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Milstolpar i Östra Vätterbranterna
1980

Naturvårdsanpassad skogsbruksplan (NISP)

1995

Inventering av nyckelbiotoper i skogen

1997

Ökande konflikter mellan företrädare för skogsbruk och naturvård

1998

Östra Vätterbrantsprojektet startas (kunskapsuppbyggnad)

1999

Inventering av nyckelbiotoper och jätteträd i odlingslandskapet
Grännaseminarium: ”Berguv och barksnäckor – seminarium om
Vätterbranten”

2000

Östra Vätterbrantsprojektet övergår i fas 2 (syntetisering av kunskap)
Referensgruppen bildas

2001

ÖVB utses till ett av Europas 100 och Sveriges 5 värdefullaste
skogsområden
Sockenmöten med över 200 mötesdeltagare
LEKO (Landskapsekologiskt kärnområde) skapas i Ölmstad
Målklassning och skötselplaner inom LEKO-området
Fördjupad nyckelbiotopsinventering inom hela ÖVB
Grännaseminarium: ”Tjäderklocka, Odinsvala och Tofsmes – fåglar som
indikatorer i skogslandskapet”

2002

Information om nyckelbiotoper till markägare
Fastighetsanalys
Stor exkursion med Södra
WWF börjar betala ut stängselbidrag i ÖVB

2003

CBM:s höstexkursion i ÖVB
Gränna seminarium: ”Lövskog – naturbruk för biologisk mångfald”

2004

Fast utställning om ÖVB skapas i Andrémuseet
Sammanställning av biologisk kunskap i rapport 2004:35
– dellandskapen utses
Sammanställning av erfarenheterna genom ÖVB i rapport 2004:34

2005

Östra Vätterbrantsprojektet övergår i fas 3 (användning av kunskap)
Resa med referensgruppen till Öland
Reservatspaketet med 12 naturreservat presenteras

2006

Hamlingsprojektet startas
Exkursion med Landshövdingen m.fl. i ÖVB
ÖVB-dag för allmänheten
Resa med referensgruppen till Omberg
Demonstrationsområden skapas för hamling och jätteträd

2007

ÖVB ingår i Leader-område Sommenbygd

”Vi är alla en del av biosfären”

2011-11-24

Biosfärkandidat Östra Vätterbranterna

ÖVB antar en ny slogan, vision och målsättning
Förstudie ”Arena Östra Vätterbranterna”
Workshop ”Broar mellan hållbara landskap” och
seminarium ”Östra Vätterbranterna – ett hållbart landskap”
2008

Förstudie ”Biosfärområde Östra Vätterbranterna”
Östra Vätterbrantsdagen i Röttle med över 200 besökare
ÖVB blir godkänt som biosfärkandidatsområde

2009

Östra Vätterbranterna som biosfärkandidatområde
Seminarium och workshop om ekoturism ”Guldbaggar, drakguld och
guldfiskar”
Östra Vätterbranterna utses till ”Årets initiativ” på Jönköpingsgalan
Dialog kring det blivande biosfärområdets avgränsning
Studieresa till biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Workshop med svenska MAB-nätverket i Gränna
Deltagande på EuroMAB-möte i Slovakien

2010

Besök till ÖVB från Indien, Sydafrika och Finland
Dialogmöte kring biosfärområde och biosfäransökan
Grafisk profil bestäms för ÖVB
Biosfäransökan skrivs och skickas ut på bred remiss

2011

Bearbetning av remissförslag och färdigställande av ansökan
Ansökan remissas nationellt och skickas till Unesco i Paris
Deltagande på EuroMAB-möte i Vänerskärgården med Kinnekulle
Forskarworkshop om ekosystemtjänster på Jönköpings Högskola
Förstudie kring biosfärcentra
Dialogmöte kring vindkraft i ÖVB
Vision, verksamhetsidé och värdegrund antas för det blivande
biosfärområdet
Skyltning påbörjas av demonstrationsområden
Ny hemsida lanseras

2012

Östra Vätterbranterna som biosfärområde…

