MÖTESANTECKNINGAR
Tid: Tisdagen den 10 september 2019, kl 11:15-15:30
Plats: Stadshuset, Mariestad
Deltagare: Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket
Göran Blom, Naturvårdsverket, Tfn
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen
Olof Olsson, Stockholm Resilience Center
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet
Gäster: Maria Gustavsson, Vänerskärgården med Kinnekulle
Frida Nilsson, Vänerskärgården med Kinnekulle
Rune Skogsberg, Vänerskärgården med Kinnekulle
Susanne Wallner, Mariestads kommun
1)

10-års utvärderingen av Vänerskärgården med Kinnekulle: Representanter för
biosfärområdet presenterade planerad process för genomförande av kommande
10-årsutvärdering. Därefter följde en dialog om möjligheter och utmaningar under
arbetet. Presentationen skickades till kommittén efter mötet.

2)

Electrivillage och vätgassatsningen: Mariestads kommun presenterade sin
satsning för omställning för hållbara transporter som ett gott exempel på effekten
av Unescoutnämningen för en biosfärkommun.

3)

Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte.

4)

Lägesuppdatering: Inga frågor om lägesuppdateringen. Johanna meddelar att
processen i Vombsjösänkan har tagit ny fart och drivs nu av Coompanion, samt
att Miljökontoret i Sundsvall har varit i kontakt med frågor kring ett ev nytt initiativ på norra Alnön.

5)

Kommitténs strategiarbete: Underlag har skickats till ledamöterna inför mötet.
Dialog fördes kring främst två punkter: Breddning av kommittén/ökad engagemang för biosfärprogrammet bland fler myndigheter och forskningens roll.
a. Vad är syftet för myndigheter att delta? Myndigheter kan se biosfärområden som viktiga verktyg för att verka på landskapsnivå. De kan vara
arenor för genomförande av nationella program, tex grön- och blå infrastruktur, skogsprogrammet m fl. och flera centrala myndigheter kan
nyttja möjligheten. Hur kan fler myndigheter uppmärksammas på
detta? Vad har kommittén för roll?
Kommittén kan tydliggöra erbjudandet både för biosfärområden och
myndigheter. Ev kan en workshop genomföras under nästa år som belyser den ömsesidiga nyttan. Peter tar fram ett underlag (first draft) på
kommitténs strategi för ökat myndighetsengagemang som kommittén
vidareutvecklar via epost inför nästa möte.
b. Hur intresseras forskningen? Det finns ett behov av en strategi som
tydligt knyter biosfärområdenas kunskapsbehov med forskningsintres-

sen och vice versa. Tidigare försök har gjorts men biosfärområdenas
tvärsektoriella angreppsätt matchar inte den traditionella indelningen
inom akademien. Agenda 2030 kan innebära gynnsamma möjligheter
för både biosfärområden och forskning. Hur ser samarbetet mellan biosfärområden och forskningen ut idag? Hur synliggörs biosfärområdenas
kunskapsbehov? Vad har kommittén för roll?
Olof tar fram ett underlag (first draft) på kommitténs strategi för att
stimulera forskning för biosfärområden som kommittén vidareutvecklar
via epost inför nästa möte.
Kvarstår att diskutera:
a. Vad ska kommittén ha för strategi? Hur vill vi förflytta arbetet? Var vill
vi vara nästa år?
b. Uppdrag från regering, hur tydliggörs det?
c. Grundfinansiering
d. Tydligare profil och kommunikationsstöd
6)

Utvärdering av biosfärområdenas organisationsformer: 2012 beställde kommittén
en beskrivning av biosfärområdenas bildningsprocesser. Uppdraget utfördes av
SLU. Idag, sju år senare, finns det erfarenheter och lärdomar från biosfärområdenas arbetssätt och organisationsformer som kan analyseras och kommuniceras.
Samtidigt, kan bildningsprocesserna för de två senaste biosfärområdet dokumenteras.
Kommittén ställer sig positiv till att en analys genomförs och undersöker möjligheter för finansiering, beskrivning av uppdrag och lämpliga uppdragstagare.

7)

Ekonomi: Marcus ger en översiktlig redovisning av budget och hittills förbrukade
resurser. Prognosen är att Kommitténs planerade verksamhet för resten av året
ryms inom budget.

8)

Information
a. Uppdrag att utvärdera fortsatt stöd till biosfärområden enligt gemensamma riktlinjer NV-HaV: Marcus informerade att gemensamma riktlinjer ska uppdateras det närmsta året och att dialog
mellan myndigheterna inleds.
b. Kompletterande biosfärfilmer, Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen: Göran informerade att kontakt har tagits med de 2 nya biosfärområdena samt med den konsult som gjorde de 5 första filmerna. Produktion planeras och kommer bli klart under hösten.

9)

Inga övriga frågor

10) Nästa möte: tisdagen den 12 november, kl 13-15:30, på Naturvårdsverket

Vid pennan: Marcus & Johanna

