Minnesanteckningar Programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige
Tid: Onsdagen den 30 augusti, kl 10:00 – 12:45
Plats: Tillväxtverket, Stockholm
Deltagare:
Göran Blom, Naturvårdsverket, Ordf.
Olof Olsson, Stockholm Resilience Center
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen
Johanna MacTaggart, Nationell Koordinator
Gäster:
Aili Käärik, Miljö- och energidepartementet
Johanna Giorgi, Tillväxtverket
Christina Rådelius, Tillväxtverket
1)

Mötet öppnades och ordföranden hälsade alla välkomna.

2)

Presentation av Tillväxtverket, Christina Rådelius och Johanna Giorgi
Johanna Giorgi: Analysenheten, har som uppdrag att få hållbar tillväxt att
genomsyra verksamheten.
Christina Rådelius: Ansvarar för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt
samverkan och samordning inom turism. Riktade uppdrag: Hållbar destinationsutveckling (HDU), hållbar produktutveckling inom natur och kulturbaserad turism.
Tillväxtverket har fokus på att skapa långsiktiga förutsättningar för företag
och Regioner. De håller i strukturfonderna, skriver strategier för strukturfonderna inför nästa programperiod nu. Har fokus på företagens konkurrenskraft: Hur kan man driva företag på ett hållbart sätt, Hur kan innovationer främjas och spridas? Andra fokus är miljöintegrering i regionala utvecklingsplaner, klimatsatsningar, hållbara lösningar, gröna fonden, samt
digitalisering som är en förutsättning för att skapa mer hållbara företag.
Besöksnäring är den starkast växande näringen i Sverige just nu. Tillväxtverket främjar HDU på företags- och destinationsnivå. Både offentlig och
privat sektor behöver ingå i HDU. Biosfärområdenas utveckling påminner
om destinationsutveckling. Ska utveckla gemensamt ramverk för de 8 utvalda destinationerna för hur man utvecklar en hållbar destination.
Tillväxtverket driver nu en fyraårig satsning på Hållbar Produktutveckling
(HPU). Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och
naturintresserade besökare från andra länder. Region Blekinge och Smålands Turism AB, är utvalda områden som ingår i HPU.
Johanna MacTaggart informerade om biosfärprogrammet.

3)

Dialog om samverkansmöjligheter
Agenda 2030-delegationens förslag beskriver behov av plattformar. Där
kan biosfärområden ha en roll. Biosfärområdenas multifunktionalitet är
svårt att mäta. Kan Biosfärprogrammet vara en test för hur man skulle
kunna mäta multifunktionalitet, t ex med hjälp av ”Storyline indicators”?
Viktigt att fortsätta fundera på vad som är intressant att följa, kan det
vara olika för olika biosfärområden? Samt, vilka vill man presentera mätningarna för?
Hur går vi vidare? Kan Näringsdepartementet ge ett uppdrag till Tillväxtverket?

4)

Lägesuppdatering (skickades innan mötet) - Frågor kring denna?
Kommittén tyckte det var positivt att få lägesuppdatering inför mötet och
beslutade att fortsätta denna praxis och att lägesuppdateringen biläggs
minnesanteckningarna.
a. Biosphere for Baltic: Det finns erfarenheter inom Ecoregion
och den skogliga delen av Östersjösamarbetet som kan vara
värdefulla för projektet.
Miljö- och energidepartementets vattensektion kan gärna få
information om projektet.
b. Beredning av nomineringar till Unesco: Processen mellan 1
april-30 september, dvs. beredning i departementen behöver
preciseras. Miljö- och energidepartementet undersöker detta
vidare tillsammans med Svenska Unescorådet.
c. Internationella effekter av presentation av Agenda2030rapport för MAB-ICC: Något som kommittéledamöterna kan
bidra med? Johanna har detta i åtanke när de olika initiativen
fortsätter att utvecklas.
Skogsstyrelsen är intresserade av ett ev. utbyte med Etiopien
som uppföljning av besöket av Etiopiens miljöminister i bl. a.
Östra Vätterbranterna. SLU koordinerar fortsatt planering inför ett ev. utbyte.
d. Erik Ederlöf deltar på NordMAB-konferensen. Något särskilt
som Erik kan förbereda? Johanna skickar den senaste NordMAB rapporten till Peter och Erik. Fundera kring ev. projektmöjligheter.

5)

Förfrågan från SGU om medverkan i deras externa referensgrupp för
geoparksansökan från Siljansringen.
Kommittén ställde sig positiv till förfrågan. Johanna och Göran delar på
uppdraget.

6)

Kanadensiskt kunskapscentrum för traditionell kunskap söker Letter of
support. (International Center for Sustainable Rural Communities, ICSRC)

Kommittén ställde sig positiv till ett letter of support. Identifierad relevans
för Skogsstyrelsens arbete med rennäring och Naturvårdsverkets uppdrag
tillsammans med Sametinget om traditionell kunskap.
Johanna och Göran skriver och skickar brevet.
7)

Diskussion: Nationella prioriteringar och process kring LAP
Kommittén ställde sig bakom föreslagna prioriteringar och betonade att
det är högsta prioritet att fortsätta hålla fokus på punkt 1: Agenda 2030.
Kommittén utvecklar strategi och kommande VP vid sitt nästa möte utifrån
underlag som tagits fram under Öråden 2016 och 2017.

8)

Övriga frågor
”Rurban studio” är ett initiativ för att etablera en plattform för dialog mellan akademi och praktik för att utveckla helhetsperspektiv på samspel och
konflikter mellan landsbygd och stad (hållbarhetsfokus). De är intresserade av att undersöka hur de kan arbeta tillsammans med Biosfärprogrammet. Nils Björling, projektledare, bjuds in till Kommitténs nästa möte
för vidare information och dialog.

9)

Nästa möte: Den 16 november, kl 10-14 på Svenska Unescorådet.

Vid pennan,
Göran och Johanna

