MÖTESANTECKNINGAR
Tid: Tisdagen den 11 februari kl 13.00 – 15.30
Plats: Naturvårdsverket, Stockholm
Deltagare: Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket
Göran Blom, Naturvårdsverket
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre (deltar via Skype)
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Louise Oscarsson, Svenska Unescorådet
Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet
Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet
1)

Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte

2)

Lägesuppdatering skickades till mötesdeltagarna inför mötet. Johanna
kompletterade med följande information:
a. Styrgruppen för pågående förstudie i Vombsjösänkan har
godkänt förstudien som går nu vidare för beredning i tre
kommuner.
b. Två ansökningar har lämnats till Formas. Utöver den som utvecklats av SLU och Mittuniversitetet (se beskrivning i lägesuppdatering), har även Institutionen för Globala Studier på
Göteborgs universitet gjort en ansökan med fokus på klimatförändringar samt fredliga och inkluderande samhällen (SDG
13 och 16). Om projektet beviljas, används Biosphere for Baltic som ett gott exempel.
c. Projektutveckling för Horizon2020 är i ett intensivt skede.
Deadline för ansökan är torsdagen den 13 februari. Unesco är
aktiv partner, sk beneficiary, i projektet.
Lägesuppdatering från Svenska Unescorådet: Just nu görs en uppföljning
av deras fyraåriga strategi. De behåller strategins målformuleringar och
fokuserar särskilt på att stärka kopplingen till den globala nivån och på att
länka unescokoncepten med varandra. Härutöver pågår personalomflyttning och rekrytering av ny generalsekreterare.

3)

Kommitténs strategi: Underlag för beslut skickades till mötesdeltagarna
inför mötet. Kommittén beslutade att anta strategin med en mindre justering i stycket om myndigheternas deltagande. Vidare beslutade kommittén
att strategin är ett levande dokument.

4)

Verksamhetsplan 2020: Kommittén beslutade att anta verksamhetsplanen
för 2020 med reducerad verksamhet och budget till 75tkr. UNESCO-rådet
kommer revidera budgeten under året och det kan innebära att vi kommittén får ytterligare bidrag.

5)

Workshop 23 april: Kommittén diskuterade mötets syfte, program och
inbjudningslista. Kommittén ombeds lämna namn och kontaktuppgifter på
personer som bör bjudas in. Inbjudan går ut inom kort.

6)

Information
a. Uppdrag att utvärdera fortsatt stöd till biosfärområden enligt
gemensamma riktlinjer NV-HaV: Processen pågår

b. Uppdrag att beskriva biosfärområdenas bildningsprocesser

och vald organisationsform: Arbetet har startat. Just nu besöker de och intervjuar biosfärområden. En första avrapportering sker den 18 maj och uppdraget ska avslutas den 31 maj.
Arbetet redovisas på Örådet.

c. 10-årsutvärdering: Vänerskärgården har lämnat en lägesuppdatering i december enligt överrenskommelse.
7)

Kommande möten:
Ett möte kan behövas under april-maj för att svara på remiss kring Vänerskärgårdens 10-årsutvärdering. Förslag på datum är 18 och 20 maj.
Det kommer vara möjlight att medverka via Skype.
25-26 augusti: gemensamt möte med Biosfärrådet i Nedre Dalälven samt
kommittémöte.

8)

Inga övriga frågor

9)

Mötet avslutades

