
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar Programkommittén för Biosfärprogrammet 

 
Tid: Tisdagen den 24 januari 2017, kl 10.00 – 15.00 

Plats: Havs- och vattenmyndigheten, Göteborg 
 

Deltagare: 
Göran Blom, Naturvårdsverket, Ordf. 
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre 

Peter Blombäck, Skogsstyrelsen 
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen 

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator 
 
Värdar: Havs- och vattenmyndigheten 

Fredrik Nordwall, Chef, Enheten för biologisk mångfald  
Erik Törnblom, Utredare, Enheten för biologisk mångfald 

Ulrika Siira, Utredare, Enheten för forskning och miljömål 
 
 

1) Presentation av Havs- och vattenmyndigheten 
Se bilaga 

 
2) Uppföljning av minnesanteckningar 

 

3) SRC:s rapport om biosfärområden och Agenda 2030 
Deltagarna uttryckte stort intresse för rapportens innehåll och att den är 

skriven på ett tilltalande sätt. Några reflektioner: 
- Viktigt att betona att biosfärområdenas arbete i stort bidrar till 

fler hållbarhetsmål, gärna i sammanfattningen. Framkommer det 

tydligt att de hänvisningar som görs till SDG är för de enskilda 
projekten som beskrivs? 

- I rapportens del 2 presenteras slutsatser från intervjuer om Bio-
sfärprogrammets behov och utvecklingspotential. Kan 
vi/Kommittén utveckla en tydligare formulering för hur vi vill se 

att programmet utvecklas framöver? 
- Fortsatt utveckling av arbetet kan vara att be studenter inventera 

biosfärområdenas verksamhet och beskriva hur de bidrar till SDG 
på liknande sätt som i rapporten. Förväntat resultat: att fler in-
satser i biosfärområdena visas som bidrag till SDG. Biosfärområ-

denas roll i detta syfte stärks. 
- Rapportens resultat bör förmedlas till Agenda 2030-delegationen. 

Kan biosfärområdena vara en del av kommande handlingsplan 
från delegationen? 

- Ev synpunkter på rapporten och popversionerna skickas till Göran 
senast i början på nästa vecka 

 

Kommunikationsplan: Göran hade skickat Naturvårdsverkets kommuni-
kationsplan för rapporten till Kommittén innan mötet. Kommittén disku-

terade vilka andra forum som bör få information. 



- Agenda 2030 delegationen: Kontaktperson sökes 

- Svenska Unescorådet: Borde även kunna hjälpa till att komplet-
tera kommunikationsplanen. Johanna undersöker. 

- Regional tillväxt - grupp inom skogsstyrelsen: kontaktperson Gö-
ran Lindberg. Peter Blombäck undersöker. 

- FN-konferensen i juni: Johanna frågar MAB-sekretariatet om Bio-

sfärprogrammets medverkan på konferensen 
- Resilience 2017, 21-23 augusti: Johanna frågar Lisen och MAB-

sekretariatet om Biosfärprogrammets medverkan på konferensen  
- EuroMAB-konferensen och MAB-ICC: Johanna frågar MAB-

sekretariatet om möjlighet att föredra rapportens resultat  

- Havs- och vattenforum 16-17 maj har i år tema SDG. Fredrik un-
dersöker möjlighet att presentera rapportens resultat 

- GD-forum: Peter skickar information om avsiktsförklaring om 
samverkan för Agenda 2030 

- Ev. Tillväxtverket och SKL: HaV och Skogsstyrelsen undersöker 

kontaktpersoner för SKL, alla funderar på kontaktperson på Till-
växtverket. 

- Ev. Landsbygdskommittén: Johanna undersöker lämpliga forum 
där rapportens resultat kan synliggöras. 

- Andra förslag: Högskolerådet och Globala skolan 

- Nationella Biosfärdagen, 2 juni: Johanna meddelar önskemål från 
kommittén om tema SDG 

 
4) Förstärkt nationellt program 

Göran meddelar att resursen nationell koordinator har utökats till 

100%. Johanna gör en successiv utfasning som lokal biosfärkoordinator 
fram till maj.  

 
Med resultaten av Agenda 2030-rapportens del 2, diskuterades behov 
och möjligheter för att stärka Biosfärprogrammet. Här identifierades 

särskilt:  
- Behov av stärkt funktion som faciliterar lärandet mellan biosfär-

områden och andra landskapsinitiativ. T.ex: Geoparker, Model 

Forests, världsarv, regionala parker, ekoparker, samverkansom-

råden, LAB190, samverkansprocesser kring hållbar skogsprodukt-

ion så som Sveaskogs brukande i Tiveden, m.fl. 

- Behov av kompetensresurs inom specifika sakfrågor 

- Behov att göra Biosfärprogrammet mer känt, inkl. resultat och ef-

fekter av biosfärområdenas arbetssätt 

 

Johanna skriver förslag på möjlig design av stärkt nationell funktion 

som underlag för fortsatta diskussioner. Svenska Unescorådets roll un-

dersöks. 

5) Deltagande vid EuroMAB 
Kommitténs budget rymmer deltagande för tre personer. Från kommit-
tén deltar Göran Blom. Därutöver ev. en representant från Skogsstyrel-

sen och, om det finns tillfälle att presentera Agenda 2030-rapporten, 
ges en av författarna möjlighet att delta på Kommitténs bekostnad. 

 



6) Aktuellt från biosfär-, kandidat- och initiativområden - info  

 
Biosfärrådet: Johanna initierar telefonkonferenser för biosfärkoordinatö-

rer en gång i månaden. Möten syftar till ökat utbyte och att stimulera 
gemensamma satsningar, projekt, mellan biosfärområdena. Deltagarna 
är med och bestämmer mötesagendan. 

 
Kristianstads Vattenrike: Film om ekosystemtjänster i Vattenriket har 

premiär 2 februari. Ny film till åkattraktionen på naturum har också 
premiär i februari.  
 

Vänerskärgården med Kinnekulle: Har beviljats ett forskningsprojekt om 
kulturella ekosystemtjänster. Riksantikvarieämbetet finansierar årligt 

anslag med treårig ambition. Deltagare: Biosfärområdet, GU och Högs-
kolan Gävle. 
Styrelsen har stort fokus på att hitta lösning för avgående koordinator. 

 
Blekinge Arkipelag: Har anställt projektledare för Arkipelagrutten. 

 
Älvlandskapet Nedre Dalälven: LIFE-ansökan med fokus på älvängar 
blev godkänt men ej prioriterad. De fortsätter utveckla projektet och 

avser söka LIFE igen 2018.  
Johanna är inspiratör på kommande styrelsemöte. 

 
Östra Vätterbranterna: Ny utbildning av Biosfärambassadörer startar 21 
februari. Rapport från projektet Lövsuccee väntas vara klar i februari. 

Projektet presenteras på konferens om Grön infrastruktur 
Har fått projektmedel för Växa tillsammans, ett inkluderingsprojekt. 

 
Voxnadalen: Arbetar utifrån synpunkter som inkom på remissen. Har 
flyttat fram sin tidsplan ett år för att fokusera på förankring och kom-

munikation. Breddad arbetsgrupp och styrgrupp. Johanna träffar ar-
betsgruppen 31 januari. Planerad nominering i september 2018 med ev 

utnämning 2019. 
 

Vindelälven-Juhtatdahka: Har fokus på zonering och framtida organisa-
tion och ekonomi för det ev. biosfärområdet. 
 

Initiativ Malmö stad: har efterfrågat information om Biosfärprogrammet 
vid informationsmöte. Datum ej bestämt. 

 
Initiativ Öresund: Johanna har haft Skypemöte med Danmark för att ge 
information om biosfärområden. 

 
7) Övriga frågor 

Förfrågan om internationellt utbyte mellan skogsmyndigheter, Sverige - 
UK: Kommittén och Skogsstyrelsen ställde sig positiva till ett sådant 
utbyte. Datum 9-10 mars, Plats Jönköping med omnejd, Kontaktperson 

Erik Ederlöf. 
 

 
 



 

8) Nästa möten: 
 

Torsdagen den 1 juni 2017, kl 10-12 + lunch, Stockholm 
Onsdagen den 30 augusti, kl 10-12 + lunch 
Onsdagen den 8 november, kl 10-12 + lunch 

 
 

 
Vid pennan, 
Göran och Johanna 
 

 



 

Bilaga: Presentation av Havs- och vattenmyndigheten 
 

- Myndigheten har ca 250 anställda 

- Myndigheten ansvarar för samordning av 3 miljömål. Det är en 

förvaltningsmyndighet för vattenförvaltning, havsförvaltning, fis-

keriförvaltning och fysisk planering till havs  

- Fiskerikontroll är den största verksamheten 

- Myndigheten har fyra enheter: 

o Kunskap: miljömål, internationell enhet (CBD, SIDA-projekt, 

utvecklingssamarbeten, globala programmet) 

o Fiskförvaltning 

o Havs och vattenförvaltning (biologisk mångfald, prövning 

och tillsyn, tillsynsvägledning, mm)  

o Verksamhetsstyrning 

Grön infrastruktur, Agenda 2030, Ulrika Siira 
Havs- och vattenmyndigheten förbereder deltagande på FNs havskonfe-

rens den 5-9 juni i New York som har fokus på Agenda 2030 och målet 
om haven och de marina resurserna (14), regionala och lokala samar-
beten. Goda exempel på detta ska visas fram. Konferensen är ett start-

skott för internationella samarbeten framöver. 
Kommentar: Kan biosfärområdena lyftas? 

 
Planering för Havs och vattenforum pågår som hålls den 16-17 maj i 
Göteborg. Temat är Från källa till hav och FNs hållbarhetsmål. Här finns 

möjlighet att presentera exempel från biosfärområden. 
Kommentar: Hur kan Biosfärprogrammet synas? 

Not: Speakers corner, deadline för anmälan 15 mars. 
 
Havsplanering 

Havs- och vattenmyndigheten utvecklar förslag till havsplaner för Väs-
terhavet, Östersjön och Bottniska viken som ska presenteras 2019. 

Bland annat i projektet Baltic Scope, som är ett Interregprojekt om 
havsplanering i Östersjön. De stora sjöarna är inte inkluderade.  
Kommentarer: Biosfärområdena borde ges möjlighet att delta i proces-

sen. I.e. Kristianstads Vattenrike och Blekinge Arkipelag. 
Kan biosfärområden i de stora sjöarna vara modellområden för plane-

ring över stora vatten? I.e. Vänerskärgården med Kinnekulle och Östra 
Vätterbranterna. 
 

Områdesskydd 
Myndigheten har centralt vägledningsansvar för områdesskydd som har 

bäring på vatten/hav. 
Etappmål: minst 20 % av Sveriges land och sötvattensområden ska nå 

nationella och internationella mål till 2020, och 10 % av marina.  
Framöver arbetar de för att förstärka skydd, komplettera nätverk och 
genomföra handlingsplaner. 

 


