MINNESANTECKNINGAR
Tid: Torsdagen den 18 januari, kl 10:00 – 14:00, inkl. lunch
Plats: Naturvårdsverket
Deltagare: Göran Blom; Naturvårdsverket
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen
Olof Olsson, Stockholm Resilience Center
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet
1)

Inga synpunkter på minnesanteckningar från förra kommittémötet.

2)

Lägesuppdatering - Frågor kring denna? (bifogat dok.)
Biosphere for Baltic:
Tips på kontaktpersoner och kanaler: Jan Lannér, kontaktperson för modellskog. De har ett projektförslag i linje med Biosphere for Baltic. Peter
skickar projektansökan till Johanna.
Ang öka kunskap om biosfärområdenas arbetssätt i andra organisationer:
”De myndigheter och länsstyrelser som har i uppdrag av regeringen att
bidra till genomförandet av strategin ingår i ett särskilt nätverk under ledning av Tillväxtverket. Regeringens nätverk för EU:s strategi för Östersjöregionen (Östersjönätverket, tidigare kallat Myndighetsnätverket) sammankallas cirka tre gånger per år och utgör en viktig plattform för regeringens arbete med att genomföra strategin. Nätverket samlar myndigheter, länsstyrelser, regioner/regionförbund, kommuner och andra genomförande aktörer.” Källa: http://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eusostersjostrategi/styrning-och-samordning-i-sverige/ Peter förmedlar kontaktperson på Tillväxtverket. Vi kan fråga om vi får komma på ett möte
och informera om projektet.
Nätverk som leds av Finland – areella näringar kring Östersjön. Koppling
av jord- och skogsbruk till Östersjön. Peter undersöker lämplig kontaktperson.
Projektets del 2: Johanna skickar omfattning av tjänst och beskrivning av
arbetsuppgifter för del 2 till Kommittén.

3)

Voxnadalens remiss
Yttrande från Biosfärrådet skickades till Kommittén innan mötet. Kommittén ställde sig bakom Biosfärrådets yttrande med följande kompletteringar:

- Kommittén anser att ansökan omarbetats med hänsyn till de synpunkter som gavs i samband med remissomgången 2016 och uppmärksammar särskilt att goda insatser gjorts för att
bredda förankring och engagemang för det pågående arbetet.
- Kommittén noterar med tillfredsställelse att beskrivningen av skog som hållbar resurs inkluderar både hållbart brukande och bidrag för omställning till ett fossiloberoende samhälle
och biobaserad ekonomi.
- Kommittén uppmärksammar de rödmarkerade avsnitt i dokumentet som hänvisar till att
utredning av lämplig organisation för arbetet fortfarande pågår och rekommenderar att Voxnadalen klargör styrelsens mandat och roll så att detta med all tydlighet framgår i ansökan.
- Ett biosfärområde är en del i ett världsnätverk som bygger på att alla utvalda områden ska
bidra till dess innehåll och kvalitet genom att ta del av kunskap från andra områden och
sprida egna erfarenheter. Beskriv tydligare hur just Voxnadalen bidrar till att stärka nätverket. Relatera gärna till Lima Action Plan.
- Dokumentet bör beskriva hur långt de har kommit i processen med att ta fram utvecklingsplanen samt hur processen ser ut framåt.
- Se över och gör en korrekt beskrivning av myndigheternas uppdrag (Kap 5), t.ex. är Skogsstyrelsens uppdrag är att verka för att landets skogar sköts så att de skogspolitiska målen
uppnås.
- Dokumentet beskriver att uppföljning ska ske. De indikatorer som anges för uppföljningen,
är indikatorer som ofta används vid t.ex. miljömålsuppföljning osv. Kommittén undrar om
Voxnadalen planerar att utveckla indikatorer som kan användas för att utvärdera effekten av
biosfärområdet och dess aktiviteter.
Johanna berättade att processen fram till nominering den 30 september
ser ut enligt:
1 mars: Ansökan lämnas till nationella Programkommittén för Biosfärprogrammet
Senast den 1 mars lämnas ansökan till nationella Programkommittén. Ansökan lämnas
elektroniskt via epost. Handlingarna är på svenska, kapitel 5 (signaturer) behöver inte vara
fullständigt. Programkommittén tar beslut om nominering och skriver rekommendation till
Svenska Unescorådet. Programkommittén kan även rekommendera att mindre justeringar
görs i avsikt att stärka ansökan.
1 april: Ansökan lämnas till Svenska Unescorådet
Senast den 1 april lämnar Programkommittén ansökan till Svenska Unescorådet. Ansökan
bereds inom Utbildningsdepartementet och Miljödepartementet.
1 juni: Originalhandlingar klara
Senast den 1 juni lämnas ansökan i pappersoriginal på svenska och engelska till Svenska Unescorådet. De inkluderar samtliga signaturer och rekommendationsbrev i original. Samtliga
myndigheter och statliga instanser som har särskilda åtaganden för förvaltning av skyddade
områden, samt programkommittén har signerat ansökan enligt direktiv i Kap.5.
30 september: Sista dagen att nominera ett område till Unesco
Kommittén beslutade att kalla Voxnadalen och Vindelälven till mötet 19
mars så att de kan ge ett bemötande till Kommitténs yttrande.

4)

Blekinge Arkipelag – omorganisation
Kommittén har via ett pressmeddelande nåtts av informationen att Blekinge Arkipelag omorganiseras. Kommittén skriver ett brev till Biosfärområdets styrelse och efterfrågar information om hur de ser på den närmsta
tiden. Så som: Hur påverkar omorganisationen Biosfärområdets verksamhet? Vad kommer de fyra punkterna i pressmeddelandet innebära?
Kommitténs uppgift är att bistå det lokala arbetet och erbjuder Blekinge
möjlighet till dialog med Kommittén, som stöd i deras lokala process.

5)

Biosfärprogrammet Sverige – organisationsutveckling. (Underlag bifogat)
Kommittén förde diskussioner utifrån tidigare underlag. Fortsatt arbete:
a. Utvärdera effekter av biosfärområden genom ”Storyline indicators”. SRC har anställt en monitoring expert, Eva Brattander. Johanna och Olof träffar henne.
b. Kommitténs sammansättning bör utvecklas ändamålsenligt
och dess mandat bör förtydligas.
c. Säkerställa om myndighet kan vara medlem i ideell förening.
Göran kollar med ME-dep. Peter undersöker internt.
d. Diskutera: Vad är det vi vill uppnå med omorganisationen?
e. Hur får vi en breddad finansiering till biosfärprogrammets
verksamhet?

6)

Verksamhetsberättelse för 2017
-

7)

Kommittén godkänner verksamhetsberättelsen.

Övriga frågor
-

Svenska IALE (International Association for Landscape Ecology)
ordnar varje år en konferens med landskapstema. De planerar
att ha biosfärområden som tema för höstens konferens. Preliminärt den 4-5/10 med en dags konferens och en dags exkursion.

-

High Level Political Forum i NYC i juli, som handlar om SDG +
resilience. Kommer Biosfärprogrammet att synas på HLPF? Kan
vi vara med och arrangera ett side event? Vad har regeringskansliet för tankar här? SRC kommer vara där. Möjliga samarbetspartners för ett side event: T ex Sydafrika, Vietnam, Australien, Peru. Ett sådant här initiativ stärker varumärket Sverige.
Johanna undersöker programmet för HLPF och funderar på vad
som kan göra oss relevanta i sammanhanget, samt undersöker
det internationella MAB-sekretariatets ev. intentioner för event
under HLPF. En grov skiss tas fram så snart som möjligt.

-

Kommittén planerar att besöka Boverket, Blekinge Arkipelag och
Vombsjösänkan i juni. Det planerade mötet på HaV flyttas till
september då bl a projektet Biosphere for Baltic presenteras.

Göran tar kontakt med Boverket för planering av juni-mötet.
8)

Mötestider 2018
Torsdagen den 18 januari, kl 10-14, Naturvårdsverket
Måndagen den 19 mars, kl 13-16, Stockholm Resilience Center (ev start
innan lunch)
Torsdagen den 31 maj – Fredag 1 juni: Prel. Möte med Boverket, Blekinge
Arkipelag och Vombsjösänkan (OBS: Två dagar!)
Tisdagen den 4 september, kl 10-13, Havs och Vattenmyndigheten
Tisdagen den 20 november, kl 10-13, plats?

Vid pennan: Göran & Johanna

