Minnesanteckningar Programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige
Tid: Onsdagen den 16 november, kl 10:00 – 14:00
Plats: Svenska Unescorådet, Tegelbacken 2, Stockholm
Deltagare:
Göran Blom, Naturvårdsverket
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet
Gäster:
Per Magnusson, Svenska Unescorådet
Kari Gardelin, Svenska Unescorådet
Nils Björling, Chalmers Tekniska Högskola
1)

Presentation Per Magnusson och Kari Gardelin
Per hälsade kommittén välkommen och gav en introduktion till Svenska
Unescorådet. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och regeringen och en del av utbildningsdepartementet. Unescorådet består av 12 personer som utses av regeringen och utgör styrelse för kansliet.
Regeringen har en 4 årig strategi om hur man ska samarbeta med Unesco.
En ny strategi för 2018-2022 är under framtagande och ska beslutas av
regeringen i januari 2018. Här nämns Biosfärprogrammet. Svenska Unescorådet beslutar sedan om en nationell handlingsplan, där Biosfärprogrammet kommer ha en roll.
Kari informerade om att kommunikation om Biosfärprogrammet utvecklas.
Här finns stor potential med Biosfärprogrammet för att det finns ett tydligt
syfte. Workshop på Örådet nästa år om kommunikationsplan för programmet.

2)

Presentation Nils Björling
Dialog: Hur kan Rurban Studio bidra till biosfärområdenas/Biosfärprogrammets kunskapsutveckling kring planeringsfrågor och samspelet mellan stad och land?
Kommittén anser att Rurban Studio är ett intressant initiativ som kan vara
en tillgång i biosfärområdenas lokala lärandeprocesser. Johanna och Nils
fortsätter utveckla former för ett samarbete.

3)

Lägesuppdatering
Johanna redogjorde för tidsplan för nomineringar till biosfärområden.

4)

Vindelälven-Juhtatdahkas remiss
Förslag till yttrande från Biosfärrådet skickades till Kommittén innan mötet. Kommittén ställde sig bakom Biosfärrådets yttrande med följande
kompletteringar:

5)

-

Se över formuleringar om skogsbruk och rennäring. Redogör för
renbruksplaner.

-

Ansökans Del 1: Skriv om för internationell målgrupp. Avsnittet är
översiktligt skrivet. Välj ut och sälj in pärlorna istället. Fjällurskogar,
t ex, förmedla vilka värden det finns där. Beskriv det alpina området
exklusivt eftersom det är unikt i Sverige, ett biosfärområde i fjälllandskap. På liknande sätt bör andra unika värden beskrivas med
den internationella målgruppen i åtanke.

-

Ansökans Del 2: Korta ner texten.

Biosfärprogrammet Sverige – organisationsutveckling
Kommittén förde diskussioner kring styrkor och svagheter utifrån arbetsmaterial om organisationsutveckling. Viktigt att utreda ekonomiska anslag
vs ansvarsfördelning och fortsätta diskutera lämplig organisationsform
som en stående punkt på kommitténs möten framöver.

6)

VP-förslag till 2018
Kommittén antog föreslagen verksamhetsplan för 2018.

7)

Övriga frågor
Formas har avsagt sig sin plats i Programkommittén.

8)

Johanna skickar förslag på mötestider för 2018.
Vid pennan,
Göran och Johanna

