Vätterbranterna  
Biosfärområde Östra Vätterbranterna sträcker 
sig från Tenhult i söder till Adelöv i norr, det 
naturgeografiska området ÖVB fortsätter sedan 
norrut upp till Omberg. Gränsen i väst utgörs av 
Vättern och Tenhultsdalen, och i öster av de till 
Vätterbranten parallella sprickdalarna (Bild 1). 
 
Östra Vätterbranternas naturgivna 
förutsättningar börjar med de dramatiska 
geologiska processer som ägde rum för många 
miljoner år sedan och som skapade den mäktiga 
topografi som idag kännetecknar landskapet. De 
första människorna, jägare och fiskare, anlände 
efter det att inlandsisen drog sig tillbaka för ca 
10 000 år sedan. Småningom började de 
försiktigt bruka jorden och därmed påbörjade 
människan sin påverkan på landskapet. Det 
landskap vi ser idag har sin grund i topografi, 
berggrund, jordmån, klimat etc. men det är i stor 
utsträckning jord- och skogsbruket som genom 
århundrandena format den miljö i ÖVB som vi 
nu upplever.  

Från Projekt Östra 
Vätterbranterna till Unesco 
biosfärområde  
Projektet Östra Vätterbranterna startade 1998 
som ett forum för att lösa konflikter kring 

bevarandet av naturvärden i området. Projekt-
gruppen samlade representanter för sju olika 
organisationer: Gränna Skogsgrupp, Jönköpings 
kommun, Lantbrukarnas riksförbund, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, 
Södra och Världsnaturfonden WWF. Efter flera 
år övergick projektet i en dialogfas där även olika 
aspekter på nyttjandet av skogs- och betes-
landskapets olika värden diskuterades. Med tiden 
fick arbetet mer formen av ett samverkansprojekt. 
Den långa processen fram till dagens 
samverkansanda har blivit uppmärksammad för 
hur markägare, myndigheter och ideell naturvård 
gemensamt på ett konstruktivt sätt söker 
utveckla former för att kombinera bruk av jord- 
och skog med bevarandet av landskapets 
naturvärden. Utvecklingen fram till biosfär-
område kan indelas i tre faser; konflikt, dialog 
och samverkan, vardera omfattande ca fem år. 
 
Gruppens ursprungliga mål, att bevara och 
utveckla naturvärdena, vidgades under tiden till 
att samtidigt också innefatta det ekonomiska 
brukandet. I boken En underbar fredag som Roger 
Olsson skrivit på uppdrag av Biosfärområde 
Östra Vätterbranterna-ideell förening, Gränna 
Skogsgrupp och Världsnaturfonden WWF 
berättas den spännande resan från konflikt till 
samarbete.  
 
Med tiden önskade projektgruppen att 
permanenta samarbetet, flera olika organisations-
former analyserades (Model Forest m.fl.) och 
biosfärområdesmodellen ansågs bäst svara mot 
de lokala behoven. Genom att koppla projektet 
ÖVB till FN-organet Unesco blev de lokala 
erfarenheterna spridda globalt samtidigt som 
projektet skulle ingå i ett stort internationellt 
nätverk. Målet nåddes 2012 då Östra Vätter-
branterna blev Sveriges femte biosfärområde. 
Därmed utvidgades verksamheten ytterligare och 
alla delar av hållbar utveckling dvs. den 
ekologiska, ekonomiska och sociala blev tydliga 
fokus. Projektgruppen ersattes av en förening 
vars ambition är att sträva mot att låta ÖVB bli 
ett modellområde för hållbar utveckling med allt 
vad det innebär. 
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Biosfärområde Östra Vätterbranterna  
- ideell förening 
 

Flödesschema  
över föreningen  
Föreningen Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna – ideell förening, bildades 2012 
på initiativ av de sju organisationer som arbetat i 
projekt Östra Vätterbranterna. 
 
Föreningens verksamhetsidé är att Biosfärområdet 
Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva mot att 
ständigt utvecklas som ett lokalt och internationellt 
modellområde för hållbar utveckling och att vara en 
förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper. 
 
Föreningens vision är:  
Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i 
Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och 
stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv 
samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden! 
 

Visionen tar ett tydligt avstamp i vad ett 
biosfärområde är. Den första meningen ”Vi är 
alla en del av biosfären!” har två syftningar: 
Alla människor är beroende av den levande 
delen av jordklotet, alltså det tunna skikt runt 
klotet som kallas för biosfär (att jämföra med 
t.ex. atmosfär). Biosfären – genom våra skogar, 
åkrar, betesmarker och sjöar – ger oss dagligen 
livsnödvändiga tjänster. Detta sker oftast inte 
med automatik utan vi förvaltar naturens 
resurser för att skapa de värden och varor vi 
behöver. Genom visionen vill biosfärområdet 
visa på behovet av en återkoppling mellan 
människan och naturen. Biosfärområdet hjälper 
därmed till att utveckla arbetet med 
ekosystemtjänster. 
 
Vårt mål är att alla människor som bor och 
verkar i ÖVB ha möjlighet att påverka sin 
näromgivning. Den samverkan som sker inom 
ÖVB ska fylla en tydlig demokratisk funktion 
genom att uppmuntra och skapa möjlighet till 
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människors aktiva deltagande i projekt och 
förvaltning med koppling till landskapet. 
Biosfärområdet syftar till att uppnå intentionerna 
i den europeiska landskapskonventionen. En 
viktig del av denna sociala dimension är att öka 
människors stolthet över ÖVB. Alternativa 
formuleringar såsom ”Jag bor i biosfären” och 
”Jag jobbar i biosfären” är ett uttryck för detta. 
 
Den efterföljande meningen ”Därför samverkar vi i 
Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och 
stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv 
samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden!” 
bygger på och konkretiserar biosfärområdets tre 
funktioner: bevara, utveckla och stödja.  Bisatsen 
syftar slutligen till att förtydliga 
generationsperspektivet som bör vara en naturlig 
del av hållbarhetsarbete.  

Verksamhetsidé 
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska 
långsiktigt sträva mot att ständigt utvecklas som 
ett lokalt och internationellt modellområde för 
hållbar utveckling och att vara en förebild för 
bred samverkan mellan olika intressegrupper. 
Detta görs genom att: 
x Bevara och utveckla områdets unika värden 

och förmedla landskapets identitet bland 
näringsidkare, boende och besökare. 

x Stödja forskning och praktik samt utgöra en 
brygga mellan vetenskapliga rön och lokal 
kunskap samt dess tillämpning. 

x De tre dimensionerna i hållbar utveckling – 
den ekologiska, socio-kulturella och 
ekonomiska – ges praktisk tillämpning och 
förankras genom olika projekt. 

x Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar 
till lösningar på globala utmaningar. 

x Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
fungerar som en mötesplats mellan forskare 
och praktiker såväl som mellan myndigheter, 
ideella organisationer, företag och enskilda 
människor. 

x De tre funktionerna utveckla, bevara och 
stödja genomsyrar verksamheten och 
forskningsresultat om hållbar 
landskapsförvaltning produceras och 
tillämpas. 

Värdegrund 

Hållbar utveckling 
Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det 
ekologiska systemet. Vi är alla beroende av 
fungerande ekosystem. Socio-kulturell och 
ekonomisk hållbarhet kompletterar den 
ekologiska och tillsammans bildar de tre 
dimensionerna en odelbar helhet. Vi har alla ett 
ansvar mot eftervärlden att förvalta och förbättra 
samt att utveckla innovationer och finna nya 
lösningar. 

Samsyn kring områdets unika värden 
Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. 
Vi erkänner landskapets alla värden och 
utvecklar kontinuerligt en samsyn på hur de kan 
bevaras och utvecklas 

Samverkan och demokrati 
Vi främjar delaktighet i beslut och processer, 
mellan aktörer från olika intressesfärer, som rör 
landskapet lokalt och regionalt. Villkoren för 
samverkan är öppen redovisning av olika 
intressen och kunskaper samt en ömsesidig 
respekt för de åsikter som kan bli följden av 
skilda utgångspunkter. Vi arbetar för en förening 
där alla människors lika värde och rättigheter 
respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, 
sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller 
funktionsförmåga. Vi strävar också efter att 
denna mångfald representeras i föreningen och i 
de projekt vi väljer att stödja och initiera. 
 
Föreningen ska vara en lärande organisation som 
värderar både traditionell kunskap och 
erfarenhet samt hållbara lösningar baserade på 
vetenskap, etik och teknik. Vi arbetar 
tillsammans för att utveckla lärande om hållbara 
visioner och som en aktör inom 
hållbarhetsområdet.  
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Landskapet i fokus för en hållbar framtid 
 
Landskapet är den arena där allt sker och det 
mesta pågår samtidigt. Det kan inte alltid 
begränsas till en avgränsad yta med tydliga 
gränser, utan landskapet varierar över tiden, 
beroende på företeelser, vem som betraktar 
landskapet och i vilket syfte. Landskapet 
betraktas många gånger genom stuprör 
(sektorsvis) snarare än som en helhet, vilket leder 
till splittring i samhällsplaneringen där varje 
sektor gör sin bedömning på vad som är en 
lämplig åtgärd. En åtgärd inom ett område kan få 
stora konsekvenser inom ett annat. För att kunna 
uppnå en hållbar utveckling krävs därför en 
helhetssyn på landskapet, där de tre 
dimensionerna; ekologi, ekonomi och social 
skapar en gemensam bild av förutsättningar, 
möjligheter och svårigheter landskapet erbjuder. 
Vi vet idag att de tre dimensionernas hållbara 
utveckling inte är isolerade från varandra utan 
istället beroende varandra och där lärande och 
samverkan är nödvändiga komponenter för att vi 
ska kunna uppnå en hållbar utveckling i 
landskapet. År 2011 ratificerade Sverige den 
europeiska landskapskonventionen, där 

grundtanken är att landskapet ställs i fokus 
tillsammans med de människor som bor och 
jobbar där. Arbetet inom Östra Vätterbranterna 
har sedan länge utförts i linje med ambitionerna 
inom den Europeiska Landskapskonventionen 
som även syftar till att öka medvetenheten, 
delaktigheten och helhetssynen på landskapet.      
 
Den Europeiska landskapskonventionen syftar 
till att förbättra skydd, förvaltning och planering 
av landskap i Europa. Den avser främja 
samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa 
och till att stärka allmänhetens och 
lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. 
Konventionen innefattar alla typer av landskap 
som människor möter i sin vardag och på sin 
fritid.  
 
”Hållbar utveckling är utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov.” 
- Brundtlanddefinitionen från rapporten Vår gemensamma 
framtid, 1987 
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Hållbar utveckling innebär minimal negativ 
påverkan på natur- och kulturmiljön samtidigt 
som den ekonomiska och sociala utvecklingen 
ska främjas. För att lyckas med det krävs ett 
integrerat synsätt på de tre hållbarhets-
dimensionerna. Lärande för hållbar utveckling 
ska genomsyra processen och arbetet mot en 
hållbar utveckling ska ske i bred samverkan 
mellan olika aktörer i ÖVB (Figur 3). Samtidigt 
ska vi se till att kommande generationer har 
möjlighet att tillgodose sina behov. En av de 
stora utmaningarna i arbetet med hållbar 
utveckling är oftast att olika intressenter har 
olika målbilder för vad som är ett hållbart 
nyttjande av naturresurser och en naturresurs 
värde. I Östra Vätterbranterna ökar intresset för 
så skilda behov som rekreation och turism, 
bioenergi och lokalproducerade livsmedel, 
vindkraftverk och gruvindustrier samt bevarande 
och återskapande av unika natur- och 
kulturvärden. Detta sker dessutom i ett landskap 
där markägandet är spritt på många små 
fasigheter och där det finns ett stort engagemang 
bland föreningar på orten. Sammantaget ställer 
detta höga krav på såväl dialog som samverkan 
och ökad kunskap.  

 
De tre diensionerna ekologi, ekonomi, och social, skapar en 
gemensam bild av förutsättningar, möjligheter och svårigheter 
som Östra Vätterbranterna erbjuder. Vi vet idag att de tre 
dimensionernas hållbara utveckling inte är isolerade från 
varandra utan istället beroende varandra och där lärande och 
samverkan är nödvändiga komponenter för att vi ska kunna 
uppnå en hållbar utveckling i ÖVB. 

 

Ekologisk  
hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet 

Social hållbarhet 
Stöd för lärande 

Samverka
n 
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Samverkan i Östra Vätterbranterna 
 
Samverkan mellan enskilda, föreningar, 
intresseorganisationer, markägare och 
myndigheter är själva grundstommen i biosfär-
område ÖstraVätterbranterna. I kapitlet ”Från 
projekt Östra Vätterbranterna till Unesco 
biosfärområde” illustreras ÖVBs unika resa från 
konflikt till samverkan. ”Projekt Östra Vätter-
branterna” var resultatet av ett samverkans-
initiativ och biosfärföreningens arbete drivs idag 
med samverkan som grund. Föreningens styrelse 
är sammansatt för att reflektera olika perspektiv 
på området och verksamheten. Att involvera en 
bredd av aktörer i förvaltingen är ett viktigt 
element i biosfärområden. Tanken är att olika 
delar av samhället (föreningar, intresse-
organisationer, markägare och myndigheter och 
så vidare) besitter olika slags kompletterande 
kunskaper/kompetenser som behövs för att 
hitta hållbara lösningar. De olika intresse-
grupperna har ofta olika syn på en naturresurs 
värde. I en kulturlandskapskontext ser en 
lantbrukare sitt levebröd, en turistentreprenör 
turistmöjligheter, friluftsidkare ser rekreation, en 
jägare ser jaktmöjligeter, en biolog potentiell 
biologisk mångfald, en fågelskådare häcknings-
möjligheter för fåglar, en läkare friskvård. Kort 
sagt: fler ekosystemtjänster synliggörs ju fler 
perspektiv som kommer fram och förhopp-
ningsvis kan man hitta en ekologisk, social och 
ekonomisk balans dem emellan. En större 
mångfald av perspektiv på naturresursförvaltning 
kan mötas, hänsyn kan tas till flera ekosystem-
tjänster och hållbara avvägningar mellan 
ekosystemtjänsterna göras.  
 
Uppföljning av ekosystem och ekosystemtjänster 
underlättas om föreningar, markägare och andra 
aktörer som regelbundet rör sig i skog och mark 
involveras i det arbetet. Flera kompetenser och 
kunskaper kan föras samman. Exempelvis har 
medlemmar i en fågelklubb värdefull kunskap 
om tillståndet för fåglar i ett landskap, fiskare 
upptäcker snabbare förändringar i fiskebestånd 
och så vidare.  
 
”Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och 
indirekta bidrag till människors välbefinnande. 
Tjänsterna som kommer från ekosystemen ger 
oss bland annat luft- och vattenrening, 
jordbildning, produktion av mat och andra 
produkter från jord- och skogsbruk och 

naturupplevelser som kan påverka vår hälsa 
positivt” 
 
I föreningen Östra Vätterbranternas vision och 
värdegrund om samverkan och demokrati står: 
”Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan 
aktörer från olika intressesfärer, som rör landskapet 
lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen 
redovisning av olika intressenter och kunskaper samt en 
ömsesidig respekt för de åsikter som kan bli följden av 
skilda utgångspunkter”. 
 
Syftet med bred samverkan inom Östra Vätter-
branterna är att skapa en gemensam kunskaps-
uppbyggnad, målbild och långsiktiga överens-
kommelser kring områdets förvaltning och 
aktörers ansvar. Biosfärområdets hela arbete kan 
beskrivas som en lärandeprocess. Det finns inget 
facit eller färdiga mallar för hur man uppnår ett 
hållbart samhälle. Utgångspunkten är att genom 
ett mångsidigt nyttjande utveckla Östra 
Vätterbranterna till ett modellområde för hållbar 
utveckling. Det handlar om att kombinera 
bevarande, utvecklande och stödjande– 
förmågan att koppla ihop ekonomi och ekologi i 
samförstånd med de sociala värdena. Samverkan 
är en förutsättning för att nå märkbara resultat 
och en reell förändring.  Det tar tid och kräver 
ett långsiktigt engagemang från alla, särskilt från 
dem med reell makt och inflytande såsom olika 
myndigheter. I vertikal samverkan mellan t.ex. en 
myndighet och en markägare är oftast mandaten 
tydliga och det handlar mycket om att 
implementera nya arbetsformer. Statliga 
myndigheter kan få snabbare respons på hur nya 
förvaltningsdirektiv fungerar lokalt om 
markägare involveras, varpå man kan justera 
direktiven om så krävs. Likaså krävs nya 
arbetsformer för horisontell samverkan som kan 
vara t.ex. mellan olika aktörer såsom ideella 
organisationer, markägare och turistföretag.  
 
Biosfärföreningens mål är att dess verksamhet 
ska genomsyras av samverkan och att dess 
företrädare (styrelseledamöter, deltagar-
organisationer, anställda och övriga som 
engageras i föreningens namn) arbetar för att 
uppnå det målet. Inom biosfärföreningen finns 
skilda intressen, kunskaper och engagemang. 
Genom en utvecklad samverkan och en 
demokratisk organisation kan nya ideer födas 
och omsättas i praktik. Denna förmåga att ta 
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tillvara goda initiativ och möjligheter som 
uppstår har kännetecknat arbetet i projekt ÖVB 
och biosfärföreningen. Det är inte alltid 
föreningen styr och deltar aktivt i bra projekt. 
Föreningens uppgift är mer att se möjligheter 
och vara en katalysator som sammanför ideer 
med människor, organisationer och ekonomiska 
medel. Det är många ideella organisationer och 

företag som agerar i området i dag. Det finns en 
stark tradition att förena sig kring olika intressen 
och bilda föreningar vilket underlättar 
samverkan utifrån Östra Vätterbranternas 
intentioner. 
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Lärande 
 
Lärande om hållbarhetsaspekter i bred 
bemärkelse genomsyrar all verksamhet inom 
biosfärområde Östra Vätterbranterna och syftar 
till en grundläggande förståelse för innebörden 
av ett hållbart samhälle. Detta är ingen given 
kunskap utan en dynamisk process, en 
lärandeprocess, där olika dimensioner av 
hållbarhet vävs samman och problematiseras i 
relation till olika perspektiv, och där en lokal 
utgångspunkt måste ses i ett globalt 
sammanhang. Omställningen till ett hållbart 
biosfärområde ska tjäna som modell och där 
olika aktörer kan genomför åtgärder, testa olika 
hypoteser och metoder inom ramen för 
hållbarhetsmålen. 

Bakgrund 
En dekad för lärande för hållbar utveckling 
genomfördes under ledning av Unesco under 
perioden 2005 – 2014.  Dekaden byggde på en 
strategi för utbildning för hållbar utveckling 
antagen inom FN:s ekonomiska kommission för 
Europa (UNECE) 2005 och som nu bildat 

modell för Unescos hela arbete. Dekaden har 
haft betydelse för utformningen av formella 
utbildningars styrdokument, men har också gett 
inspiration till frivilligorganisationers arbete.  
 
Ett Unescoinitiativ med start 2015 är Global 
Action Programme (GAP), en direkt uppföljning 
av dekaden för lärande för hållbar utveckling. 
Programmet syftar till att omorientera utbildning 
och lärande så att ”alla har möjlighet att förvärva 
de kunskaper, färdigheter, värderingar och 
attityder som ger dem möjlighet att bidra till en 
hållbar utveckling”. Likaså är syftet med GAP att 
stärka lärande om hållbar utveckling i alla 
lärandemiljöer och uppmuntra lokala samhällen 
att utveckla modeller för detta. En förutsättning 
för att ÖVB ska kunna utvecklas till ett modell-
område är att boende och aktörer i området är 
delaktiga i den värdegrund och den vision som 
är vägledande för föreningens verksamhet. Detta 
ligger helt i linje med GAPs intentioner och en 
satsning på att skapa delaktighet bör ha högsta 
prioritet i det fortsatta arbetet.  
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Utmaningar 
Trots att förutsättningar för lärande för hållbar 
utveckling ges i styrdokument för förskola, skola 
och högre utbildning är implementeringen av 
uppdraget i formell utbildning inte alltid självklar 
och tydlig. En avgörande orsak till detta kan vara 
att hållbarhetsfrågorna anlägger ett övergripande 
perspektiv på lärande som är svårt att omsätta i 
praktiken utan samverkan med många aktörer i 
samhället. De formella krav som ställs på 
förskola, skola och lärare tenderar att flytta dessa 
stora övergripande frågor ur fokus för 
undervisningen. Initiativ har dock tagits till 
exempel av frivilligorganisationer. Dessa har haft 
stor betydelse som initiativtagare till 
undervisning för hållbar utveckling och har 
också bidragit med bakgrundsmaterial och 
inspiration till förskola och skola och 
lärarutbildning. Likaså har ett flertal nätverk för 
lärare haft inflytande på akademiska utbildningar 
och på lärares verksamhet.  
 
Av stor betydelse för lärande för hållbar 
utveckling är också en förståelse för hur tidigare 
generationers kunskaper och erfarenheter intimt 
hänger samman med landskapets biologiska och 
kulturella värden. En förutsättning för att uppnå 
biosfärområdets syfte att bevara, stödja och 
utveckla dessa värden är alltså att förstå 
förutsättningarna för landskapets framväxt och 
de sammanhang som lett fram till dagens 
kulturlandskap. Här finns värdefulla kunskaper 
och erfarenheter hos äldre generationer, både de 
som har erfarenheter av att växa upp i biosfär-
området, men också de som har erfarenheter 
från andra kulturella sammanhang. Det är 
angeläget att dokumentera denna kunskap och 
erfarenheter och i detta sammanhang är 
bibliotek, museer och hembygdsföreningar av 
stor betydelse.   

Åtgärd 
Det folkbildande arbete som drivs av föreningar 
och andra folkbildande organisationer är av 
central betydelse för lärande för hållbar 
utveckling och för att stärka och utveckla 
demokratin, att bidra till göra det möjligt för en 
ökad mångfald av människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen till att utjämna 
utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället till att bredda 
intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet. 
För att skapa ett samverkansforum för allt 
lärande om hållbar utveckling inom 
biosfärområdet inrättas en Biosfärakademi vars 
syfte beskrivs som fokusområde 
Biosfärakademien i detta dokument.  
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Förutsättningarna för en  
hållbar utveckling i Östra Vätterbranterna 
 
Genom att behandla landskapet som en helhet är 
det möjligt att förverkliga hållbar utveckling. 
Grunden i det arbetet är en bred kunskaps-
inhämtning. Kunskapen finns oftast men är 
utspridd på många olika aktörer. Därför har en 
sammanställning genomförts av befintliga 
strategier, planerings- och policydokument från 
internationell, nationell, regional och lokal nivå i 
en så kallad SWOT- analys (Strengths (styrkor), 
Weakness (svagheter), Opportunities 
möjligheter) och Threats (hot)). Ur SWOT-
analysen får man fram förutsättningarna och 
utmaningarna i biosfärområdet. Lägger man 

dessutom till vilka pågående processer och 
utvecklingstendenser som pågår/förväntas 
komma, blir det än mer tydligt inom vilka 
områden föreningens arbete bör fokuseras. 
Tankar, idéer och resultat från tidigare 
seminarier samt workshops som genomförts i 
regi av biosfärföreningen, har också använts i 
arbetet. I följande tre kapitel redogörs 
förutsättningarna för de tre dimensionerna 
utifrån sammanställningen av befintliga strategier 
i SWOT-analyserna och tidigare arbete inom 
föreningen.  
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Ekologisk hållbarhet i Östra Vätterbranterna 
 
Utdöendet av arter går globalt sett 100-1000 gånger 
snabbare idag än det gjort historiskt. Orsakerna är 
många; förlust av livsmiljöer, fragmenterad 
landskapsbild som följd av förändrad 
markanvändning, klimatförändring, föroreningar, 
främmande arter och överutnyttjande av 
naturtillgångar. Listan över orsaker kan göras lång 
och mänsklig påverkan kan förklara merparten av 
de processer som idag orsakar arters försvinnande. 
Att hejda förlusten av biologisk mångfald och 
återupprätta funktionella ekosystem är en av 
mänsklighetens största utmaningar med stor 
betydelse även för de sociala och ekonomiska 
dimensionerna. Sverige har därför tillsammans med 
många av världens länder skrivit under FN:s 
konvention om biologisk mångfald (CBD). Vi har 
genom denna konvention åtagit oss att bevara den 
biologiska mångfalden i vårt land. Den biologiska 
mångfalden måste bevaras och utvecklas, för att 
ekosystemen ska vara funktionella och kunna 
leverera ekosystemtjänster. 
 
Precis som vi människor behöver djur, växter och 
svampar kunna sprida sig mellan olika platser 
både på land och i vatten för att kunna leva och 
må bra. Problemet för många arter idag, är ett 
alltmer fragmenterat (uppdelat) landskap där olika 
livsmiljöer isoleras och förutsättningarna för arter 
att röra sig fritt blir allt sämre. Framför allt beror 
detta på ett ökande exploateringstryck kring 
tätorterna, en ökad igenväxning av tidigare 
hävdade marker på landsbygden samt ett alltmer 
intensifierat skogsbruk med inriktning på 
granproduktion.  
 
En betydande del av den biologiska mångfalden 
finns utanför dagens skyddade områden, i det så 
kallade vardagslandskapet. Att upprätthålla mång-
falden kräver såväl vilja, kunskaper och engage-
mang från alla aktörer; myndigheter, markägare 
och organisationer. Kvalitén på naturmiljöerna i 
vardagslandskapet är också avgörande för att 
mångfalden i de skyddade områdena ska kunna 
upprätthållas i ett längre tidperspektiv. Dessa små 
skyddade arealer fungerar som ”fröpåsar” 
varifrån arter kan spridas för en långsiktig 
överlevnad. Genom att arbeta strategiskt med 
riktade skötsel- och restaureringsåtgärder där 
arterna finns spritt i landskapet, parallellt med 
fortsatt skydd av områden med särpräglad och 
typisk flora och fauna, kan vi bevara, skapa och 
utveckla inte bara deras livsmiljöer utan också 
etablera gröna korridorer mellan dessa. Här finns 

stora möjligheter för alla jord- och skogbrukare 
och markägare att planera och genomföra 
åtgärder för att utveckla naturvärdena. 
 
Detta landskapsbaserade helhetskoncept går 
under benämningen grön infrastruktur. En 
fungerande grön infrastruktur ger fungerande 
ekosystem som i sin tur producerar ekosystem-
tjänster som vi människor behöver för vår 
överlevnad. Fungerande ekosystem kan bidra till 
att minska effekterna av ett förändrat klimat och 
är helt avgörande för att hejda förlusten av 
biologisk mångfald. 
 

 
Genom att strategiskt arbeta med riktade skötsel- och 
restaureringsåtgärder där arterna finns spritt i landskapet, 
parallellt med fortsatt skydd av områden med särpräglad och 
typisk flora och fauna, kan vi bevara, skapa och utveckla inte 
bara deras livsmiljöer utan också etablera gröna korridorer 
mellan dessa. 

De ekologiska förutsättningarna i 
Östra Vätterbranterna 
Östra Vätterbranterna är en unik del av Sverige. 
Här finns marker som har brukats traditionellt 
under lång tid och rasbranter som är nästintill 
orörda; ekhagar som hört till storgods och 
herrgårdar och lövängar som ligger i anslutning 
till små torp; tätortsnära rekreationsmiljöer och 
tysta skoglandskap. De skiftande markför-
hållandena har tillsammans med människans 
påverkan gett upphov till ett mosaikartat kultur-
landskap präglat av ett trettiotal naturtyper. För 
sina skogliga värden har Östra Vätterbranterna 
pekats ut av Världsnaturfonden WWF som ett av 
100 så kallade ”hotspots” för den skogliga 
biologiska mångfalden i Europa. Biosfärområdet 
kan dessutom stoltsera med att vara Jönköpings 
läns rikaste ädellövskogsområde. I 
biosfärområdet har Inte mindre än 231 rödlistade 
arter påträffats.  
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I Östra Vätterbranterna har de geografiska och 
topografiska förutsättningarna utgjort en naturlig 
begränsande faktor på den process mot 
storskalighet inom skogs- och jordbruk som 
varit en realitet i många andra delar av landet. 
Samtidigt har det storstadsnära läget gjort att 
avfolkningen inte drabbat regionen vilket i 
kombination med de ovan nämnda naturliga 
förutsättningarna medfört att det här fortfarande 
finns ett välbevarat småskaligt landskap, där 
många natur- och kulturmiljöer samsas på en 
liten yta. Dock märks också här de 
rationaliseringsprocesser som präglar dagens 
lant- och skogsbruk vilket har medfört att Östra 
Vätterbranterna blivit alltmer mer storskaligt och 
likriktat. Det innebär i förlängningen att många 
av de sällsynta och hotade arter som lever i 
området får allt svårare att röra sig i landskapet 
och därmed upprätthålla livskraftiga 
populationer. 
 
Inom Östra Vätterbranterna finns flera så 
kallade värdekärnor (områden med mycket höga 
naturvärden) kopplade till både odlingslandskap, 
skog, vatten och friluftsliv. Det är framförallt 
brantmiljöerna och odlingslandskapet i Östra 
Vätterbranterna som sticker ut, med en stor 
mängd värdefulla odlingsmiljöer, många hotade 
arter och höga koncentrationer av skyddsvärda 
träd. Som i landet som helhet råder det däremot 
en stor brist på våtmarker på grund av historiskt 
omfattande dikning och dräneringsprojekt för att 
frigöra mark för odling och skogsbruk. En stor 
del av Östra Vätterbranterna har tidigare varit 
betydligt blötare och haft en mer opåverkad 
hydrologi. E4:an, som delar området, utgör en 
spridningsbarriär och bidrar till höga 
bullernivåer. Det finns dock ostörda områden 
kvar i Östra Vätterbranterna, främst i de östra 
delarna och i branterna väster om E4an. 

Utmaningar 
Framför allt behöver det göras riktade skötsel- 
och restaureringsåtgärder där arterna finns, spritt 
ute i både vardagslandskapet och i skyddade 
områden, men även skapa möjligheter för 
arterna att sprida sig genom att se till att en 
tillräcklig mängd av nödvändiga livsmiljöer finns. 
Exempel på viktiga nyckelfaktorer (en naturtyp, 
egenskap eller struktur som är viktig för den 

biologiska mångfalden) att skapa mer av i Östra 
Vätterbranterna är:  
x Gamla grova träd 
x Död ved (både på land och i vatten) 
x Större ostörda områden (e.g. bevara de 

ostörda områden som fortfarande finns kvar) 
x Skapa fler öppna hävdade marker. (Framför 

allt behöver tidigare ogödslade ängs- och 
hagmarker som håller på att växa igen, där 
det fortfarande finns rester av en 
variationsrik biologisk mångfald, få 
återupptagen hävd)  

x Lövskogar och lövrika barrskogar med tall 
och gran 

x Skogsbeten 
x Hamlade träd 
x Våtmarker 
 
Öka medvetenheten om effekterna av ett 
förändrat klimat. Medventenheten ska leda till 
energieffektivisering och kretsloppstänkande. 
Produktionen av förnyelsebar energi ska 
motsvara konsumtionen av energi på årsbasis. 

Åtgärder 
Bedömningen av vilken areal och 
landskapskvalitet som krävs för att skapa en 
långsiktig ekologisk funktionalitet i 
biosfärområdet har påbörjats i en brist- och 
funktionalitetsanalys (BRI-funk) för sex av 
biosfärområdets biotoper. För att kunna bevara, 
utveckla och stärka Östra Vätterbranternas 
biologiska värden och skapa en grön 
infrastruktur i samverkan med lokalt 
entreprenörskap samt brukande av jord och 
skog, har det tagits fram ett förslag till 
handlingsprogram för den ekologiska 
dimensionen som tillsammans med resultatet 
från BRI-funken ska vägleda arbetet med att 
återskapa landskapets ekologiska funktionalitet. 
För att minska människans påverkan på klimatet 
i ÖVB bör arbetet påbörjas och utvecklas inom 
följande fyra områden: hållbar energiproduktion, 
hållbar konsumtion av varor, hållbara transporter 
samt uthålligt byggande och minskad 
energianvändning. Arbetet kommer främst ske 
inom fokusområdena; Levande landskap, energi 
och klimat och biosfärakademin. 
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Ekonomisk hållbarhet i Östra 
Vätterbranterna 
 
Enligt Unescos senaste ekonomiska rapport över 
den ekonomiska situationen i Sverige (Economic 
survey of Sweden 2015), som publicerades 30 mars 
2015, pekas bland annat. på följande. Rapporten 
förespråkar investeringar för satsning på alla 
former av kunskapsbaserad utveckling. 
Förenklingar av regler, investering i infrastruktur 
mm. ökar förutsättningar för bättre företagsklimat 
och tillväxt, särskilt för servicesektorn och ”Små 
och medelstora företag” (SME) vilka är viktiga för 
jobbtillfällen nu och i framtiden. Viktigt är också 
att satsa på att utbildningsresultaten blir bättre, bra 
utbildning är en förutsättning för bra och hållbar 
ekonomisk utveckling.  

De ekonomiska 
förutsättningarna i Östra 
Vätterbranterna 
Östra Vätterbranterna kännetecknas av ett 
diversifierat näringsliv. Precis som i övriga 

Småland är flertalet företag relativt små eller 
enmansbolag. Näringslivet i biosfärområdet har 
en profil som kännetecknas av företag inom den 
gröna sektorn, besöksnäringen och konfektyr-
industrin. Men ÖVB rymmer också stora bolag 
som Husqvarna AB och Kabe AB. Ser man till 
antalet anställda är det tillverkningsindustrin, 
vård och omsorg, utbildning, handel och 
byggföretag som är de största sektorerna. 
Näringslivet, sysselsättningen och 
förvärvsinkomster i ÖVB är till stora delar 
integrerade med övriga delar av Jönköpings 
kommun och inte minst tätorten Jönköping som 
enskilt erbjuder flest arbetstillfällen. 
 
Den näringslivsstudie som gjordes 2013-2014 
var ett första steg i att främja näringslivs-
utvecklingen i Östra Vätterbranterna (NIRAS 
2014). Studien visar att styrkan inom ÖVB är 
variationen av många små företag som 
producerar olika varor, allt från köttprodukter, 
spannmål och grönsaker till konstnärliga alster 
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som tavlor och hantverk. Många företag sysslar 
med turism och upplevelser liksom hotell-
verksamhet. Några är sysselsatta med förädling 
av råvaror till mat och dryck och är dessutom 
distributörer och butiksägare med lokala varor i 
utbudet. 
 
Tillverkningsindustrin är utbredd. Alla dessa 
små, medelstora och större företag tillsammans 
med väkutbyggd samhällsservice i övrigt gynnar 
sysselsättningen i området. Närheten till många 
arbetsplatser bidrar till att landsbygden inom 
ÖVB är livaktig och välbefolkad, vilket i sin tur 
bidrar till ett öppnare landskap med större 
biologisk mångfald, bland annat tack vare 
möjligheten att vara bonde på deltid. Bredbands-
utbyggnad och digital utveckling hjälper företag 
utanför tätorter. Även närproducerade varor i 
tillverkningsindustri är viktiga liksom 
högteknologiska produkter tillverkade och 
använda inom ÖVB, t.ex. solvärme och solel 
mm. eftersom det skapar arbetstillfällen lokalt. 
 
Tillgången på naturturism, naturupplevelser, 
upplevelser med både fysiska aktiviteter, lokala 
historier, god mat med lokala råvaror och bra 
boende gör ÖVB till ett bra resmål. Samverkan 
mellan olika producenter, förädlare, distributörer 
och detaljister kan leda till ett eller flera 
gemensamma varumärken och ett eller flera 
gemensamma skyltfönster för att visa på 
mångfalden av varor och tjänster. Det finns 
många lant- och skogsbrukare som kan bidra med 
biologisk produktion, ersättning av fossila 
produkter och som stor framtida leverantör av 
klimatsmarta produkter. Satsning på miljösmart 
produktion genom att ersätta så mycket fossila 
produkter som möjligt, öppnar möjligheter för 
innovationer. Bioenergi från skog- och jordbruk, 
”plast”, tyg från träråvara och kompositmaterial 
av träråvara mm. är tänkbara utkomstmöjligheter. 
 
Ekologisk odling, närodlad och närproducerad 
mat är viktiga områden att stötta liksom 
traditionell odling med ökad hänsyn och mer 
tanke vid användning av konstgödsel och 
bekämpningsmedel 
 
Klimatförändringen med ett varmare klimat ökar 
den biologiska produktionen vilket är positivt 
för lant- och skogsbrukare liksom trädgårds-
odlare, frukt- och bärodlare och biodlare m.fl. 
Klimatförändringen är inte unik för ÖVB men 
topografin gör att de flesta klimatzonerna finns 
på liten geografisk yta vilket är mer ovanligt och 
innebär variation av växter och grödor vilket 

borde ge fler möjligheter till utkomst och 
utveckling av området. Å andra sidan kommer 
ett varmare klimat medför ökande andel 
skadeinsekter, ekosystem ur balans med 
minskande ekosystemtjänster som följd m.m.  

Utmaningar  
Utmaningen inom ÖVB är att använda alla olika 
och unika förutsättningar för att utveckla 
produktion, företagande, upplevelser på ett sätt 
som inte förbrukar resurserna utan utvecklar 
dem på ett hållbart sätt. För detta krävs kunskap 
som till stor del redan finns men inte är spridd 
till alla utövare i området. Närheten till många 
arbetsplatser, variationen av företagande och en 
välutbyggd samhällsservice är viktig att behålla 
och utveckla. Många av de mindre företagen har 
excempelvis svårt med sin marknadsföring och 
att få besökare att hitta fram till dem. Dessa 
mindre företag är totalt sett viktiga för syssel-
sättningen i området och de håller dessutom 
många områden i ”produktion” till gagn för 
biologisk mångfald och tilltalande landskapsbild. 

Åtgärder 
För att kunna använda och utveckla de olika och 
unika förutsättningarna inom produktion, före-
tagande och upplevelser som ÖVB erbjuder, utan 
att de förbrukar resurserna och isället utvecklar 
dem på ett hållbart sätt krävs ett kunskapsutbyte. 
Draglok behövs som kan ta på sig rollen av vara 
synliga och föregångare inom områden som t.ex. 
turism och hållbar produktion och på så sätt locka 
kunder av olika slag till området, vilket kan lösas 
via fokusområde Biosfärakademin.  Skyltfönster 
behövs, ett eller flera, där många kan få kännedom 
om det företagande som finns, vad som produceras 
eller säljs, var de finns och hur och när de finns 
tillgängliga. Gemensamt varumärke för ÖVB kan 
innebära kommersiell framgång. Biosfärrum är en 
viktig del som samlingsplats och skyltfönster för 
det som finns i området att uppleva, olika 
aktiviteter, naturupplevelse, evenemang och platser 
att shoppa loss på. Det arbetet kommer främst ske 
inom Fokusområde Varumärke Östra Vätter-
branterna. ÖVB som kulinarisk region är en 
satsning, av Jönköpings kommun med hjälp av 
NIRAS som kan lyfta hela området med lokalt 
producerad mat och dryck från odlad mark, skog 
och vilt. Arbetet sker främst i fokusområde 
Gastronomisk region. Smålands turism satsar på 
naturturism där ÖVB är ett område de satsar extra 
på och arbetet drivs vidare i fokusområde turism 
och friluftliv. 
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Social hållbarhet i Östra Vätterbranterna  
 
Den sociala dimensionen av hållbar utveckling 
omfattar allt som påverkar människors liv – 
hälsa, sysselsättning, utbildning, ekonomi, sociala 
relationer, trygghet, säkerhet, kultur och fritid. 
Den bärande strukturen i den sociala 
dimensionen av hållbar utveckling utgår från 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. I denna förklaring framhålls 
betydelsen av att resurser, inflytande och makt 
fördelas rättvist, jämlikt och jämställt samt att 
människor får tillgång till social service och att 
den enskilde individen känner trygghet och 
delaktighet. 

De sociala förutsättningarna 
i Östra Vätterbranterna 
Östra Vätterbranterna bjuder på en enastående 
natur som kan tas tillvara och njutas av på olika 
sätt. Att få fler boende och besökare att komma 
ut i naturen är en viktig fråga för att få 
människor att känna delaktighet och ansvar för 
biosfärområdet. För att ytterligare öka attraktivi-

teten för alla att kunna bo i ÖVB kan man se 
över möjligheten att öka utbudet av hyreslägen-
heter och samtidigt öka kollektivtrafiken för att 
möjliggöra för fler att bosätta sig inom biosfär-
området. Man kan behöva anpassa informa-
tionen om området utifrån olika målgrupper för 
att locka fler att flytta hit. Att arbeta aktivt med 
bosättning av nyanlända på landsbygden inne-
håller både frågor som rör bostad och arbete.  
 
Jämställdhetsanalyser av arbetet inom biosfärs-
området skulle kunna ge nya infallsvinklar för 
utveckling. Ett steg kan vara att ta fram mer 
könsuppdelad statistik på exempelvis utbild-
ningsnivå, sysselsättning och företagande. Hittills 
har arbetet med biosfärsområdet nått fler män 
än kvinnor. Kanske beroende på att de 
föreningar och branscher som varit drivande i 
arbetet har varit mansdominerade. Biosfärs-
föreningen kan ha en viktig roll för att arbeta 
med mångfald, jämställdhet och maktperspektiv 
inom området. 
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I regionens program för hållbar utveckling lyfts 
kulturen upp som en viktig faktor för att skapa 
ett hållbart samhälle. Kulturen kan göra detta 
genom att skapa bättre levnadsmiljöer för 
människor och öka hälsan men också genom att 
vara en motvikt till den miljöbelastande 
materiella konsumtionen. Inom Östra vätter-
branterna kan kulturen spela en viktig roll för att 
öka attraktiviteten men kan också skapa 
arbetstillfällen. I strategin för kulturella och 
kreativa näringar för Jönköpings län lyfts de 
kulturella och kreativa näringarnas betydelse för 
den regionala och lokala utvecklingen. Dessa 
näringar kan bidra till bland annat jobb, 
turistintäkter, identitetsskapandet, en god 
livsmiljö, för att få unga människor att stanna 
och återvända, öka upplevelseinnehållet i 
traditionella produkter och en diversifiering av 
näringslivsstrukturen. Detta är alla frågor och 
utvecklingsområden som berör Östra 
Vätterbranterna.  

Utmaningar 
Det är viktigt för biosfärområdet att uppmuntra 
till ett rikt kultur- och fritidsliv anpassat efter 
både män och kvinnor, pojkar och flickor. Att 
det finns saker att göra för alla även för dem 
med lite ”smalare” intressen. Detta kan stärka 
närdemokratin och ungas inflytande. Anpassad 
introduktion för nyinflyttade som fokuserar på 
möjligheterna inom Östra Vätterbranterna. Det 
kan vara att arbeta med praktikplatser och 
instegsjobb inom de gröna näringarna 
tillsammans med arbetsförmedlingen med målet 
att skapa fler arbetstillfällen och också ta tillvara 

den kompetens som människor från andra 
kulturer och landskap besitter. Att öka 
befolkningens mångfald kan också leda till att 
det blir en mångfald i produktionen med nya 
produkter och varor från andra kulturer.  

Åtgärder 
En metod som man kan använda för att belysa 
hur resurser fördelas lokalt är lokalekonomiska 
analyser (LEA). Det kan användas för att se hur 
resurser fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv 
men kan också vara ett verktyg för att skapa 
sysselsättning och lokal tillväxt i en bygd.  Man 
utgår ifrån vilka pengar som finns inom ett 
område och hur mycket som konsumeras av 
varor och tjänster.  
 
Ett sätt att få mer kvinnor in i arbetet är att 
vända sig till ideella föreningar där fler kvinnor 
finns representerade, t.ex. hembygdsföreningar, 
kulturföreningar mm. Att få med barn och unga 
är också viktigt, här spelar idrottsföreningar en 
stor roll. Folkhälsan kan öka genom ett arbete 
kring kost och hälsa tillsammans med 
marknadsföringen av fokusområde 
gastronomiska regionen. På så sätt kan man 
koppla ihop närproducerade varaor med en 
förbättrad folkhälsa. Antalet hälsohöjande 
aktiviteter däribland motionslopp ökar just nu 
och lockar många människor till att delta, detta 
skulle man kunna dra nytta av i området. Ett bra 
sätt kan vara att utnyttja befintliga 
vandringsleder. Denna typ av aktiviteter är även 
bra turistnäringen i området. Arbetet kommer 
drivas i samtliga fokumsområden. 
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Fokusområden 
 
Arbetet med biosfärprogrammet har mynnat ut i 
sex fokusområden som blir grunden för 
föreningens arbete under de kommande åren. 
Dessa är:  
x Biosfärakademien 
x Energi och klimat 
x Gastronomisk region 
x Levande landskap 
x Turism och friluftsliv  
x Varumärke Östra Vätterbranterna.  
 
Inget fokusområde är viktigare än de andra, även 
om tyngdpunkten periodvis ligger på något av 
dem. Nedan presenteras fokusområdena för de 
närmaste fem åren.  
 

De sex områdena hänger ihop med varandra; 
några tydliga gränser är svåra att dra. 
Biosfärakademien och Varumärket skär t ex 
genom samtliga områden. Levande landskap, 
Turism och friluftsliv samt Gastronomisk region 
är också tydligt förbundna.  
 
Det är och kommer fram över vara fortsatt 
viktigt för biosfärområdet att ha handlings-
beredskap och flexibilitet för att kunna agera när 
tillfälle bjuds eller förutsättningar ändras. Detta 
är särskilt viktigt i samverkan med brukare, 
markägare och organisationer som tar egna 
initiativ och bör kunna förvänta sig stöd från 
biosfärorganisationen. Inom ramen för de 
övergripande prioriteringar som styr 
verksamheten behöver det alltså finnas stort 
utrymme för revidering av kortsiktiga planer.  
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Fokusområde Biosfärakademien 
 
Östra Vätterbranterna är ett område där lärande 
om hållbar utveckling engagerar över 
generationsgränserna. Biosfärakademien är en 
arena för lärande för omställning till ett hållbart 
samhälle som förenar olika aktörers perspektiv, 
integrerar tidigare generationers kunskaper och 
erfarenheter med ny kunskap och 
hållbarhetsvisioner.  
 
Biosfärakademiens arbete är redan igång. En 
första omgång biosfärambassadörer utbildades 
våren 2015. På ICC-mötet i Jönköping i juni 
2014 ordnades workshop och föreläsning.  Ett 
biosfärnätverk för lärare är under uppbyggnad. 
För att nämna några exempel.  
 
Biosfärakademiens huvudsakliga verksamhet 
innefattar att: 
x integrera och problematisera olika 

perspektiv på hållbarhetsfrågor.  Detta sker 
huvudsakligen genom kursverksamhet, 
seminarier, konferenser etc. 

x samverka med olika aktörer med lärande 
verksamhet. Viktiga aktörer att samverka 

med är skola och barnomsorg, universitet 
och högskolor, folkbildningsorganisationer, 
museer, frivilligorganisationer, företag, 
myndigheter, biosfärområden och andra 
internationella aktörer 

x initiera forskningsprojekt som svarar mot 
behov i biosfärområdet  

x strukturera samlad information. En viktig 
roll för att agera som länk mellan olika 
perspektiv är att skapa strukturer som 
samordnar olika aspekter på lärande 

x dokumentera kunskaper och erfarenheter 
och sprida dessa. Detta innefattar såväl 
traditionell kunskap inom området som 
utvecklingen av  ny kunskap och hållbara 
strategier 

x implementera dokumenterade strategier 
och modeller för hållbarhet. I samverkan 
med olika aktörer anordnas workshops, 
konferenser etc. 

x sprida kunskaper och erfarenheter i tryckt 
eller digital form  
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Mål inom fem år 
Akademien syftar till att skapa länkar mellan 
folkbildning, formellt och icke-formellt lärande och 
traditionell kunskap. Målet med denna akademi är 
att skapa en plattform för lärande som värdesätter 
kunskaper och erfarenheter både från ett 
akademiskt perspektiv och utifrån en traditionell 
erfarenhetsbas. Utgångspunkten är att integrera 
olika perspektiv som leder fram till hållbara 
lösningar med hänsyn till alla de dimensioner som 
finns inbyggda i hållbarhetsbegreppet. 
 
Hållbarhet kan aldrig uppnås om inte en människo-
syn som präglas av att jämlikhet och rättvisa är 
vägledande i utvecklingsarbetet. Dessa perspektiv 
finns i föreningens värdegrund och är utgångs-
punkt för allt lärande inom Biosfärakademien. 
Akademien ska ytterst bidra till att stärka delaktig-
heten och engagemanget hos boende och andra 
aktörer i området samt bidra till förverkligandet av 
biosfärområdets visioner utifrån föreningens 
värdegrund. Biosfärområdets idéer ska genomsyra 
utbildning och lärande på alla nivåer. 
 
Som en grund för verksamheten finns Unesco-
programmet Global Action Programme on 
Education for Sustainable Development (GAP), 
vars syfte är att 1, förbättra lärande och 
utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose 
sig de kunskaper, färdigheter, värderingar och 
attityder som gör det möjligt att bidra till en 
hållbar utveckling, 2, stärka lärande och 
utbildning i alla agendor, program och aktiviteter 
som verkar för hållbar utveckling. 

Värde för Östra Vätterbranterna 
För att utveckla hållbarhetsvisioner krävs 
kunskap om landskapets förutsättningar samt 
såväl historiska som globala perspektiv. Därför 
är inte endast den lokala kunskapstraditionen av 
stor betydelse utan även en god kännedom om 
landskapets förutsättningar och de karaktär-
istiska landskapselement som lett fram till valet 
av Östra Vätterbranterna som biosfärområde.  

En nära samverkan med andra nationella och 
globala aktörer är av avgörande betydelse för 
erfarenhetsutbyte och för ambitionen att agera som 
modellområde för hållbar utveckling. 

Projekt och strategier för att nå 
målen   
x Fortsatt utbildning av biosfärambassadörer 

och samverkan i ett nationellt nätverk mellan 
ambassadörer från olika biosfärområden 

x Tre prioriterade grupper är: de som bor i 
Östra Vätterbranterna, svenskar med 
utländska rötter – särskilt nyanlända – och 
politiker 

x Studiecirklar med inriktning på olika 
hållbarhetsperspektiv 

x Biosfärcafé och medverkan från föreningen i 
olika digitala arenor 

x Samverkansprojekt med internationella 
aktörer 

x Produktion av läromedel i digital  
och tryckt form 

x Forskningsprojekt som svarar mot behov i 
biosfärområdet 

x Information om studentprojekt som kan 
genomföras i området 

x Utbyte mellan biosfärambassadörer nationellt 
och globalt 

x Nätverksträffar med lärare 
x Fortbildning för lärare sker i samverkan 

Jönköpings kommun och Jönköping 
University 

x Seminarier, workshops och föreläsningar 
initieras eller arrangeras av Biosfärakademien 

x Vidareutveckla demoområden för utbildning 
i fält för att sprida kunskap om hållbara 
metoder och hållbart nyttjande av 
naturresurser 

x Upprättande av referensgrupp för 
biosfärakademien med representanter från 
grund- och högskola, museer, folkbildning 
och hembygdsrörelsen 

Figuren illustrerar vägen till det hållbara samhället och samverkansmodellen, Biosfärakademin, för det arbetet i Östra Vätterbranterna 
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Fokusområde Energi och klimat 
 
Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar och en av de högst prioriterade 
miljöfrågorna. Utsläpp av växthusgaser medför 
att klimatet förändras och blir varmare med stora 
globala konsekvenser som följd. Halten av 
växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatet minimeras. 
Det är dock ett faktum att klimatet förändras 
och de konsekvenser det kan medföra kräver att 
samhället också aktivt arbetar med anpassningar 
till ett förändrat klimat. 
 
Om 50 år fungerar människor inom 
biosfärområdet som ”planetskötare” genom att 
bidra till att miljö- och klimatbelastningen är borta, 
fossilfri försörjning är säkrad och att vi samtidigt 
har en hållbar ekonomi.  
 

En hel del har redan gjorts. En idéskiss för 
energiframställning och biokol från hamling, 
trädklädda betesmarker och skogsbeten har tagits 
fram. Under sommarhalvåret 2013 tog föreningen 
fram en rapport  om klimatsmarta upplevelser 
inom området med stöd från länsstyrelsen. 

Mål inom fem år 
Realistiska mål för föreningen Östra 
Vätterbranterna inom fokusområdet energi och 
klimat bör vara mätbara och relevanta utifrån 
föreningens resurser och möjligheter att påverka. 
För föreningen handlar det i första hand om att 
skapa dialog mellan olika aktörer och uppmuntra 
till samverkan och handlande. För att minska 
människans påverkan på klimatet i Östra 
Vätterbranterna bör arbetet inom fokusområde 
energi och klimat påbörjas och utvecklas inom 
följande fyra områden: hållbar energiproduktion, 
hållbar konsumtion av varor, hållbara transporter 
samt uthålligt byggande och minskad 
energianvändning.  
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Värde för Östra Vätterbranterna 
Att minska klimatpåverkan har stor betydelse för 
att skapa och säkerställa ekologiska, ekonomiska 
och sociala värden i området. 
Energieffektivisering och kretsloppstänkande har 
visat sig vara kostnadseffektiva i många olika 
studier. Genom projekt som ska minska 
energianvändningen och projekt som ska 
säkerställa energieffektiviseringen i befintliga 
lokaler kan ett ekonomiskt värde skapas i 
området. Olika former av bioenergi (produktion 
av ärtor, biokol m m) har en potential att 
utvecklas inom Östra Vätterbranterna. 
 
För att klara av klimatomställningen är det 
viktigt att kontinuerligt öka kunskapen och 
delaktigheten om energi-och klimatfrågor hos 
människor som bor och verkar i Östra 
Vätterbranterna. Ett arbete som delvis hanteras 
inom fokusområde biosfärakademien. 
Biosfärföreningen kan genom att initiera 
och/eller stödja olika projekt som installation av 
solceller och solpaneler, vindkraft, 
bioenergiframställning eller biokol bidra till 
människors engagemang i klimatfrågor.  

Projekt och strategier  
för att nå målen 
Hållbar energiproduktion 
x Uppmuntra till en kartläggning av 

vindkraftpotential i Östra Vätterbranterna. 
Denna kartläggning behöver innehålla 
information om hur intressenterna i området 
kommer att hantera landskapets 
förutsättningar när det gäller vindkraftverk 

x Vara med och driva på arbetet med att 
kartlägga potentialen av solceller och främja 
installation av solceller i området 
x ”Peas on Earth” är idén att utvinna 

gröngödsel, etanol, fibrer och protein 
från ärtväxter.  Ett företag är redan 
under utveckling. 

x Biosfärkol är en möjlighet att förena 
natur och landskapsvård med 
energiproduktion, trafiksäkerhet, lokala 
jobb och globalt klimatarbete. Förstudie 
och ev. medverkan i ett större 
Lifeprojekt om gräsmarker 

 

Hållbar konsumtion av varor, 
kretsloppstänkande 
x Uppmuntra till en klimatsmart konsumtion 

av jordbruksvaror i Östra Vätterbranterna. 
Att marknadsföra ekologiskt och närodlade 
produkter är viktigt för att kunna öka 
efterfrågan på närodlade varor i området. På 
detta sätt kan antalet företag som sysslar 
med lokal livsmedelsproduktion 
förhoppningsvis växa 

x Användning av restprodukter från 
fruktodlingar till biogas bör utredas 

x Det finns många jord- och skogsbrukare 
som kan bidra med biologisk produktion, 
ersättning av fossila produkter och som stor 
framtida leverantör av klimatsmarta 
produkter 

x Genomföra klädbytardagar 
 
Hållbara transporter 
x Utveckla och uppmuntra till cykelresande 

och resande med kollektivtrafik inom Östra 
Vätterbranterna, genom anordnande av en 
särskild cykeldag 

x Utveckla och uppmuntra till ytterligare 
cykelleder och utbyggnation av 
kollektivtrafiken i niosfärområdet, vilket 
bidrar till att öka attraktiviteten och 
tillgängligheten 

x Uppmuntra till ökad användning av 
biogasbilar i området, samt vara med och 
utveckla infrastrukturen för att möjliggöra 
detta 

x Uppmuntra till samåkning och bilpooler 
x Pröva på kollektivtrafik under en kostnadsfri 

vecka (för passagerare) 
 
Uthålligt byggande och minskad 
energianvändning 
x Utveckla samverkan med Smart Housing 

Småland, för att tillvarata deras erfarenheter 
och kunskaper inom uthålligt byggande. 
Erfarenheten kan sedan användas inom 
byggnation av trä och glas i området  

 
Målgrupper 
x Fastighetsägare, företagare och skolungdom 

blir särskilda målgrupper vad gäller 
solenergisatsningar. Tänkbara aktiviteter: 
Arbetsgrupp för energi och klimat bildas 
(fastighetsägare, företagare, skolungdom). 
Energievenemang i samband med byaträffar 
(som ovan plus allmänhet).
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Fokusområde Gastronomisk Region 
 
Gastronomisk region innebär att insatser 
samordnas kring att utveckla unika mat- och 
dryckesupplevelser i området och genom detta 
skapa en ökad kunskap och ökad stolthet om det 
kulinariska arvet. Syftet är att vidareutveckla ett 
dynamiskt, hållbart och levande näringsliv inom 
mat och dryck. Detta i sin tur bygger på att ta 
tillvara den kunskap och den potential som finns 
genom de natur- och kulturvärden som området 
innehar. Målet är att Östra Vätterbranterna är en 
region där en levande landsbygd, lokalt 
producerad mat och upplevelser förädlar värdet 
av området. 
 
Inom en generation är Östra Vätterbranterna ett 
inom Sverige välkänt område för matupplevelser 
och hållbar matproduktion.  
 
Odlingslandskapets alla kvarvarande åkrar, ängar 
och betesmarker hävdas kontinuerligt och 
möjligheterna är goda för besökare och 
konsumenter att lära om hur mat produceras 
bärkraftigt och hållbart. 
 

Pilotsatsningar inom området visar att ny teknik 
i kombination med traditionell kunskap kan 
skapa matvaror som har positiv påverkan på 
klimatet och biologisk mångfald. 
 
Arbetet med Gastronomisk region är igång 
genom ett projekt till största delen finansierat av 
Jönköpings kommuns näringslivsavdelning. En 
utvecklingsstrategi genomförd av Niras har visat 
på möjligheterna.  
 

Mål inom fem år 
Utveckla Biosfärområde Östra Vätterbranterna till 
en gastronomisk region och destination för mat, 
dryck och naturupplevelser.  
 
Begreppet Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
får människor att associera till ett område där det 
produceras genuina råvaror, produkter och 
matupplevelser. Arbetet bidrar till att öka 
konsumenternas kunskap om matproduktionens 
positiva effekt på landskapet och en ökad vilja 
att handla mer hållbart. 
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Vad vill vi inspirera folk till att… 
x Känna: Mat med hög kvalitet och genuina 

smakupplevelser 
x Tänka: Hit vill jag som matturist eller 

konsument åka tillbaka för unika 
smakupplevelser och att lära om hållbar 
matproduktion 

x Göra: Rekommendera vänner och bekanta 
att besöka Östra Vätterbranternas 
Gastronomisk region 

 
För att kunna följa upp om målen uppnåtts 
föreslås att en undersökning genomförs där 
frågor ställs till boende och besökare i Östra 
Vätterbranterna år 2016 och 2021. Frågor 
formuleras utefter följande tema: 
x Vilka associationer ger Biosfärområde Östra 

Vätterbranterna  
x Vilka råvaror/vilken mat kommer från Östra 

Vätterbranterna och hur påverkar de 
landskapet 

Värde för Östra Vätterbranterna 
De tre hållbarhetsdimensionerna vävs på ett 
naturligt sätt samman i produktion och 
konsumtion av mat, eller annorlunda uttryckt: 
”vi förtjänar det landskap vi äter”. All 
matproduktion vilar på att de ekologiska 
funktionerna (ekosystemtjänsterna) fungerar väl 
och långsiktigt. Inom Östra Vätterbranterna 
finns flera viktiga ekosystem som ligger till grund 
för biosfärområdets utveckling inom detta 
fokusområde. T.ex. naturbetesmarker och 
åkermarken som kräver en aktiv hänsynsfull 
hävd, samt Vättern och mindre sjöar vilka tydligt 
vilar på en hållbar förvaltning. Utan en 
fungerande ekonomisk situation för producenter 
och andra i produktionsleden försvinner 
emellertid kapaciteten att förädla råvarorna och 
upplevelserna. Och de sociala förutsättningarna 
är slutligen avgörande för enskildas och 
samhällets vilja att bidra med hållbar mat och 
måltider.    
 
För att lyckas gå från ”ett område där det 
produceras lokala råvaror och matupplevelser” 
till en ”gastronomisk region” krävs dock genuina 
insatser inom; lärande och bred samverkan. 
Genom att lära om t.ex. områdets historiska 
mattraditioner kan man skapa attraktiva 

produkter. Kompetensutveckling inom 
branscherna är alltså avgörande för att lyckas 
konkurrera om konsumenter och matturister. 
Men det handlar kanske än mer om att lära 
konsumenterna om betydelsen av hur maten 
produceras och vilka effekter detta får på 
landskapet. Det mest effektiva sättet att 
marknadsföra dessa idéer på är att skapa en 
samverkan mellan företag i området – 
företagarna är de bästa ambassadörerna för 
området som en gastronomisk region. 
Fokusområdet skulle också vara betjänt av 
samverkan med andra regioner och 
biosfärområde i Sverige och utomlands. 

Projekt och strategier för att nå 
målen  
x Konsumenter i närområdet, producenter av 

råvaror samt restauranger inom 
biosfärområdet och i Jönköping är 
nyckelgrupper 

x Biosfärmärkning och 
marknadsföringsstrategi för produkter från 
Östra Vätterbranterna (specifik märkning 
för naturbeteskött).  

x Öppet landskap: Genomföra minst två 
events per år där konsumenter får möjlighet 
att besöka producenter och smaka på 
biosfärområdet (konsumenter, invånare, 
producenter) 

x Route gastronimique: Undersöka potentialen 
kring riksettan (inklusive andra koncept som 
”slow food/slow valley” ). Inspirera 
Destination Jönköping till ta fram 
bokningsbara matupplevelser och upprätta 
en karta över upplevelser i området.  

x Draglok: Samla strategiska aktörer inom 
branschen och på sikt organisera arbetet i en 
ekonomisk förening (producenter) 

x Satsning på naturbeteskött från Östra 
Vätterbranterna 

x Noggrann inventering och genomgång av 
vilka unika egenskaper som Östra 
Vätterbranterna har (mattraditioner etc.). 
Delvis gjort inom Förstudie för 
Dryckesstrategi för Norra Småland  

x Skapa plattform för användning av 
Gastronomisk region Östra Vätterbranterna 
i marknadsföringen (utveckla varumärket) 
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Fokusområde Levande landskap 
 
Vi ska ha ett levande landskap med rik natur och 
kultur där människan är en viktig del. Den typiska 
biologiska mångfalden är bevarad och utvecklas 
samtidigt som de historiska värdena är synliggjorda. 
En förutsättning för detta är det småskaliga jord- 
och skogsbruk som kännetecknar Östra 
Vätterbranterna idag.  
 
I ett levande landskap har den biologiska 
mångfalden goda förutsättningar att överleva 
och utvecklas långsiktigt. De ekosystemtjänster 
som naturen ger människan, levereras och 
nyttjas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. 
 
Mycket har redan gjorts inom detta område. 
Projekt om hamling, notfiske, lövträd, skapande 
av småvatten, restaurering av naturbetesmarker 
m m. Gröna skogsbruksplaner omfattar en stor 
majoritet av skogarna i området, ett omfattande 
arbete med reservatsbildning har genomförts. 
Bioblitz, en dygnslång inventering av arter i ett 
ett hektar stort område i Östra Vätterbranterna 
lockade tusen deltagare, både experter och andra 
nyfikna. Året var 2012. 

 
Mål inom fem år 
Biosfärområdet bidrar på olika sätt till att 
karaktären av småskaligt jord- och skogsbruk 
fortlever. Detta förutsätter lönsamma 
landsbygdsföretag, inte minst för att det 
biologiska kulturarvet ska fortleva.  Att 
jordbruken i trakten bibehåller eller ökar 
arealerna naturbetesmarker är avgörande för att 
uppnå de flesta målen liksom att skogsbrukets 
inriktning breddas från produktion av granmassa 
till tall och löv som förädlas till flera produkter.   
 
Bedömningen av vilken areal och 
landskapskvalitet som krävs för att skapa en 
långsiktig ekologisk funktionalitet har påbörjats 
med en brist- och funktionalitetsanalyse BRI-
funk) även kallad LEIF – Levande Ekosystem I 
Framtiden. Resultatet från LEIF kan visar hur 
väl bevarandemålen nås för de sex naturtyper 
somanalyserats. Med  LEIF-analysenoch länets 
antagna landskapsstrategi som grund tas en lokal 
fördjupad strategi för Östra Vätterbranterna 
fram. I denna beskrivs vad som behöver göras 
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och hur arbetet kan genomföras för att de olika 
naturtyperna ska kunna utvecklas hållbart i 
biosfärområdet. En fungerande ekologisk 
infrastruktur med t.ex. sammanhängande stråk 
av värdefulla träd, eller spridningskorridorer 
mellan olika former av värdekärnor är målet..  

Värdet för Biosfärområde  
Östra Vätterbranterna 
Landsbygdsföretag med inriktning på jord och 
skog bidrar till lokal försörjning och är en 
förutsättning för alla aspekter av en hållbar, 
levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt 
och ekonomiskt. 
 
Bedömningen av vilken areal och 
landskapskvalitet som krävs för att skapa en 
långsiktig ekologisk funktionalitet utgör grunden 
för arbetet inom fokusområdet och 
biosfärområdet. Resultatet från LEIF kommer 
att utgöra grunden för nästa steg – en fördjupad 
landskapsstrategi för långsiktig ekologisk 
funktionalitet i biosfärområdet.  Strategin ger 
förutsättningar för att i praktiken omvandla 
bedömningarna till åtgärder, vilka ska leda till att 
återskapa den ekologiska funktionaliteten i 
landskapet med stabila ekosystem som bidrar till 
livsviktiga ekosystemtjänster för de som bor, 
besöker och verkar i Östra Vätterbranterna. 

Projekt och strategier  
för att nå målen  
x Analysera landskapets förändring under de 

senaste 20 åren, vad har vi uppnått? Hur 
långt är det till målet? 

x Markägarforum – samla berörda markägare i 
ett landskapsavsnitt och diskutera hur de ser 
på brukandet av sina marker, vilka behov 
och önskningar de har och hur man 
gemensamt kan skapa en grön infrastruktur 

x Skapa ett forum för markägare och 
entreprenörer som vill satsa på en småskalig 
träförädling  

x Skötselåtgärder i vardagslandskapet och 
skyddade områden, som bygger på resultatet 
från den fördjupade landskapsstrategienn 
och som syftar till att stärka den gröna 
infrastrukturen  

x Fortsatt arbetet kring förstudien av 
framställning och försäljning av biokol och 
hur det kan bidra till att utveckla 
naturbetesmarker, hamlingsträd och 
skogsbeten ur ekonomiskt perspektiv, samt 
utgöra  koldioxidsänka 

x Utveckla varumärke för  naturbeteskött 
Östra Vätterbranterna 

x Initiera och stödja skogsbeten på marker 
som har gammal skog och historik som 
betesskog. 

x Enskilda, företag, föreningar och 
myndigheter är målgrupper. Nyanlända 
svenskar uppmärksammas särskilt.  

x Fortsatt engagemang i projektet 
”Lövsuccé´” som syftar till ökad produktion 
av löv. 
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Fokusområde Turism och Friluftsliv 
 
Basen för turismen inom Östra Vätterbranterna 
är områdets duktiga turistentreprenörer. Som 
bas för sin verksamhet har de branternas 
fantastiska natur och kulturvärden. Den 
småskaliga och storslagna naturen och 
kulturmiljöerna som i sin tur erbjuder en 
mångfald av upplevelser. Jönköpings kommun 
definierar, i sitt program för friluftsliv, begreppet 
friluftsliv som ”vistelse utomhus i natur- eller 
kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelse utan krav på tävling.” 
 
Visionen kan sammanfattas:  
x Östra Vätterbranterna är ett välkänt begrepp 

i turism- och friluftssammanhang. Området 
är känt för sitt rika natur- och kulturarv som 
förvaltas hållbart. I området finns en mängd 
bokningsbara och prissatta upplevelser. 

 
Jönköpings kommun antog 2014 ett program för 
utvecklingen av friluftslivet. I visionen uttrycker 
man viljan att bli Sveriges bästa friluftskommun 
såväl vad gäller kommuninvånarna som 
besökare. Friluftsliv och naturturism ska vara 

väsentliga och naturliga punkter i utvecklingen 
av hela kommunen, med fokus på hållbarhet – 
utifrån perspektiven ekologi, socialt och 
ekonomi slår man fast. Vidare anser Jönköpings 
kommun att friluftslivet har ett egenvärde men 
också kan vara ett medel för att uppnå andra 
mål. Några av dessa är: 
x Ökad omsättning för enskilda turism 

företagare 
x Ökat antal företag inom turism 
x Förbättrad folkhälsa 
x Landsbygdsutveckling 
x Utomhuspedagogik – för förskolor och 

skolor och annan barn- och 
ungdomsverksamhet  

x Ökade kunskaper om natur och miljö – som 
i en förlängning kan resultera i ett ökat 
miljöengagemang 

x Insikt om vår kulturmiljö 
 
Jönköpings kommuns program tangerar det som 
biosfärföreningen också vill arbeta med. 
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Mycket har redan gjorts: Under sommarhalvåret 
2013 tog föreningen fram en rapport om 
klimatsmarta upplevelser inom området med 
stöd från länsstyrelsen. Alternativa färdmål och 
besöksmål inventerades samt intresset hos några 
av de befintliga näringsidkarna. 
 
Framtagande av cykelutflyktskartan 
Vätterbrantsleden som utvecklas årligen av 
lokala föreningar, företagare och Jönköpings 
kommun och besökskarta för Visingsö av 
Näringslivsföreningen på Visingsö och 
Jönköpings kommun, är två andra exempel.  

Mål inom fem år 
Realistiska mål för föreningen Östra 
Vätterbranterna inom fokusområdet turism och 
rekreation bör vara mätbara och relevanta utifrån 
föreningens resurser och möjligheter att påverka. 
För föreningen handlar det i första hand om att 
skapa dialog mellan olika aktörer och uppmuntra 
till samverkan samt att bidra med sina unika 
kunskaper inom hållbarhet. 
x Att skapa en biosfärvandringsled där 

befintliga natur-, kultur- och pilgrimsleder 
knyts samman. 

x Att Östra Vätterbranternas invånare har 
kunskap om sitt biosfärområde. 

x Avsätta resurser för att aktivt delta i 
Jönköpings kommuns friluftsråd med minst 
en representant för att överbrygga 
kommunens, det ideella föreningslivet och 
biosfärföreningens intressen  

x Förädla utbudet av bokningsbara produkter 
inom biosfärområdet genom samverkan och 
positionering 

x Utveckla dialogen och öka samarbetet 
mellan näringsidkare inom turistnäringen 
genom att starta minst en arbetsgrupp i 
studiecirkelform  

x Verka för en ökad upphandling från lokala 
företag, kommunen och regionenen av 
natur- och kulturupplevelser arrangerade av 
lokala företagare. 

Värde för Östra Vätterbranterna 
Styrkan inom biosfärområdet är att den 
storslagna naturen redan finns där och att den är 

relativt lättillgänglig. Samtidigt finns det flera 
företag inom besöksnäringen. Den tilltalande 
landskapsbilden kan bjuda på en mängd av 
upplevelser. Upplevelser som kan förädlas och 
paketeras på olika sätt genom samverkan. Det 
finns redan ett gott samarbete som lett till en 
mängd aktiviteter och forum, i och för området 
att delta i för föreningen. Genom att engagera 
sig i dem kan man bidra med sina kunskaper och 
förverkliga de övergripande målen för att nå en 
hållbar utveckling. Enligt näringslivsstudien 
(NIRAS 2014) finns de tydligaste synergierna 
inom besöksnäringen och de gröna näringarna 
som bidrar till att både bevara och utveckla 
landskapets attraktivitet.  

Projekt och strategier  
för att nå målen  
x Delta i befintligt friluftsråd och medverka i 

aktiviteter i området – som Röttledagen och 
skördefesten på Visingsö – för att införa den 
värdefulla dimensionen som biosfärområdet 
står för. Detta kan vara en bra väg för att 
öka attraktionskraften i området och förädla 
utbudet av aktiviteter såsom fiske, cykling, 
boende m.m. 

x Delta i samarbetsprojekt kring naturturism 
och hållbar besöksnäring 

x Starta arbetsgrupp i studiecirkelform för att 
utveckla dialogen och öka samarbetet mellan 
näringsidkare inom turistnäringen. Detta 
skulle kunna leda till en mängd olika projekt 
som kan stöttas med ekonomiska medel från 
andra parter 

x Målgrupper/samarbetspartner är invånare i 
området, besökare samt organisationer och 
myndigheter inom turismområdet.  

x Medverka till att områdets turistiska 
produkter presenteras för lokal företag, 
kommunen och regionen. Främst utifrån 
tanken, ”nära kan vara både häftigt och 
spännande” samt personalvård och folkhälsa 
kan vara så enkelt som ”en skogspromenad 
med en kunnig guide”.  Det kan göras på 
näringslivsdagar, mässor och olika möten. 
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Fokusområde Varumärke Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna 
 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna måste bli 
ett välkänt begrepp – ett varumärke som får 
människor att associera till de fokusområden och 
de projekt som föreningen arbetar med och till 
det geografiska område som är Östra 
Vätterbranterna. Även biosfärföreningens 
historia och arbetssätt är en del av den berättelse 
som skapar bilden av Östra Vätterbranterna. 
Marknadsföringen och bygget av ett varumärke 
handlar till stor del om att utveckla den 
grundhistoria vi redan skrivit och ge den nya 
dimensioner och ansikten. 
 
Begreppet ”Östra Vätterbranterna” är relativt 
lätt att göra känt (även om en majoritet av 
området invånare f n nog inte kan redogöra för 
det). Begreppet ”biosfärområde” betydligt 
svårare, det säger inte omedelbart vad det 
handlar om.  
 
Varumärkesbygge äger rum på flera nivåer och 
kommunikation sker genom flera kanaler. Det 
kan handla om att från nationellt håll satsa på att 
göra begreppet biosfärområde mer välkänt, att 
tydligt och konsekvent använda vår logga och 
grafiska profil då vi marknadsför våra olika 
satsningar (exempelvis Biosfärakademien, 
Gastronomisk Region och Turism och 
friluftsliv), att synas fysiskt i landskapet genom 
uppskyltade demoområden och genom att vi är 
aktiva på hemsidan och i sociala medier. Lokalt 
förankras varumärket främst genom de projekt 
vi stödjer, medverkar i eller initierar, det är 
resultaten och inte våra målsättningar som 
väcker engagemang. 
 
Under åren har flera informationsinsatser gjorts. 
Skriften ”En underbar fredag” om projekt Östra 
Vätterbranternas historia är ett exempel. 
 
Visionen kan sammanfattas:  

x Begreppet (Biosfärområde) Östra 
Vätterbranterna är välkänt lokalt, regionalt 
och nationellt.  

x Spontan association till unika naturvärden 
och levande kulturlandskap. 

x Känt som ett gott exempel på samverkan för 
hållbar utveckling. 

x Välkänd och respekterad aktör inom 
UNESCO:s internationella biosfärnätverk.  

Mål inom fem år 
Om fem år är Biosfärområde Östra 
Vätterbranterna ett begrepp som får människor 
att associera dels till fokusområdena och den 
verksamhet som föreningen driver och hur den 
drivs, dels till det geografiska område som utgör 
biosfärområdet och den verksamhet som pågår 
här (exempelvis jordbruket, turistverksamhet, 
naturområden och så vidare). Dessutom finns en 
ökad kännedom om vad begreppet Unesco 
biosfärområde innebär.  

Värde för Östra Vätterbranterna 
Varumärket Biosfärområde Östra Vätter-
branterna är det som ska kommunicera att 
föreningen i bred samverkan och med 
lärandefokus väver samman de ekologiska, 
sociala och ekonomiska hållbarhets-
dimensionerna. Genom att varumärket stärks 
ökar sannolikt både kunskapen om, och intresset 
för, den verksamhet som föreningen bedriver, 
vilket i sin tur kan ge positiv effekt på 
engagemang, finansiellt stöd och potentiella 
samarbetspartners.  
 
Att ta fram en produktmärkning av exempelvis 
naturbeteskött från Östra Vätterbranterna ger 
sannolikt en positiv effekt på samtliga 
hållbarhetsdimensioner. Produkterna får ett 
ekonomisk mervärde genom att marknadsföras 
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under ett starkt varumärke med lokal förankring, 
betesmarker – ett viktigt ekosystem i Östra 
Vätterbranterna – hålls öppna vilket i sin tur 
påverkar landskapsbilden och de sociala och 
kulturhistoriska värdena.  

Projekt och strategier för att målen 
x Produktmärkning av varor och tjänster från 

biosfärområdet 
x Skyltning av demoområden  med QR-koder 

i landskapet där föreningen har gjort insatser 
x Biosfärum – en mötesplats där vi kan samla 

verksamheter kopplade till biosfärområdet 
x Skördefest – turistkarta med lokala 

matproducenter utmärkta 
x Utveckla samverkan med turistbyråerna så 

att de kan ge information om Östra 
Vätterbranterna 

x Föreningen har en levande hemsida och är 
aktiv på olika sociala medier 

x Ny folder på flera språk 
x Aktivitetskalender upprättas där vi hänger på 

redan befintliga arrangemang (från 
Öxnehagadagen till skördefesten på 
Visingsö) 

x Vägskyltar som anger att man åker in i ett 
Unesco biosfärområde vid de större 
infarterna till området. Satsning från 
nationellt håll  

x En professionell kommunikatör knyts till 
föreningen. 

x Riktar sig mot boende i området och i 
regionen, medier, turister, 
föreningsmedlemmar, andra biosfärområde 
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Nästa steg 
 
Arbetet med biosfärprogrammet har bara börjat 
och ska ses som ett långsiktigt arbete. Nästa steg 
i processen kan sammanfattas i följande punkter. 

Samverkan 
x Biosfärföreningen anordnar en workshop 

för föreningens medlemmar kring hur man 
ska jobba med biosfärprogrammet. 
Resultatet från workshopen kommer bidra 
till det slutgiltiga biosfärprogrammet 

Fördjupning och komplettering av 
fokusområdena 
x Fördjupningar och konkretisering av mål 

och eventuellt framtagande av delmål för de 
sex olika fokusområdena 

x Beslut om vilka av projekt som rimligen bör 
genomföras och som ska leda till att målen 
uppfylls. Resultatet från projekten måste 
kunna följas upp 

x Arbetet görs i bred samverkan mellan 
föreningen, myndigheter, 
intresseorganisationer med flera 

Fördjupning och komplettering av 
förslaget för det ekologiska och det 
ekonomiska handlingsprogrammet 
x Strategi för hur resultatet från BRI-funken 

ska leda till åtgärder i biosfärområdet 
x Vidareutveckla de ideer som framkommit I 

näringslivsstudien 

Uppföljning, anpassningsförmåga och 
ständig förbättring 
x För att ÖVB ska fungera som ett 

modellområde behöver arbetet löpande 
följas upp. Uppföljningen som föreningen 
genomför bör prioriteras till att följa upp de 
projekt som föreningen genomför eller 
aktivt stöttar. 

x För att utveckla arbetet behöver 
reglebundna utvärderingar göras. Utifrån 
utvärderingarna kan sedan strategiska 
förändringar göras om behov finns. Till 
exempel skulle man i samband med den 
årliga verksamhetsplaneringen se över och 
prioritera fokusområdena. 
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Framtagandeprocessen av 
biosfärprogrammet 
 
Arbetsgrupper 
Framtagandet av biosfärprogrammet har skett i 
olika arbetsgrupper. Ansvarig person står först 
och har ansvarat för varje grupps 
sammansättning och dimensionernas innehåll. 

Arbetsgrupp Biosfärprogrammet 
Sofia Blank, Projektledare, Noctula 
Magnus Apelqvist, Biosfärområde Östra 
Vätterbarntern, ideell förening, 
Lena Claesson, Jönköpings kommun 
Sanna Fant, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Linda Hassel, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Claes Hellsten, Världsnaturfonden WWF 
Malena Henirup, Biosfärområde Östra 
Vätterbarnterna, ideell förening  
Karin Hermansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Simon Jonegård, Jönköpings kommun 
Jens Mattsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Anders Råsberg, Lantbrukarnas riksförbund 
Carl-Olof Thulin, Skogsstyrelsen 
Johan Uhr, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Ekologisk dimension 
Sofia Blank, Noctula 
Sanna Fant, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Linda Hassel, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Müge Apaydin, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Dag Fredriksson, Jönköpings kommun 
Marielle Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Claes Hellsten, Världsnaturfonden WWF  
Niklas Johansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Simon Jonegård, Jönköpings kommun 
Kristin Norkvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Åsa Thorsell, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Ekonomisk dimension 
Calle Thulin, Skogsstyrelsen 
Anders Råsberg, Lantbrukarna riksförbund 
Markus Davelid, NIRAS 
Simon Jonegård, Jönköpings kommun 
Mats Almlöw, Jönköpings kommun 

Social dimension 
Karin Hermansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Müge Apaydin, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Tomas Ekelund, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Frida Gårdmo, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Nina Lindgren, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Stefan Lundvall, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Andreas Olsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Tomas Rahm, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Sofia Rosén, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Amra Salihovic, Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Lisa Sundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Madeleine Söderberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Lärande 
Magnus Apelqvist, Biosfärområde Östra 
Vätterbarnterna, ideell förening, 
Claes Hellsten, Världsnaturfonden WWF 

Bred samverkan 
Lena Claesson- Jönköpings kommun 
Malena Henirup, Biosfärområde Östra 
Vätterbarnterna, ideell förening 

 



 

47 

Referenslitteratur till SWOT-analyserna 
 
UNESCO 1996. Biosphere reserves: The Seville 
Strategy and the Statuatory Framework of the 
World Network. UNESCO, Paris.  
 
UNESCO 2008. Madrid Action Plan for 
Biosphere Reserves (2008-2013). UNESCO, 
Paris.  

Underlag för hållbar utveckling 
ekologisk dimension 
Andersson, L. 1993. Ängs- och hagmarker i 
Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
1993:1.    
 
Andersson, L. M.fl. 2011. Ekologisk brist-  
och funktionalitetsanalys i biosfärsområdena 
Vänerskärgården med Kinnekulle och Östra 
Vätterbranterna. Pro Natura. Manuskript  
2011-08-22   
 
Andréasson, J. 2011. Klimatanalys för 
Jönköpings län. SMHI, rapport nr 2011-74 
 
Aichimålen, (http://www.cbd.int/doc/strategic-
plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf)   
FN:s årtionde för biologisk mångfald 
 
Areslätt, T. 2011. Minnen vid vattnet, 
Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag 
inom projekt Kultur Aqua - Årån och 
Solgenåarna. Länsstyrelsen i Jönköping, 
meddelande 2011:26 
  
Blank, H och Nyström, J. 2013. Riktlinjer för 
hantering av data om artförekomster. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Blank, H. m.fl. 2008. Fladdermusfaunan i 
Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköping, 
meddelande 2008:33  
  
Blank, H. 2008. Miljöövervakning av häckande 
fågelarter i Jönköpings län 2002 – 2007. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 
2008:06.  
 
Förslag till plan för att skapa och behålla en grön 
infrastruktur, Redovisning av regeringsuppdrag 
2011-05-12 NV 4042-10 
 

Gustafsson, M. 2012. Strategi för skyddsvärda 
träd i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköping, 
meddelande 2012:08   
 
Götbrink, E. 2004. Lokalisering och inventering 
av rikkärr i Jönköpings län 2004.   
 
Halldén m fl., 1998. Fiskevårdsplan, Svartån med 
biflöden och sjöar. Meddelande nr 1998:18   
 
Hassel, L (red). 2013a. Underlag till en 
landskapsstrategi för biologisk mångfald i 
Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköping, 
meddelande 2013:05 
 
Hassel, L. 2013b. Regional utvärdering av 
landskapet, steg 1: Val av indikatorer för 
utvärdering av biologisk mångfald i landskapet 
inom regional miljöövervakning. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, meddelande 2013:23 
 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?News
ID=40766&Cr=Biodiversity&Cr1   
 
Jacobsson, C. och Duerden, A. 2000. Pilotstudie 
– rikkärr i Jönköpings län. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län meddelande 2000:31  
 
Johannesson, K. 2010. Bevara bjälklagsarterna. 
BioDiverse nr 4 
 
Johansson, N. 2004A. Större vattensalamander – 
inventering i östra delen av Jönköpings län 2004. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande 
2004:27    
 
Jonegård, S. m.fl. 2011. Östra Vätterbranterna – 
Ansökan till Biosfärområde   
 
Jonsson, P. 2004. Östra Vätterbranternas 
naturvärden- arter, miljöer och dellandskap. 
Länsstyreslen i Jönköpings län 2004:34  
 
Liliegren, Y. 2008. Regionalt 
miljöövervakningsprogram 2009 – 2014 för 
Jönköpings län. Länsstyrelsens meddelande 
2008:27   
 
Liliegren, Y. 2014. Regionalt 
miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 
2015 – 2020. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
meddelande 2014:23 



 

48 

Lundqvist, E. 2003. En mångfald av våtmarker 
åt en mångflad av dykarskalbaggar (Coleoptera: 
Dytiscidae). Entomologisk tidsskrift.  
Vol. 124. S. 213 - 217   
 
Länsstyrelsen i Västernorrland. Strategi för god 
ekologisk status i sjöar och vattendrag.   
Malmqvist, A. 2009.  
 
Malmqvist, A. 2010. Vedlevande skalbaggar och 
kryptogamer i fem brantskogar vid Östra Vätter-
branterna. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010:11   
 
Naturvårdsverket. 2007. Fördjupad utvärdering, 
Levande sjöar och vattendrag, Rapport 5769   
 
Naturvårdsverket. 2007. Ekosystemansatsen. 
Rapport 5782.    
 
Naturvårdsverket 2009b. Ekosystemtjänstanalys 
i Kristianstads vattenrike. Naturvårdsverkets 
rapport 5947   
 
Naturvårdsverket. 2010. Arbetssätt för biologisk 
mångfald och andra värden i ett 
landskapsperspektiv.    
 
Rydberg, D. 2009. Värdefulla vatten i 
Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköping, 
meddelande 2009:23   
 
Samuelsson, M. 2006. Strategi för formellt skydd 
av skog i Jönköpings län. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, meddelande 2006:8   
 
SGU: s websida 
http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/jordtacket/i
ndex.html 
 
Svenska miljömål – för ett effektivare 
miljöarbete. Prop. 2009/10:155   
 
Uliczka, H. m.fl. 2003. Naturvård i skogen 
kräver användarvänliga indikatorarter. Fakta 
Skog, nr 14.   
 
Usher, M. 1992. Management and diversity of 
arthropods in Calluna heathland. Biodiversity 
and Conservation 1: s. 63 - 79   
 
Wallander, E. 2012. Värna Vårda Visa. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 
2012:15   
 
Wikström A. 2009. Vätterns geologi. Geologiskt 
Forum 64 s. 17-21  Internetreferenser:  

Underlag för hållbar utveckling 
ekonomisk dimension 
Östra Vätterbranterna, näringslivsstudie. Niras. 
2014 
 
SWOT-analys Jönköpings län. Avsnittet 
”Entreprenörskap, innovation och företagande” 
sid 27-40 
 
SWOT-analys Jönköpings län. ”Sammanfattning 
Jönköpings län”, sid 56-61 
 
Fördjupad Utvärdering av Levande skogar, 
meddelande 4, Skogsstyrelsen, 2007. 
 
Statistik från Skogsstyrelsen, 2013. 
 
Färdplan 2050 – underlagsrapport för 
Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
2012. 
 
Allt om landet – en sammanfattning rapport 
2013:23, Jordbruksverket, 2012. 
 
Besöksmål i Sverige – analys av attraktiviteter 
och regional utveckling under åren 1998 till 
2008, rapport 0078, Tillväxtverket, 2011. 
 
Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket, 
2011. 
 
Kvinnor och män företagande, företagens villkor 
och verklighet, Tillväxtverket, 2012. 
 
Fakta om kvinnors företagande – rapport från 
Företagarna, Företagarna, mars 2013.  
 
Sämre service hotar småföretagen, Företagarna, 
mars 2010. 
 
Småföretagarbarometern – Jönköpings län, 
Swedbank och sparbankerna i samarbete med 
Företagarna, 2013. 
 
En levande och hållbar landsbygd – en 
idébroschyr från lantmäteriet, Lantmäteriet, 
2006. 
 
LRF Mjölk, Lantbrukarnas Riksförbund, 
Mjölkinvägning 2001-2012, 2013. 
 
Region- och landsbygdsstatistik (remissversion) 
– En underlagsrapport till program för 
kommunens landsbygder, översiktsplanen och 
kommunens arbete med kommundelsutveckling, 
Jönköpings kommun, 2013. 



 

49 

 
Svenska trä- och möbelindustrins 
branschorganisation (TMF), TMF i siffror – 
statistik om den svenska trä- och 
möbelindustrin, Nr. 1 april 2013. 

Underlag för hållbar utveckling social 
dimension 
Coompanion/LEA Metodboken 
http://www.coompanion.se/lokalekonomisk_an
alys.aspx  
http://www.friametoder.se  
 
Framtidens folkhälsa- allas ansvar. En 
kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010,  
Folkhälsomyndigheten. 
http://www.rjl.se/Regional-utveckling/Kultur-i-
lanet/Kulturella-och-kreativa-naringar/  
 
Integarationsstrategi, Länsstyrelsen  
i Jönköpings län 
 
Klimat och energistrategi, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2010 
 
På väg mot jämställdhet-strategi för 
jämnställdhetsintegrering i Jönköpings län 2014-
2018 
 
Regional kulturplan 2012–2014, Regional 
utveckling information, Landstinget i Jönköpings 
län. 
 
SCB/Statistik 
http://www.scb.se/Pages/List____259741.aspx  

Underlag för hållbar utveckling 
lärande  
Folkbildningsrådet (2013). Folkbildningens 
vägval och vilja. Stockholm: Folkbildningsrådet 
 
SFS 1992:1434 Högskolelagen. 1 kap, 5§. 
Stockholm: Riksdagen 
 
Skolverket (2010). Lpfö 98 Läroplan för 
förskolan. Reviderad 2010. Stockholm: 
Skolverket 
 
Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (2011b). Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket 
 
Utbildningsdepartementet (2008): UNECE– 
Strategi för utbildning för hållbar utveckling. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet  
 
Unesco (2014a): Shaping the Future We 
Want. UN Decade of Education for Sustainable  
Development (2005-2014) Final 
report. Paris: Unesco 
 
Unesco (2014b). Roadmap for implementing the 
Global Action Programme on Education for 
Sustainable Development. Paris: Unesco 

  

http://www.coompanion.se/lokalekonomisk_analys.aspx
http://www.coompanion.se/lokalekonomisk_analys.aspx
http://www.friametoder.se/
http://www.rjl.se/Regional-utveckling/Kultur-i-lanet/Kulturella-och-kreativa-naringar/
http://www.rjl.se/Regional-utveckling/Kultur-i-lanet/Kulturella-och-kreativa-naringar/
http://www.scb.se/Pages/List____259741.aspx


 

50 

  



 

51 

  



 

52 

 


