2012-12-05

Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
101 38 Stockholm

Verksamhetsberättelse för programkommittén för Svenska MAB 2012
Sverige fick 2012 sitt femte biosfärområde i och med utnämningen av Östra Vätterbranterna. Året bjöd på invigningar av två biosfärområden: Blekinge Arkipelag den 2 juni
och Östra Vätterbranterna den 9 september. En internationell workshop om ekosystemtjänster hölls.
Tre sammanträden har hållits i MAB-kommittén och två i Biosfärrådet.
I verksamhetsplanen för Biosfärrådet/Svenska MAB-programmet för 2012 har tre områden lyfts fram: Synliggöra Svenska MAB, internationellt engagemang och forskning.
Planens syfte är att skapa engagemang och motivation, struktur och tydlighet, definiera
roller och ansvar samt stärka den gemensamma plattformen för biosfärverksamheten i
Sverige.

SYNLIGGÖRA SVENSKA MAB
Plan: Kommunikation: Hemsidan www.biosfäromrade.se uppdateras löpande. Gemensamma pressmeddelanden skickas ut tillsammans med centrala myndigheter vid större
händelser.
Hemsidan har uppdaterats med avseende på organisationsform, kommitténs sammansättning, ansvar och rollfördelning, strategi för Svenska MAB, nya biosfärområden och löpande med nyheter. Pressmeddelande inför beslut om Östra Vätterbranterna förbereddes
och skickades ut tillsammans med Svenska Unescorådet och Naturvårdsverket.
Plan: UNESCO/MAB-loggan: Tillsammans med Svenska Unescorådet ta fram riktlinjer
för hur UNESCO/MAB-loggan får användas av programkommittén, biosfärrådet samt
biosfärområdena.
Förslag är framtaget och presenterat för Svenska Unescorådet. Även ett förslag till brunvit skyltning är presenterat.
Plan: Kontakt med myndigheter och andra organisationer: Biosfärområden har en viktig
roll i hållbar utveckling. Biosfärrådet har identifierat ett antal nyckelinstanser som bör få
ökad insikt i biosfärområdenas roll. Dessa är: Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Artdatabanken, Landsbygdsnätverket, Skogsstyrelsen, Boverket, Fiskeriverket, Tillväxtverket,
CBM, RAÄ och Svenska Unescorådet. Biosfärrådets möten under 2012 planeras hos
några av ovan nämnda myndigheter och organisationer.

Generaldirektörer för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bjöd in till ett möte den 26
oktober för att samtala om hur biosfärområden och andra landskapsinitiativ kan användas
i myndigheternas gemensamma arbete för hållbar utveckling.
Plan: Årlig MAB-workshop: Under 2012 ska Biosfärrådet tillsammans med Östra Vätterbranterna anordna en workshop. Inriktning och tema ska definieras.
MAB-workshopen hölls den 13-14 september i Gränna med temat ” Ecosystem Services
in Biosphere Reserves”. 35 personer deltog på den internationella workshopen. Samtliga
svenska biosfärområden var representerade. Deltagare kom även från Sydafrika, Canada,
Frankrike, Ungern, Israel, Turkiet, Wales och Zimbabwe.
Under workshopen arbetade deltagarna aktivt med ekosystemtjänstkonceptet och hur det
appliceras i markanvändning och landskapets skötsel. Workshopen var ett samarbete med
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Unesco Paris, Svenska MAB och Stockholm Resilience Centre.
Plan: Invigningar och utnämningar: Unesco väntas utnämna Östra Vätterbranterna till
biosfärområde vid ICC-sammanträdet sommaren 2012. Planerad invigning av Biosfärområdet är hösten 2012. Biosfärområde Blekinge Arkipelag planerar sin invigning till
våren 2012.
MAB-kommittén och biosfärrådet var representerade vid invigningen av Blekinge Arkipelag den 1-2 juni och Östra Vätterbranterna den 9 september.
Plan: Nationella Biosfärdagen: Programkommittén utreder möjligheten att etablera en
nationell dag för biosfärområden. Dagen syftar till att uppmärksamma biosfärområdenas
arbete, goda insatser för hållbar utveckling som kan vara inspiration för andra områden
i Sverige.
Nationella Biosfärdagen har etablerats och kommer vara årligen återkommande den 2
juni. Under denna dag arrangerades aktiviteter i några av biosfärområdena.

INTERNATIONELLT ENGAGEMANG
Plan: EuroMAB 2013: Sverige var värd för EuroMAB2011 Sharing Sustainable Futures
som hölls i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle den 4-8 juli. Canada är värd
för EuroMAB2013. Svenska MAB stöttar Canada inför planering av nästa EuroMAB,
dels genom att nationell koordinator är bollplank och rådgivare, dels genom att hålla
konferenshemsidan www.euromab2011.se uppdaterad och levande fram till 2013.
Den nationella koordinatorn ingår i International Steering Committee som ansvarar för
kontinuitet i EuroMAB nätverkets utveckling mellan konferenserna.
International Steering committee hade ett sammanträde den 9 juni i samband med MABICC i Paris där den nationella koordinatorn medverkade. Där presenterades resultat från
EuroMAB2011 och en syntes av konferensrapporten. Även inriktning på kommande
EuroMAB diskuterades, liksom roller och ansvar. Nationella koordinatorn har kontinuerlig kontakt med Unesco Paris och koordinatorn för Canadas MAB-program.
Hemsidan www.eruomab2011.se har uppdaterats löpande efter konferensen. Hemsidan
byggs nu om från en konferenssida till en hemsida för nätverket EuroMAB.
Plan: International Coordinating Council (ICC): Programkommittén för MAB bör medverka vid 24th session of ICC.

Nationell MAB-koordinator medverkade vid ICC-mötet. Medverkandet innebar förberedelser och förankring av instruktioner för Sverige, aktivt deltagande i mötesförhandlingar
och sammanställning av en rapport av mötets utfall.
Plan: Solutions 2013 och NordMAB: Finland arrangerade en nordisk konferens om hållbar utveckling i Östersjöregionen (Solutions 2011). Konferensen lyfte fram hållbara
praktiska lösningar och ett särskilt forum för nordiska och baltiska biosfärområden arrangeras. Kommande Solutions-konferens hålls i Umeå 2013.
Svenska MAB ska verka för att ett NordMAB-forum arrangeras på Solutions 2013.
Ordförande och nationell koordinator deltog i en förkonferens den 19 september i Umeå
och på NordMAB-konferensen i Joenssu 30 oktober-2 november där förslag på teman för
NordMAB 2013 diskuterades.
Plan: Studieresa. På förfrågan från biosfärnätverket och med förankring hos Programkommittén för MAB, arrangerar Biosfärrådet en studieresa till ett biosfärområde utanför
Sverige. Den studieresa som planerades 2011 till Norge sköts upp till april 2012. Resan
bekostas av deltagarna själva.
Resan ställdes in.

FORSKNINGSPLAN
Plan: Forskningsplan. MAB-kommittén fortsätter arbetet med att utveckla forskningsplanen för att stärka forskningens betydelse för biosfärområdenas långsiktiga arbete och
utveckling. Arbetet tar sin utgångspunkt i det förslag till forskningsplan som tagits fram
2011.
Stockholm Resilience Centre arrangerade en workshop den 28-29 maj. Workshopen var
en fortsatt utveckling av forskningsstrategin som tas fram tillsammans med biosfärområdena och som syftar till att generera forskning som möter biosfärområdenas
kunskapsbehov och därmed stärker deras roll som modellområden för hållbar samhällsutveckling. Arbetet fortsätter under 2013.
Övrigt ej specificerat i plan:
Unesco Paris bad om synpunkter på uppdaterade dokument: Biosphere Reserve Nomination Form och Form for Periodic Review senast 30 oktober 2012. Nationell koordinator
skrev ett förslag som förankrades med MAB-kommittén, Biosfärrådet och Svenska Unescorådet för att sedan lämnas till Unesco Paris som Sveriges bidrag till dokumentens utformning.

Följande personer har medverkat i det svenska MAB-arbetet 2012:
Svenska Programkommittén för MAB:
Göran Blom, ordf., Naturvårdsverket
Jan Svensson, Formas
Johanna MacTaggart, Nationell MAB-koordinator
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre
Emilie Gullberg, Sveriges Kommuner och Landsting
En plats är vakant efter att Tillväxtverket valt att dra sig ur.
Biosfärrådet:
Johanna MacTaggart, ordf., Nationell MAB-koordinator, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Sven-Erik Magnusson, Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Cristina Ericson, Koordinator Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
Heleen Podsedkowska, Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Simon Jonegård, Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Biosfärrådets expertpanel
Sakkunniga inom bl.a. natur, kultur och hållbar samhällsutveckling. Rådfrågas vid bedömning av kandidatansökningar och nominering av biosfärområden. Här ingår bl.a.
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Boverket.
Svenska Biosfärnätverket
Nätverket består av alla som är intresserade av och/eller är aktiva inom biosfärområden
och MAB-programmet.

Ett budgetförslag togs i kommittén och lämnades till expertgruppen som beviljat sökta
medel.
Preliminär budget för 2012

BUDGET

UTFALL

Årlig workshop för Svenska biosfärnätverket

27.000

27.000

Support för genomförande av EuroMAB-konferensen 2013

50.000

55.200

Forskningsplan

25.000

19.943

Resor

45.000

27.680

147.000

129.823

TOTAL SUMMA

Göran Blom, ordf.,
Programkommittén för Svenska MAB

