VERKSAMHETSPLAN 2019
Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening

Biosfärområdet är ett av Unescos för närvarande 686 (aug 2018) biosfärområden i världen. Målet
med biosfärområdena är att förbättra relationen mellan natur och människa globalt genom att arbeta
på ett lokalt plan. Biosfärområdet strävar också att bli ett modellområde som utvecklas till ett
nationellt och internationellt område för hållbar utveckling. Vägledande för prioriteringar och
fokusgruppernas arbete är biosfärprogrammet som anger både långsiktiga strategier och projekt för
att förverkliga dem.
Biosfärområdets vision “Vi är alla en del av Biosfären” och kärnvärdena -bevara, -utveckla och
-stödja är den väg som långsiktigt bidrar till Biosfärområde Östra Vätterbranternas arbete för att
uppnå de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Grundarorganisationernas engagemang har
utgjort en viktig grund för bildandet av biosfärområdet och är fortsatt mycket viktiga
samarbetspartner i Biosfärområde Östra Vätterbranternas utveckling.
Några övergripande områden att fokusera på under 2019:
● Långsiktig finansiering för en hållbar organisation som kan driva en verksamhet för att
genomföra Biosfärprogrammet 2016-2021.
● Grupperna behöver identifiera samarbetspartners. Utarbeta former för att arbeta med
fokusområden samt prioritera insatser och slutföra påbörjade projekt.
● Utveckla organiseringen av de ideella krafter (Biosfärambassadörer och medlemmar) som
verkar för och inom föreningen.
● Föreningen och fokusgrupperna behöver identifiera samarbetspartners. Även möjligheten till
en aktiv kommunikation med boende, näringsliv och frivilligorganisationer bör undersökas.
Det kan ske tex genom att bjuda in och öppna upp för fler samarbeten. Aktörerna för detta är
grundorganisationerna, fokusgrupperna och de personer som jobbar med kommunikationen
av Östra Vätterbranterna.
● En revision av Biosfärprogrammet för en kommande femårsperiod bör initieras under 2019.
Påbörja arbetet inför utvärdering från Unesco 2022.
● På ett tydligt sätt koppla projekt och annan verksamhet till Agenda 2030.
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I processen med att ta fram verksamhetsplanen för 2019 har föreningens Biosfärprogram en central
betydelse. I detta anges både kortsiktiga femårs- och långsiktiga generationsmål. I presentationen av
respektive fokusområde nedan anges (kursiverat) koppling till de globala hållbarhetsmålen
formulerade i Agenda 2030.
Utifrån styrdokumenten har verksamhetsplanen sedan processats i biosfärföreningen;
-Förslag och synpunkter inhämtats från medlemsmötet som hölls i Uppgränna Bygdegård den 22
oktober 2018. (Se bilaga)
-Varje fokusgrupp har diskuterat sig fram till ett förslag till verksamhetsplan 2019 inkl kostnader
inom sitt fokusområde.
Denna verksamhetsplan inkl budget har sammanställts och bearbetats i verkställande utskottet (Vu)
och diskuterats på styrelsemötet den 5/2 2019.

Samordning av verksamheten
Koordinator och verkställande utskottet samordnar på styrelsens uppdrag föreningens verksamhet
som administration, ekonomi, styrelsearbete och projekt. I arbetet ingår också samordning av
strategiskt och operativt utvecklingsarbete och samverkan med näringsliv, boende, organisationer
och högskola m.fl..
Även kontakt med Biosfärprogrammet i Sverige och styrelsearbete i nationella Biosfärrådet, samt
rapportering till Unesco och samverkansorganisationer ingår i uppgifter.
Information och kommunikation
Information och kommunikationen om biosfärområdet och dess verksamhet mot allmänhet,
medlemmar och andra aktörer sker genom hemsida, sociala medier samt genom tryckta broschyrer.
Verksamheten är utåtriktad med informationsträffar och föredrag där också information om
föreningens arbete sprids.
Under 2019 är det i dagsläget 2 medlemsaktiviteter planerade. En kväll med föreläsning om
orkideer med Mikael Gustafsson, (lektor i geovetenskap). Och en naturvandring vid sjön Ören där
fiskeenheten på Länsstyrelsen medverkar.

FOKUSOMRÅDEN
Inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna finns de sex fokusområdena
Biosfärakademien, Energi och klimat, Gastronomisk region, Levande landskap, Turism och
friluftsliv och Varumärke Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Dessutom finns integration som ett
viktigt verksamhetsområde vilket ökat i aktualitet efter det att biosfärprogrammet antogs.
Nedan redovisas de olika fokusgruppernas planerade verksamhet för 2019.

PLAN FÖR FOKUSOMRÅDENA 2019
Biosfärakademien
Deltagare i fokusområdesgrupp: Magnus Apelqvist (ansvarig), Inger Ekengard, Ådel
Westbö-Franzén, Claes Hellsten och Manne Ryttman

2

Biosfärakademin arbetar med samtliga mål i Agenda 203 med särskild tyngdpunkt på:
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
Biosfärområde 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 hållbarhetsvisioBiosfärakademiens huvudsakliga verksamhet
innefattar att:
● integrera och problematisera olika perspektiv på hållbarhetsfrågor.
● samverka med olika aktörer med lärande verksamhet.
● initiera forskningsprojekt som svarar mot behov i biosfärområdet
● strukturera samlad information och agera som länk mellan olika perspektiv
● dokumentera kunskaper och erfarenheter och sprida dessa. Detta innefattar såväl
traditionell kunskap inom området som utvecklingen av ny kunskap och hållbara strategier
● implementera dokumenterade strategier och modeller för hållbarhet
● sprida kunskaper och erfarenheter i tryckt eller digital form

Planerade aktiviteter 2019
Under året skall biosfärambassadörernas status i föreningen utvärderas. Detta kommer att leda till
en tydligare roll för dessa nyckelpersoner. Dels behövs en långsiktig plan för deras fortbildning,
dels en tydlig organisation för deras arbete inom biosfärområdet. Biosfärakademien skall fortsatt
vara ansvarig för ambassadörernas utbildning, men inte nödvändigtvis för deras insatser och
verksamhet efter diplomering.
● Fortbildning av biosfärambassadörer: En studieresa till Hjälmsäter säteri på Kinnekulle
med Ekobussen planeras under våren. Resan fokuserar på biokol och solel.
● Fortbildning av ambassadörer och guider till biosfärområdesguider planeras i samverkan
med Jönköpings kommun och Smålands turism. Finasieras av via projektmedel.
● Utbildning av biosfärambassadörer under våren 2019 med diplomering i samband med
öxnehagadagen den 18 maj.
● En pilotutbildning av miniambassadörer med start i januari och avslutning på
öxnehagadagen. Ett tjugotal deltagande barn i åldern 3 - 5 år.
● RCE (Regional Centre of Expertice) är ett regionalt centrum för lärande för hållbar
utveckling, certifierat av FN-universitetet. En ansökan förbereds under 2019. Högskolan är
sökande och biosfärområdet kan ingå som samarbetspartner.
● I samband med en ansökan om RCE planeras ett möte med biosfärakademiens
referensgrupp med representanter från Jönköping University, Region Jönköpings län,
Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings länsmuseum, Jönköpings läns
hembygdsförbund och Jönköpings kommuns utbildningsförvaltning.
3

● 2018 genomfördes högskolekursen Natur och kultur i Östra Vätterbranterna, 7,5 hp med
nöjda studenter. Biosfärakademin verkar för ett fortsatt och så småningom utökat utbud av
kurser om Biosfärområdet.
● I programmet Internationellt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation ingår
föreläsning om biosfärområdet och möjlighet ges studenter att genomföra projekt om
biosfärområdet. Studenter inbjuds att genomföra examensarbeten och andra studier i
biosfärområdet.
● Samverkan med studieförbund om att erbjuda kortare studiecirklar 3 - 5 tillfällen, för
allmänheten med olika perspektiv på biosfärområdet. Ett avslutande seminarium kan vara
gemensamt för flera cirklar.
● En plan för produktion av korta videofilmer o m personer och platser i Östra Vätterbranterna
tas fram för koppling till kartor och annat informationsmaterial om biosfärområdet.
● Ett par småskrifter ges ut under året t ex Varumärke naturbeteskött, kontinuitetsskog eller
Mörtfiske - reduktionsfiske och mathantverk.
● Samverkan med Österängens konsthall kring projektet “Naturen tar över”, som är tänkt att
resultera i offentliga konstnärliga gestaltningar både permanenta och tillfälliga installationer
på bostadsområdet Österängen. Projektet finansieras av Statens konstråd. Biosfärföreningen
medverkar i styrgruppen samt ansvarar för två seminarier som ska inspirera konstnärerna till
verk som gynnar/illustrerar biologisk mångfald.
● Medverkan på Öxnehagadagen med diplomering av ambassadörer och miniambassadörer.
● Ute är inne konferens 29-30 aug. Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurs i
lärande och samhällsplanering. Biosfärområdet bidrar med ekobuss och föreläsning.
● En utställning om Östra Vätterbranterna och Agenda 2030 med pedagogiskt material
kommer att färdigställas under våren och primärt placeras på kvarteret Ödlan.
Växa tillsammans. Ansökan om medel för år 2019 sker under våren. Ansökan avser medel för
studiecirkel om biodling, en kurs om natur i Östra vätterbranterna och språkvandringar

Energi och klimat
Deltagare i fokusgruppen: Claes Hellsten (ansvarig), Petra Hansson, Calle Thulin, Robin Hansson,
Ryno Andersson, Gudrun Käll, Nils-Erik Olofsson
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och kräver åtgärder på många områden,
både för att hindra att de ökar och att effekterna av dem blir så små som möjligt.
Klimatfrågan, liksom flera andra ämnen, påverkar alla fokusgruppers arbete och finns med i såväl
arbete med landskapets användning som lokal matkultur samt konst och undervisning.
Fokusgruppen Energi och klimat kommer under året att fortsätta satsningen på solel med
studiecirklar, möten och studieresor.
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 11 Hållbar städer och samhällen
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
● Under 2019 planeras för en fortsatt satsning på solel i samverkan med studieförbund och
företag. Detta kan innebära ett eller flera offentliga möten samt studiecirklar.
● Under året undersöks möjligheterna och intresse för att starta en kooperativ solpark där
människor kan köpa andelar i solceller. Samarbete söks med Vätterhem och Jönköpings
Energi.
● Solsatsningen kommer att synas på biosfärområdets hemsida i form av en karta med
solanläggningar 2017, -18 samt - 19. Under året kommer en ny karta som uppdateras när nya
anläggningar byggs.
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● Fokusgruppen kommer även att jobba med biokol och trähusbyggande, inga konkreta
aktiviteter är ännu planerade men eventuellt kommer möte eller workshop att arrangeras runt
dessa ämnen.
● I samarbete med biosfärakademien planeras en studieresa med tema biokol och energi till
Kinnekulle med Vänerskärgården.

Gastronomisk region
Deltagare i fokusområde: Ragni Andersson (ansvarig), Agneta Börjeson, Lars Melander, Johan
Ernfridsson, Nina Elmsjö, Chatrine Schander Ljungqvist, Jenny Elf, Simon Jonegård.
Prioriterade områden inom fokusområdet
Måltidsupplevelser. Ett långsiktigt mål är att göra det lätt för besökare att hitta till de hållbara och
genuina måltidsupplevelserna i biosfärområdet. Såväl besökare från närområdet som långväga
gäster förväntar sig att kunna smaka på lokala produkter när man fikar och äter, och kunna köpa
med sig produkter hem. Föreningens roll kan vara att på olika sätt uppmuntra och synliggöra de
satsningar på lokal och hållbar mat som görs i biosfärområdet av råvaruproducenter,
mathantverkare och matställen. Fokusgruppens deltagare har ett engagemang i flera olika
verksamheter i föreningen. Det är exempelvis naturligt att jobba i nära samverkan med
fokusområdet turism & friluftsliv.
Genom att ha en löpande dialog och ett samspel med andra aktörer – Smålands Turism,
Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, WWF, Vätterhem m.fl. – går det att hålla sig uppdaterad om
vilka möjligheter som finns till finansiering framöve.r
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Planerade aktiviteter 2019
● Matrunda. Lansera en matrunda i samverkan med Gränna Näringslivsförening, med premiär
2020. Tanken är att det ska bli ett årligt event. Arbetsnamnet har tidigare varit ”mat- och
konstrunda”.
● Yallatrappa på Öxnehaga. Delta i projektet ”Trappa upp nationellt” som leds av
Coompanion Sverige. Med Yallatrappans koncept och metoder ska detta projekt öka
sysselsättningen och det kooperativa företagandet, särskilt bland utrikes födda kvinnor som
står långt från arbetsmarknaden. Det kan t.ex. handla om servering och catering. Projektet
startar 2019 och ska bedrivas på flera platser i Sverige, bl.a. i Öxnehaga, där Vätterhem är
en viktig samarbetspartner. Här finns en potential i att projektet samverkar med
matproducenter i biosfärområdet.
● Hemmakrogar. Förstudien ”Hemmakrog på landet” är ett pilot- och samarbetsprojekt med
Svensk Streetfood som projektägare och Jönköping University/JIBS och föreningen Östra
Vätterbranterna som samarbetspartners. Resultatet av projektet kan presenteras vid möten
som föreningen arrangerar under året.
● Föreläsningsserie om mat - Ett önskemål från föreningens medlemmar att arbeta vidare med.

Levande landskap
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Deltagare i fokusgruppen: Ellen Nystedt (ansvarig), Claes Hellsten, Ådel Westbö-Franzén, Ryno
Andersson, Johan Uhr, Mattias Pontén, Åsa Thorsell (tjänstledig).
Fokusgruppen arbetar med konkreta projekt kopplat till landskapet, såväl ur naturvårds- som
produktionsperspektiv. Dessutom är ambitionen att samordna biosfärområdets arbete med regionala
strategiska dokument och program som till exempel den gröna handlingsplanen, den småländska
skogsstrategin, livsmedelsstrategin samt den regionala utvecklingsstrategin.
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Planerade aktiviteter 2019
● Stimulera utveckling och bevarande av naturbetesmarker genom att genomföra LONA-projekt
om kontiunitetsskog.
● Verka för finansiering av fördjupad landskapsstrategi.
● Vidareutveckla och tillämpa LEIF (Levande ekosystem i framtiden), avancerat
naturvårdsunderlag på landskapsnivå. Projektet kopplar till Agenda 2030 via följande mål av
Unesco utvalda för biosfärområden:
● Fortsätta arbeta med att begränsa skador från vildsvin. Detta kommer att ske genom träffar och
erfarenhetsutbyte.
● Fortsätta arbetet med att öka lövandelen i landskapet. I praktiken görs detta genom att projekt
Lövsuccé fortsätter i sin helhet eller i delar beroende på finansiering.
● Särskilt samverkansmöte med Södra med syfte att stärka samverkan med dem.
● Uppföljningsmöte kring skydd av skog och inventering av nyckelbiotoper med
markägarorganisationer m fl
● Verka för att engagera organisationer med lantbruksperspektiv mera, t ex
Hushållningssällskapet och LRF.
● Dra erfarenheter kring projektet "kartläggning" av sociala skogar i samverkan med
fokusområde Turism och friluftsliv.
● Fortsatt arbete med kontinuitetsskog.
Punkter av lägre prioritet, men som är under bevakning och kan prioriteras upp om till exempel
finansiering eller andra gynnsamma förutsättningar uppstår är:
● Verka för finansiering av dokumentation etc kring natur-/kulturarv vid byn Öland
● Genomföra landskapskväll i Adelöv
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● Återuppta samarbete/dialog med Västanå golfbana
● Återuppta samarbete/dialog med energibolag (angående skötsel av kraftledningsgator)
● Uppföljning av hamlingsträd
● Relatera vår verksamhet till Unescosamarbetet kring "Climate adaptation of the Forest
Landscape"
● Delta i arbetet med att ta fram handlingsplan till den regionala livsmedelsstrategin
● Utnyttja tomma ladugårdar – fiskodling, hantverk, fröodling, affär, (idé från medlemsmötet),
verka för att koncept till projekt påbörjas
● Samverkan med Vätterhem för att gynna biologisk mångfald i bostadsområden, framförallt på
Öxnehaga och Österängen samt bostadsområde i Tenhult.

Turism och friluftsliv
Deltagare i fokusgruppen: Chatrine Schander-Ljungqvist (ansvarig), Håkan Strotz, Michael
Kleeman, Martha Wägeus, Helen Bjurulf, Lena Claesson, Anne-Lie Lokko, BiosfärsledesgruppenChatrine Schander-Ljungqvist, Anders Råsberg, Björn Jonasson, Inga Jonasson, Lena Claesson
Basen för turismen inom Östra Vätterbranterna är områdets turistentreprenörer. Som
tillgång i sin verksamhet har de Vätterbranternas fantastiska natur och kulturvärden som erbjuder en
mångfald av upplevelse i den småskaliga och storslagna naturen.
Mål 3 God hälsa och välbefinnande,
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald,
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
● LONA-projekt Mera friluftsliv: - genomförs som år 2 med Anne-Lie Lokko som projektledare.
Projektet kopplar till Agenda 2030 via följande mål av Unesco utvalda för biosfärområden:

Varumärke Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Deltagare i fokusgruppen: Anneli Wirtén (ansvarig), Catarina Kristensson, Johan Lind, Anne-Lie
Lokko, Helene Berg, Anna Hegethorn, Simon Jonegård.
Att arbeta med varumärket griper in i alla andra fokusområden och det är genom att göra som vi
stärker varumärket. Satsning på solenergi, mat-och konstrunda, besökskarta, Växa Tillsammans är
fyra goda exempel på vad som görs. Varumärkesarbete är också att samverka med andra och de
större penseldragen i kommunikationsarbetet.

Planerade aktiviteter 2019
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● Ansöka om brunvit-skyltning hos Trafikverket.
● Se över och förtydliga namnet Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, samt föreslå
förändringar i det grafiska manéret när det finns finansiering för det.
● Ta fram riktlinjer och underlag för hur varumärket och logotyp kan användas av
verksamheter inom biosfärområdet.
● En varumärkesundersökning för att mäta vad invånarna i Biosfärområde Östra
Vätterbranterna känner till och hur de uppfattar biosfärområdet i dag. Fokusgruppen
kommer efter undersökningen att ta hand om resultatet och därifrån göra en aktivitetsplan
som leder vidare i arbetet med att stärka varumärket. Efter genomförda aktiviteter kan vi om
två-tre år genomföra samma undersökning igen och mäta vilken effekt våra insatser har haft.
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Kommentarer till utgiftsposter i årets budget
4510 Övrig basverksamhet
10 000:- Växa Tillsammans
4511 Biosfärakademin enligt avtal
130 000:Kostnader för möten, resor samt arvode för fokusgruppsansvarig 5 000:Arbete med biosfärakademin 75 000:177 Växa tillsammans. Medel för fortsatt verksamhet kommer att sökas under våren.
Projekt Naturen tar över - 50 000 kr är avsatta i projektbudget för två seminarier.
Österängens konsthall är projektägare. Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Vätterhem
är samarbetspartner.
4512 Energi och klimat
5 000:Kostnader för möten, resor samt arvode för fokusgruppsansvariga 5 000:4513 Gastronomisk region
25 000:Kostnader för möten, resor samt arvode för fokusgruppsansvariga 5 000:20 000:- överförts från 2018
4514 Levande landskap
403 746:Kostnader för möten, resor samt arvode för fokusgruppsansvariga 5 000:179 Naturbeteskött, medel från WWF - 103 000:-.
Ytterligare finansiering söks för slutförande
182 Lona Kontinuitetsskog - 195 000:4515 Turism och friluftsliv
225 000:Kostnader för möten, resor samt arvode för fokusgruppsansvariga 5 000:180 Guideutbildning beviljat i sökta medel 80 000:-:183 Lona Mera friluftsliv 120 000:4516 Varumärke ÖVB
40 000:-  Varumärkesundersökning för att mäta vad invånarna i Biosfärområde Östra
Vätterbranterna känner till och hur de uppfattar biosfärområdet i dag.

5900 Kommunikation och dokumentation
40 000:-

50

Produktion av övrigt infomaterial. Annonskostnad facebook, artiklar
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6070 Representation nätverk och utvecklingsarbete
15 000:Nätverksträffar, resor, möten, seminarier, konferenser som inte omfattas av någon projektbudget
återfinns under denna rubrik.
6071 Representation
1 000:6075 Medlemsverksamhet
5 000:Kostnad för minst ett rådgivande medlemsmöte samt minst två medlemsaktiviteter. Avser kostnader
för utskick, möten (lokal, fika) och studiebesök för medlemmar. Föreningen har sedan tidigare
beslutat att medlemsavgifterna från enskilda medlemmar (inkl. företag och organisationer) ska
återgå i någon form direkt till medlemmarna.
6110 Administration
25 000:Kostnader för ekonomisk bokföring (kommun) redovisning (revisor) och försäkring.
6310 Företagsförsäkring
1500:6400 Styrelse/Verksamhetsutskott/Årsmöte
8 000:Kostnad för lokalhyra, fika till verkställande utskottets möten, styrelsemöten och årsmöte,
blommor till avtackning.
6425 Revision
14 000:Revisionsbyrå, lekmannarevisor
6550 VU, administration och layoutarbete, enligt avtal
80 000:Arbete i föreningens löpande verksamhet och verkställande utskottet, representation, information
samt arbete med produktion av affischer, trycksaker och liknande.
6551 Biträdande koordinator, enligt avtal
100 000:Särskilt fokus på Levande landskap, Energi och klimat samt Biosfärakademien. Tjänsten innefattar
även arbete i verkställande utskottet och bidrar till föreningens löpande arbete, representation och
ansvar för studiebesök.
6552 Konsulttjänst, kommunikation, enligt avtal
Kontinuerligt underhåll av digitala kanaler. Information och kommunikationen om Biosfärområdet
och dess verksamhet mot allmänhet, medlemmar och andra aktörer.
6590 Övriga kostnader
15000:6990 Föreningsavgifter
11 000:Vätternvårdsförbundet, Folkrörelsearkivet, Ekoturismföreningen
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7010 Arvode styrelse
47 000:För närvarande är fem ledamöter, två ersättare och tre adjungerade till styrelsen berättigade till
styrelsearvode. 500 kr/möte.
7331 Skattefri reseersättning
6000:7510 Arbetsgivaravgifter
12 000:Koordinator
Rapporterar till Unesco via Biosfärrådet, Biosfärprogrammet Man and Biosphere (MAB) Sverige,
Unesco. Ansvarar för att styrelsens beslut verkställs, leder och samordnar verkställande utskottet
samt följer upp verksamhetsplan och budget.
Jönköpings Kommun finansierar en heltids koordinatortjänst.
Personella resurser som finansieras av organisationer
(administreras inte av föreningen)
Jönköpings Kommun (koordinator)

100% av heltidstjänst

Länsstyrelsen

ca 5% av heltidstjänst

Jönköpings läns museum

30 arbetstimmar/år

Bilaga
Medlemsmöte för Biosfärområde Östra Vätterbranterna den 22 oktober 2018 i Uppgränna
Bygdegård
Redovisning av de fyra förslag för varje fokusområde, de som fått flest ”pluppar” (antal
”pluppar” inom parentes)
Gastronomisk region
Bondens marknad (5)
Föreläsningsserie Mathistoria – olika matvaror – hållbara inköp (5)
Försäljning av matsäckspaket – varor producerade i området (5)
Måltidsturism (4) Mat från mört - Braxen (3)
Turism och friluftsliv
Flera biosfärleder (6) Utveckla cykelkartan (4)
Ekobussen till turister sommartid (6)
Aktiviteter i Lekeryd, Hakarp, Tenhult och Adelöv (5)
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Mer kultur (5)
Levande landskap
Restaurering naturbetesmarker (6)
Utnyttja tomma ladugårdar – fiskodling, hantverk, fröodling, affär (6)
Projekt Vildsvin (5)
Lövsuccé fortsättning (3)
Energi och klimat
Solcellspark (2)
Studieresa Biokol – Hjelmsäter (Kinnekulle) (2)
Informationsmöten solceller (2)
Biosfärakademien
Seminarier – studiecirklar för allmänheten (8)
Utbildning för guider (7)
Korta filmer om personer och platser i Östra Vätterbranterna, QR kod för kortfilmer (4)
Ge ut korta skrifter (2)
Social hållbarhet
Öka tillgängligheten/säkerheten längs med gamla riksettan (4)
Stärka flickors och kvinnors deltagande och fritid – ridleder (2)
Samverka med nyanlända – skapa nya matvanor (2)
Ungdomar från stan får lära om odling och djuruppfödning – samverkan med jordbruk (2)

Varumärke Östra Vätterbranterna
Stora skyltar/turismskyltar i biosfärområdet, motorvägen och infarter (8)
Gör varumärket tillgängligt (att använda) för företagare i Östra Vätterbranterna (8)
Varumärke för naturbeteskött (1)
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