
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Möte för Programkommittén för Biosfärprogrammet 
 

Tid: Torsdagen den 16 juni, kl 13.00 – 14.30 
 

Plats: Telefonmöte 
 
Närvarande: 

Göran Blom 
Olof Olsson 

Sandro Caruso 
Johanna MacTaggart 

  
 
Minnesanteckningar 

 
1) Under hösten pågår uppdraget att genomföra en kartläggning av 

pågående verksamheter i Biosfärprogrammet som är av relevans för de 17 
hållbarhetsmålen – Agenda 2030. Uppdraget ska även inkludera ett förslag 
på hur verksamheten inom Biosfärprogrammet kan utvecklas och stärkas 

framöver. Kommittén pratade om uppdraget och dess bidrag till Lima 
Action Plan och Agenda 2030. Kommittén vill ha två avstämningstillfällen 

med de som genomför uppdraget. Ett möte i tidigt skede för att diskutera 
inriktning och avgränsningar, förslagsvis i september. Ett i 
november/december, för att skapa utrymme att ge input till resultat och 

slutrapport. Resultaten ska redovisas i rapportform (pdf) på engelska, 
samt i dokument (pdf) av mer övergripande karaktär på både svenska och 

engelska. 
 

2) Göran och Johanna berättade om höstens planerade aktiviteter. 

Kommittén diskuterade särskilt vad ”Utveckling av 
kommunikationssatsning” kan innebära.  

 
3) Aktuellt från biosfär-, kandidat- och initiativområden 

a. Vindelälven-Juhtatdahka har ändrat sin tidsplan för kandidaturen. 

De siktar på nominering under 2018 och ev utnämning 2019. 
Remissversion av ansökan bör då vara klar under hösten 2017. 

b. Voxnadalen rekryterar biosfärkoordinator. De följer sin tidsplan för 
Unescoansökan och väntas ha ett dokument på remiss under hösten 
2016, med nominering 2017 och ev utnämning 2018. 

c. Flera initiativ i Skåne verkar formera sig. Sjöbo-Eslöv-Lund gör en 
förstudie och ARNA Fågelriket fortsätter odla sitt intresse för att bli 

ett Biosfärområde där kultur används för att synliggöra 
hållbarhetsutmaningar och lösningar. 

d. Biosfärläger pågår i Kristianstads Vattenrike. 



 

 

 

 

 

 

e. Biosfärområde Blekinge Arkipelag har tilldelats medel för att 

utveckla friluftsturismen med fokus på kust och skärgård. 
Tillväxtverket som har beslutat att ge fyra miljoner kronor till 

utveckling av hållbar produktutveckling inom natur- och 
kulturturism. Medlen har getts till Blekinge i hård konkurrens med 
andra regioner, av 33 ansökningar beviljades 8. Projektet kallas 

”Arkipelagrutten – hållbara outdoorprodukter utmed leder på land 
och vatten” och ska utveckla rutter som besökare kan vandra, 

cykla, segla, rida, ta skärgårdsbåtar till eller paddla. Projektet pågår 
till och med 2019. 

f. I samma satsning som ovan, har Tillväxtverket även valt regioner 

som inkluderar Östra Vätterbranterna och Älvlandskapet Nedre 
Dalälven. 

 
4) Övrigt: 

Nationell workshop, Örådet, hålls på Kållandsö och Djurö. Samtliga 
biosfärområden finns representerade, ev ett kandidatområde, Kommittén 
samt Svenska Unescorådet. 

 


