Minnesanteckningar Programkommittén för Biosfärprogrammet
Tid: Tisdagen den 15 november 2016, kl 13.00 – 15.00
Plats: Skogsstyrelsen, Jönköping
Deltagare:
Göran Blom, Naturvårdsverket, Ordf.
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Sandro Caruso, Formas (Tfn)
Johanna MacTaggart, Nationell koordinator
1)

Remiss Voxnadalen – rekommendation från Biosfärrådet
Voxnadalens remiss diskuterades. Programkommittén står bakom Biosfärrådets yttrande men har några tillägg av övergripande karaktär. Johanna skriver ett förslag som cirkuleras via e-post för snabb respons.

2)

VP för 2017
Kommittén hade fått förslag till VP innan mötet. Johanna och Göran justerar VP enligt kommitténs förslag och skickar via e-post för beslut.

3)

Verksamhetsberättelse för 2016
Utgick pga. av tidsbrist. Verksamhetsberättelsen kompletteras med ytterligare några aktiviteter som sker innan årsskiftet. Det färdiga dokumentet cirkuleras sedan via e-post för beslut.

4)

Förstärkt nationellt program – info från NV
Naturvårdsverket meddelar att de avser göra en resursförstärkning under en två-årsperiod till att börja med. Satsningen syftar till att stärka
programmets nationella funktion med inriktning på att kommunicera
biosfärområden som modellområden, bidra till genomförandet av
Agenda 2030, och hitta en långsiktig och breddad finansieringslösning.
Kommittén ansåg att man vi kommande möte bör ha en bred diskussion
om hur fler kan bidra till att stärka programmet.

5)

Skrivelse från Tyskland angående BR Exit Strategy
Kommittén diskuterade förslag till skrivelse som Johanna förberett.
Kommittén beslutade att stå bakom skrivelsen med kompletteringen att
länder i behov av hjälp med 10-årsutvärderingar kan erbjudas expertstöd från andra länder, på liknande sätt som Sverige agerat för USA
m.fl. Johanna kompletterar och skickar skrivelsen till Tyska MAB.

6)

Från Styrelsekonferensen i Östra Vätterbranterna
Detta var den tredje årligen återkommande konferensen. Den ger värdefullt erfarenhetsutbyte för biosfärområdenas styrelser. Vid årets konferens bildades arbetsgrupper kring gemensamma fokusområden, så

som varumärkesutveckling, ekoturism, biosfärambassadörutbildning
m.m. Johanna skickar rapport från styrelsekonferensen till kommittén.
7)

Från NordMAB-möte i Nordhordland
Utgick pga. tidsbrist. Johanna meddelar att rapport skickas inom kort.

8)

Kommunikationsinsats 2016 – Biosfärfilm, info
En konsult har fått uppdraget att göra en kort film som förklarar Biosfärprogrammet och biosfärområden. Målet är att filmen ska vara klar
till årsskiftet.

9)

Aktuellt från biosfär-, kandidat- och initiativområden - info
Med anledning av att Kristianstads kommun har planer på att införliva
Vattenrikets hemsida i kommunens ansåg kommittén att man bör förtydliga kring biosfärområdens hemsidor och vikten av att biosfärområden är fristående från bl.a. myndigheter.

10) Övriga frågor
Fortsatt utveckling av internationellt projekt enligt Forestry Project Concept Note. Projektmedel söks för lokala insatser för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, där Stiftet och Hushållningssällskapet
engageras. En delegation från UK är intresserade av att komma till Sverige i jan/feb 2017 för samtal och projektutveckling med Skogsstyrelsen.
11) Nästa möte på Havs- och vattenmyndigheten, den 24 januari 2017
Vid pennan,
Göran och Johanna

