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Östra Vätterbranterna godkänt som biosfärområde
Östra Vätterbranterna har på möte i Paris idag blivit utnämnt till ett av Unesco:s nästan 600
biosfärområden runt om i världen. I dessa globala modellområden jobbar man med att
förena bevarande och utveckling med ökad kunskap om hållbarhetsfrågor.
Östra Vätterbranterna blir nu Sveriges femte biosfärområde, beläget nordöst om Jönköping
omfattande 10 socknar inklusive t.ex. Huskvarna, Gränna och Visingsö. Det är ett kulturellt
och biologiskt intressant landskap där samverkan kring brukandefrågor pågått i lång tid.
Till Unesco:s huvudkontor i Paris har åkt representanter från Jönköpings kommun,
Världsnaturfonden WWF och Lantbrukarnas Riksförbund LRF. Gruppen vill på plats
under världsmötet visa på det unika samarbetet inom området som har lett till en
gemensam ansökan om att bilda ett biosfärområde. I beslutet betonas också den
engagerade processen inom området mellan olika intressegrupper som en modell man
önskar sprida till andra biosfärområden runt jorden.
- Genom det nya biosfärområdet kan lokala och globala frågor kring hållbar utveckling få
en naturlig plattform. I framtiden blir det allt viktigare att finna en hållbar balans mellan
olika aktörers anspråk på landskapet, vad gäller t.ex. rekreation och turism, produktion av
energi och biomassa samt vatten- och landskapsvård, säger koordinatorn Simon Jonegård.
- Naturen i det småbrutna och starkt kuperade landskapet har unika kvalitéer vilket
sammanfattas i vår devis ”storslaget och småskaligt”. Det är särskilt roligt för mig som
naturvårdare att se hur de höga naturvärdena numera ses som en tillgång för bygdens
utveckling och inte som ett hinder för skogs- och jordbruk. Turistnäringen har börjat se
potentialen och vi som bor och verkar här uppskattar vår närmiljö, enligt Claes Hellsten på
WWF.
- I fokus för biosfärområdena ligger utmaningen att förbättra relationen mellan människa
och natur, där frågor kring hur vi i framtiden kan försörja en ökande befolkning med det
som jord- och skogbruket producerar är centrala frågor, betonar Anders Råsberg från LRF.
Nu när Östra Vätterbranterna har hamnat på världskartan fortsätter planeringen för en
invigning, som smygstartar med en så kallad Bioblitz i Röttle den 3 augusti följt av en
invigningsceremoni på Grännaberget den 9 september. Veckan därefter erbjuds en rad
aktiviteter runt om i biosfärområdet, arrangerade av olika aktörer.
Mer information:
www.ostravatterbranterna.se
www.biosfaromrade.org
www.unesco.org/mab
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