Minnesanteckningar Programkommittén för Biosfärprogrammet
Tid: Torsdagen den 1 juni 2017, kl 10.00 – 12.00
Plats: Formas, Stockholm
Deltagare:
Göran Blom, Naturvårdsverket, Ordf.
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen
Sandro Caruso, Formas
Johanna MacTaggart, Nationell koordinator
1)

Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna

2)

Uppföljning av minnesanteckningar
-

3)

4)

Nationell prioritering av Lima Action Plan (LAP)
- Kommittén diskuterade hur strategin för Biosfärprogrammet Sverige förhåller sig till LAP. Behövs en ny nationell strategi?
-

Kommittén pratade om process för framtagande av Verksamhetsplan för 2018, med aktiviteter och referenser till LAP inlagda
fast med nationell strategi som det större perspektivet.

-

Kommittén föreslog en diskussionspunkt för Örådet: Hur stärker
vi känslan av att vi tillhör samma program? Hur ser planeringscykeln ut?

-

Om möjligt förbereds ett förslag från kommittén inför Örådet.
Kommenteras via e-post.

Fråga från Voxnadalens kandidatområde för diskussion.
SkS erbjuder sig att bistå genom sina regionala sektorsråd.
-

5)

Skogsstyrelsen planerar ett möte för de inom organisationen som
arbetar med regional tillväxt och utvecklingsfrågor. Mötet hålls i
september och handlar om Biosfärprogrammet och biosfärområden. Johanna engageras. Skogsstyrelsen återkommer med datum.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

Göran återkopplar till Hanna.

Initiativ från Havs- och Vattenmyndigheten: Myndigheten besökte
Vattenriket och utvecklade ett intresse för att stödja Biosfärprogrammet
med särskilt fokus på Östersjön. Arbetsnamn: ”Hur bidrar biosfärområden i Östersjöregionen till Agenda 2030?”. HaV vill stödja erfarenhetsoch kunskapsutbyte, samt kommunikation om Agenda 2030. Det skulle
innebära viss resursförstärkning till Biosfärprogrammet.

-

Kommittén var positiva till initiativet. Johanna fortsätter utveckla
idén tillsammans med HaV och Vattenriket.

6)

Informationspunkter
- Från EuroMAB: Arrangemanget bestod av både toppar och dalar.
Agenda 2030-rapporten fick fint, synligt och hörbart utrymme.
- Internationellt utbyte (Skogsstyrelsen): Utbyte med UK i mars
Skogsstyrelsen är intresserade av återvätningsprojekt, där hade
UK intressanta insatser där de kontrollerar vattenflöde från berg t
ex. Steg för fortsatt utbyte: Skogsstyrelsens regionansvariga
kopplas ihop med respektive biosfärområde/kandidat, ge mer information om biosfärprogrammet/biosfärområden i september,
finna finansieringsformer.
- Central förankring: Möten har hållits där Johanna, Göran,
Svenska Unescorådet, författare av Agenda 2030-rapporten har
medverkat. Naturvårdsverkets Gd, Stadssekreterare på Mdep,
även annan konstellation på Mdep.
- Ett nytt samarbete har etablerats med Svenska FN-förbundet
som erbjudit möjlighet att utbilda Agenda 2030 ambassadörer i
Biosfärområdena.
- Kommunikationsprojekt – Agenda 2030: initierat av Vänerskärgården men tillgängliggörs för alla biosfärområden. Ska bl a resultera i en utställning på naturum eller dylika informationsplatser, där besökaren med modern teknik upptäcker det lokala biosfärområdet och de globala hållbarhetsmålen. Den digitala infrastrukturen är en nationell satsning (extra finansiering söks), de
lokala anpassningarna (information om lokala förhållanden etc),
ägs och försörjs lokalt.
- Biosfärdagen 2 juni: bl.a. Frukostseminarium på Svenska Unescorådet, 12 över 12-information på Naturvårdsverket, världspremiär för Biosfärfilmen, exkursion i Vindelälven (3/6), biosfärbuss i Vattenriket, utdelning av biosfärstipendium i Vänerskärgården, biosfärlunch i NEDA, m.m.
- MAB-ICC 12-15/6 i Paris: De stora frågorna är Exit strategy,
Quality improvement strategy, Operational guidelines, samt global communication framework. Sverige håller ett lunchevent för
att presentera Agenda 2030-rapporten, samlar nordiska länder till
möte, samt annonserar att vi kandidaterar för omval.
- Öråd 26-28/6 i Blekinge Arkipelag: Göran, Johanna och Svenska
Unescorådet deltar. På workshopen kommer vi bearbeta vägledning för biosfärområden ang. LAP, arbeta vidare med nationell
anpassning LAP (från 2016). Prata om strategi för att attrahera
forskning om ekosystemtjänster, samt hur vi skapar långsiktiga
perspektiv för biosfärområden och programmet.
- NordMAB 16-18/10 i Danmark: Program är under utveckling.

7)

Aktuellt från biosfär-, kandidat- och initiativområden - info
Pga tidsbrist, valdes några insatser:
Biosfärrådet: Har möte en gång i månaden via Skype. Möten syftar till
ökat utbyte och att stimulera gemensamma satsningar, projekt, mellan
biosfärområdena. Deltagarna är med och bestämmer mötesagendan.

Vänerskärgården med Kinnekulle: Letar fortfarande koordinator.
Blekinge Arkipelag: Styrelse och kommuner har beslutat att genomföra
en 5-års utvärdering.
Sjöbo: Förstudie beräknas vara klar vid årsskiftet
Malmö/Öresund: Johanna medverkar på en informationsdag för kommunen i september. Intresse från Danska sidan växer, Mön väntas få
biosfärutnämning nu i juni.
8)

Nästa möten:
Onsdagen den 30 augusti, kl 10-12 + lunch, Tillväxtverket, Stockholm
Onsdagen den 8 november, kl 10-12 + lunch

Vid pennan,
Göran och Johanna

