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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Gunnar Petersson, styrelseordförande i Hela Sverige Kronoberg

Jag växte upp i Öjaby, som ligger vid Helgasjön strax 
utanför Växjö. Båda mina föräldrar hade vuxit upp på 
landet och jag hade många kusiner som bodde på 
lantgård. 

Jag sökte mej till Lunds Universitet efter militärtjänst-
göring vid I11 i Växjö. Min uppväxt hade präglats av 
att familjen drev ett mindre företag och jag ville 
utforska denna möjlighet, genom att studera vad 
datorer kunde användas till. Det blev 20 år vid 
universitetet och därefter ett antal år som entreprenör 
inom databranschen vid forskningsbyn Ideon i Lund. 

Efter några år i Lund bosatte vi oss med barnen i 
närbelägna Flyinge, som ligger vackert i Kävlingeåda-
len. Blev på fritiden engagerad i Friluftsfrämjandet, 
Badmintonklubben och ordförande i nybildade 
Flyinge Utveckling. En samhällsförening som också 
startade ett bygdebolag. Jag utsågs också att leda 
arbetet tillsammans med andra byalag, privata företag 
och kommunerna Lund, Kävlinge, Staffanstorp och 
Eslöv att bilda Leaderområdet runt Lund som fick 
namnet Lundaland. 

Flyingebygden med det i hästkretsar välkända stuteriet 
Flyinge Kungsgård var en intressant plats med mycket 
gamla anor. Jag kom att få ett bra samarbete med 
dem, Hela Sverige ska leva Skåne, Länsstyrelsen i 
Skåne och Region Skåne. Inom bygden hade vi 
julmarknad varje år på Kungsgården. 

För 50 år sedan byggde jag ett sommarhus i Hulevik 
som ligger vid sjön Åsnen, där min hustru är född. 
Hulevik har fått en central plats genom närbelägna 
nyligen invigda nationalparksentrén Trollberget.
Familjen återflyttade till Kronoberg och Växjö 2015 
och jag är sedan 2019 ordförande i Hela Sverige ska 
leva Kronoberg. Ett intressant uppdrag, där mina 
erfarenheter av Kronoberg och Skåne kan vävas 
samman.  

Mina kontakter med Hela Sverige ska leva går cirka 20 
år tillbaka i tiden och jag brinner för att landsbygdens 
betydelse ska lyftas fram och utvecklas. Som prenume-
rant på tidningen Land och i spåren av pandemin så 
tror jag på ett ökat intresse för de lösningar på allt fler 
viktiga samhällsfrågor som landsbygden har ett bra 
svar på.  



Över sjuhundra biosfärområden finns över 
hela världen och i Sverige sju stycken. FN-or-
ganet UNESCO utser vilka områden som kan 
godkännas. Ett biosfärområde är en modell 
för att lyfta de 17 globala målen inom FN 
deklarationen Agenda 2030, som alla världens 
länder enats om.  Det är mycket viktigt att 
föra ut praktisk kunskap om målen och också 
arbeta tillsammans universitet, offentliga 
sektor, privata företag och civilsamhället för 
att uppnå målen. Biosfärprogrammet erbjuder 
en sådan möjlighet att göra detta i praktisk 
handling  inom områden, där de lokala förut-
sättningarna tillsammans med människorna 
som verkar där visar vägen till en bättre och 
mera hållbar värld. Att bo och verka inom ett 
biosfärområde innebär inte några inskränk-
ningar eller nackdelar utan ger en möjlighet 
och tillsammans med andra biosfärområden 
bidra till lyfta områdets unika karaktärer som 
modellområde.  

Jag har tagit ett initiativ till att söka bilda ett 
biosfärområde inom Kronobergs län med 
kommunerna Växjö, Alvesta och Tingsryd, 
som kan komma att kallas Insjölandskapet. 
Området skulle kunna omfatta området runt 
de stora sjöarna Helgasjön och Åsnen med 
det landskap av nationalpark, naturresurser 
och människor som bildats här under lång tid. 

Residensstaden Växjö med Linné universitetet 
kallas Europas grönaste stad och staden fick 
2018 utmärkelsen Green Leaf Award av 
EU-kommissionen.  Genom att ingå i ett 
biosfärområde skulle Växjö få en bra platt-
form i sin viktig roll som en grön ambassadör.  

Efter samtal med Region Kronoberg kommu-
nalrådet Andreas Olsson i Växjö samt flera 
företrädare för intressenter och inte minst det 
svenska biosfärprogrammet så har initiativet 
något börjat att förankras. 

Nästa steg är att söka öppna en förstudie där förank-
ringen fördjupas och beskrivs. Hela processen till 
slutligt godkännande av området kan komma att ta 
uppemot tio år. I det svenska biosfärprogrammet och 
svenska UNESCO-rådet samt de befintliga svenska 
biosfärområdena  finns mycket erfarenhet och  kun-
skap att hämta för att bli rtt godkänt område. 

I Skåne finns biosfärområdet Kristianstads Vattenrike 
och i Blekinge området Blekingearkipilagen. I Skåne 
pågår också sedan 2013 en process att bilda Vombsjö-
sänkan ett ytterligare biosfärområde med mål att bli 
godkänt 2024. 

Varje biosfärområde har en viktig uppgift att lyfta fram 
och utveckla det unika inom sitt område och verka som 
inspiratör för Agenda 2030 i praktiken.  Kartan visar 
biosfärområden i Sceriges mellersta och södra delar   
Det är min förhoppning att mitt initiativ från 2021 ska 
kunna resultera i ett biosfärområde i Kronobergs län till 
år 2030. Att strategin för ett  sådant område kan bygga 
vidare på arbetet från många både tidigare och kom-
mande generationer kronobergare och ytterligare stärka 
samarbetet med civilsamhället  och vår förening med 
våra medlemsförningar över hela länet som arbetar 
med Agenda 2030 och lokal utveckling.

Gunnar Petersson 
Ordförande 
 




