
Behandling av ansökan om biosfärkanditatstatus  
inom ramen för UNESCO-programmet Man and the Biosphere 

 
För att betraktas som biosfärkanditat skall en ansökan granskas och godkännas av den 
svenska MAB-kommittén. Här nedan beskrivs denna process. 
 

1. Det inledande steget för att bli en biosfärkandidat är att området ansöker till 
kommittén om att bli biosfärkandidat. Ansökan skall undertecknas av samtliga 
kommuner som berörs av området. Tillsammans med ansökan bifogas förstudien 
som utgör underlaget för kommitténs bedömning.  

 
2. En arbetsgrupp inom kommittén granskar förstudien och kommer med en 

rekommendation som går ut till hela kommittén. Förstudien och ansökan 
uvärderas enligt följande kriterier: 

• Mångfald – området skall representera ett stycke svensk natur som är 
unikt och av riksintresse, hysa hög biologisk mångfald och spegla olika 
ekosystem, landskap och miljöer i Sverige för både människor och natur. 

• Storlek och zonering – Förstudien skall ge förslag på  geografisk 
avgränsning (storlek) och zonering (kärn-, buffer- och 
utvecklingsområden) av området där man kan arbeta med de tre 
funktionerna (bevara, stödja, utveckla). Detta innebär också att redogöra 
för i vilken utsträckning de tre huvudfunktionerna i biosfärkonceptet kan 
uppfyllas;  

i. Bevara – skydd av unika biologiska och kulturella värden  
ii. Utveckla – utveckling av potentiella produkter och tjänster 

iii. Stödja – forskning och utbildning 
• Lokalt engagemang och samverkan – Ett framtida biosfärområde ska 

kunna drivas lokalt i samverkan mellan t.ex. myndigheter, föreningar och 
näringsliv. Förstudien skall: 

i. Ge förslag på biosfärområdets organisation. 
ii. Redogöra för pågående projekt i området som passar in i 

biosfärskonceptet. Detta inkluderar även de organisationer och 
eldsjälar som verkar i området. 

iii. Redogöra för strategier för samverkan och utveckla en vision för 
området 

• Finansiering – Förstudien bör redogöra för hur nästa fas kan finansieras. 
 

3. Kommittén tar beslut om området anses lämpligt som kandidat. Kommittén kan 
komma att be om komplettering av förstudien. 


