
 
 

 

Minnesanteckningar Programkommittén för Biosfärprogrammet 

 

Tid: Onsdagen den 31 augusti 2016, kl 13.00 – 15.00 

Plats: Stockholm Resilience Centre, Kräftriket 2B 

 

Deltagare: 

Göran Blom, Naturvårdsverket, Ordf. 

Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre 

Peter Blombäck, Skogsstyrelsen (Tfn) 

Sandro Caruso, Formas (Tfn) 

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator 

 

Presentationsrunda: Detta var Skogsstyrelsens första kommittémöte. 

Deltagarna presenterade sig för varandra. 

 

1. Från MAB-workshopen i somras. Hur går arbetet vidare? 

Kommittén har tagit del av sammanställningen från workshopen 

på Kållandsö, det sk Örådet. Workshopen var ett första steg för 

att utveckla en nationell anpassning av Lima Action Plan. Johanna 

presenterade metod och resultat från workshopen och Kommittén 

diskuterade hur arbetet bör gå vidare. 

Målbild: att ha en nationellt anpassad handlingsplan där ansvars-

områden är utpekade, där nämnda berörda organisationer avser 

att bidra till att dessa genomförs och där behov och möjligheter 

synliggörs. Handlingsplanen bör inkludera konkreta och strate-

giska insatser, såväl som en beskrivning av hur insatserna följs 

upp.  

Arbetsmodellen bör även i fortsättningen ha ett starkt underi-

frånperspektiv, där biosfärområdena bidrar med input och inspi-

rerande exempel. Sammanställningen från Örådet är ett grund-

material. Programkommittén är beslutande och ansvarar för 



kommunikation och spridning av den svenska modellen nationellt 

och internationellt. 

Johanna tar fram ett förslag på process och ett första utkast som 

cirkuleras inför och diskuteras vid kommande kommittémöte. 

2. Project layout om Agenda 2030-kartläggningen, för syn-

punkter från kommittén  

Kommittén har tagit del av projektbeskrivning och tidsplanering 

inför mötet. Projektets innehåll diskuterades. Kommittén under-

stryker att projektets tyngdpunkt bör vara på den framåtsyftande 

delen och att den dokumenterande delen i viss utsträckning kan 

begränsas. Kommittén önskar att intervjuer med biosfärkoordina-

törer fokuserar på att identifiera möjligheter och behov som 

finns. Rapporten bör belysa vad biosfärområden kan bidra med 

som är unikt och kompletterande till det uppdrag som myndig-

heter har. Utredningen bör inkludera kandidatområdenas visions-

dokument, eller liknande dokument där det blivande biosfärom-

rådets mål, ambitioner och fokusområden är utpekade. 

Kommittén tipsar projektledaren om myndigheternas nygjorda 

rapportering av hur de bidrar till Agenda 2030, där även områden 

med potential pekas ut. Bra att ta del av Skogsstyrelsens, Natur-

vårdsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens rapporter. 

I mån av utrymme, och med nationell koordinator som komplet-

terande resurs, kan rapporten inkludera beskrivning av ett kluster 

som skapar bästa förutsättningar för Biosfärprogrammets ut-

veckling. Klustrets sammansättning bör bero på identifierade be-

hov, existerande nätverk och organisationer. (Se exempel SIWI 

Vattenkluster: The Swedish Water House (SWH) Cluster Group for 

Forests and Water, http://www.swedishwaterhouse.se/en/cluster-

groups/water-forests/.) 

Johanna framför kommitténs önskemål till projektledare med 

handledare. 



3. Remiss Voxnadalen – hantering och fortsatt process 

Den 8 september presenteras Biosfärkandidat Voxnadalens re-

missversionen av Unescoansökan. Göran och Johanna kommer 

vara på plats i Hamra Nationalpark. Deadline för att inkomma 

med synpunkter på remissen är 15 november. Voxnadalen siktar 

på att nomineras i september 2017. 

Göran berättade hur remisser tidigare behandlats av Kommittén. 

Kommittén beslutade att be Biosfärrådet att om input till ett ge-

mensamt yttrande. 

Remissen hanteras på kommande kommittémöte och att vid be-

hov be om förlängd deadline. 

4. Fortsatt diskussion om ”Utveckling av kommunikations-

satsning” i årets VP  

Kommittén pratade om möjliga kommunikationssatsningar och 

beslutade att satsa på: 

- Populärversion av Biosfärprogrammets bidrag till Agenda 

2030, som inkluderar resultat från projektet i punkt 2 ovan. 

(Likt broschyr framtagen av Tyska Programkommittén.) Den 

ska finnas på svenska och engelska, i pdf-format och format 

färdigt för tryck. Tryck sker i mån av ekonomiskt utrymme.  

- Kortfilm: Filmen ska förklara Biosfärprogrammet och biosfär-

områden på ett enkelt och inspirerande sätt, väcka nyfikenhet 

och visa goda exempel. Den ska användas för promotion till 

målgruppen ”helt oinsatta”.  

5. NordMAB-möte i Nordhordland 17-19 oktober  

NordMAB är ett tematiskt nätverk inom det globala biosfärnätver-

ket. Norge, som är värd för årets möte, har skickat ett med-

delande om ”save the date”. Mötets fullständiga program är ännu 

inte helt klart. Kommittéledamöter meddelar sitt intresse att 

delta. 



6. Aktuellt från biosfär-, kandidat- och initiativområden  

a. Vattenriket: Har beviljats 3,8 miljoner kronor, LOVA-pengar, till 

projekt som ska förbättra vattenkvaliteten i Helgeå, Skräbeån 

och Hanöbukten. I projektet ingår bl a insatser för att minska nä-

ringsläckage. 

b. Vänerskärgården: Har en ny medarbetare, Sofia Guldbrand, med 

särskilt fokus på hållbart näringsliv. Ansöker om medel för kom-

munikation om Agenda 2030. 

c. Blekinge: Rekryterar projektledare till projektet Arkipelagrutten – 

Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blek-

inge. 

d. Nedre Dalälven: Är i uppstartskedet av ett projekt om fisketur-

ismutveckling som också kommer att arbeta för olika fiskevårds-

insatser tillsammans med lokala fiskevårdsföreningar i området. 

Målet är att så långt som möjligt återställa Nedre Dalälvens na-

turliga fiskbiotop och därmed stärka områdets attraktionskraft 

och konkurrensförmåga. 

e. Vätterbranterna: Har en ny koordinator, Josefine Gustafsson, 

planerar inför den årliga styrelsekonferensen för Sveriges bio-

sfärområden som hålls den 27-28 september. 

f. Voxnadalen: Har rekryterat en koordinator, Hanna Alfredsson, 

Remissläpp 8/9, nominering september 2017, beslut 2018. 

g. Vindelälven: Johanna Gardeström är tf koordinator. Har skjutit 

fram sin nominering 1 år. Ansökan klar för remiss om ca ett år. 

Nominering 2018, beslut 2019. 

h. Vombsänkan/ARNA: ett aktivt initiativ. Johanna gav information 

om Biosfärprogrammet på workshop med biosfärområdesfokus i 

maj.  

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

8. Nästa möte: Tisdagen den 15 november, kl 10-15, på Skogssty-

relsen i Jönköping, Tisdagen den 24 januari, kl 10-15, ev hos HaV 

i Göteborg 

I samband med mötet planeras ett miniseminarium om myndig-

hetens och Biosfärprogrammets verksamhet, 1h.  


