
  
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

  

Tid: Tisdagen den 20 november 2018, kl 10-12 

Plats: Svenska Unescorådet, Stockholm 

Deltagare: Göran Blom, Naturvårdsverket (via Skype) 

Peter Blombäck, Skogsstyrelsen (via Skype) 

Olof Olsson, Stockholm Resilience Center 

Johanna MacTaggart, Biosfärrådet 

 

Gäst: Per Magnusson, Svenska Unescorådet 

 

1) Inga synpunkter på minnesanteckningar från föregående möte. 

2) Lägesuppdatering:  

Vad händer i NordMAB-nätverket? 

Norge har nominerat Nordhordland till Unesco inför beslut sommaren 2019. Lofo-

ten är ett pågående initiativ. I Danmark finns Möns biosfärområde men inga andra 

kända initiativ. Ev nytt transnationellt initiativ för Öresundsregionen kan bli aktu-

ellt. I dagsläget drivs det främst från den svenska sidan av Malmö stad. Lake Pä-

ijänne i Finland är intresserade av att bli biosfärområde och en lokal process på-

går. Finland har dock ingen stödjande nationell kommitté. Estland och Lettland 

har ett biosfärområde var och inga ytterligare initiativ på gång. North Vidzeme i 

Lettland rekryterar just nu en ny koordinator. 

 

Under årets NordMAB-möte i Lake Päijänne uppdaterades NordMABs fokusområ-

den något för att bli mer generella och applicerbara i alla länder som ingår i nät-

verket.  De ”nya” fokusområdena är: 

a. Fostering Northern sense of belonging   

b. Building collaborative partnerships 

c. Connecting to traditional and place based knowledge and research     
 

Nästa NordMAB hålls i Skottland. Det planeras till hösten 2019. 

 

De Nordiska Unescoorganisationerna har årliga möten med roterande värdskap. 

Under 2019 är Sverige värd för mötet som hålls i Kristianstads Vattenrike första 

veckan i september. Biosfärområden kommer vara ett fokusområde under mötet 

och biosfärområdet engageras i arrangemanget.  

 

Uppdatering från Skogsstyrelsen (SKS): Inom ramen för Skogsprogrammet finns 

möjlighet att stötta regionala initiativ, intressant för biosfärområden. Den första 

utlysningen gick ut i oktober med ambitionen att få med så många Länsstyrelser 

och regioner som möjligt. Inför andra utlysningen, vill SKS rikta insatserna ytterli-

gare och det kan finnas möjlighet att använda biosfärområden som exempel på 

aktiviteter som medlen kan användas för. Viss osäkerhet just nu när andra utlys-

ningen lanseras pga regeringssituationen men bra om vi ändå är förberedda. 

Thomas Mårtensson håller i skogsprogrammet på Skogsstyrelsen.  

 

Romeleås-initiativet är inte längre aktuellt. Tas bort från listan med pågående ini-

tiativ. 

 



3) Organisationsförändring – Lägesuppdatering 

Göran arbetar för att bredda NVs interna engagemang för biosfärprogrammet ge-

nom att förbereda för ny kommittéordförande och nya kontaktpersoner på NV. 

 

Regeringen har tillsatt en utredning om myndigheters möjlighet att teckna sk IOP-

avtal med idéburen sektor (IOP=Idéburet Offentligt Partnerskap). NV avvaktar 

vidare utveckling av organisationsförslaget med anledning av utredningen. Utred-

ningen ska vara klar i december 2019.  

 

Biosfärområdenas samverkansorganisation: Biosfärrådet fortsätter utreda förut-

sättningar för en samverkansorganisation. Hur ser behovet ut? Hur ska den fun-

gera i praktiken? Hur skapas en enkel lösning som inte blir en administrativ på-

laga? Nuvarande samverkansmodell som används i projekten Biosphere for Baltic 

och Biosphere Forests for the Future, där ett biosfärområde har huvudmanna-

skapet, kan ge positiva effekter då det tillför kompetens och resurser till biosfär-

kontoret, samtidigt som biosfärområdets roll i biosfärprogrammet stärks. Dock 

innebär det en administrativ belastning som bör speglas av projektbudgetar. 

 

Kommittén anser att fortsatt utveckling med syfte att skapa en förstärkt nationell 

kanslifunktion ska prioriteras. 

 

Kommittén har tagit del av diskussionsunderlaget Struktur för Biosfärprogrammet 

och anser att fortsatt process för framtagande av strategi för Biosfärprogrammet 

bör initieras. 

 

Svenska Unescorådet inleder samtal med Miljö- och Energidepartementet, angå-

ende förslag att uppdra åt t ex NV och HaV att ta fram förslag på strategi som 

tydliggör regeringens ståndpunkt vad gäller biosfärprogrammet. 

 

Svenska Unesco kan även vara värd för ett tvärsektoriellt möte med centrala 

myndigheter om detta är av intresse. (Tips: GD-forum, Sidas Agenda 2030: tittar 

på goda exempel på implementering av Agenda 2030) 

  

4) Svenska Unescorådets strategi för arbetet i Sverige 

Svenska Unescorådet har antagit en strategi med tillhörande handlingsplan för sin 

verksamhet i Sverige. De ska bland annat verka för att Biosfärprogrammet får 

långsiktigt tryggad finansiering och tydlig struktur. Per skickar strategin inom 

kort. 

 

5) Inför VP 2019 

Svenska Unescorådet har aviserat att Programkommittén får minskat anslag un-

der 2019. Johanna och Göran förbereder förslag till VP 2019.  

Prioriterad verksamhet: Organisationsutveckling, Biosphere for Baltic – Fortsätt-

ning av projekt, Biosphere Forests for the Future – projektutveckling, Biosfärut-

maning – projektutveckling, Kommittémöten, internationellt utbyte med Appen-

nino Tosco Emiliano BR 

Prioriterade events: Biosfärdagen, Öråd, EuroMAB, NordMAB, Invigningar av nya 

biosfärområden, MAB-ICC + Side event (lunch): uppföljning Agenda 2030, BfB 

och BFF, samt nya biosfärområden 

 

6) Verksamhetsberättelse 2018 

Johanna och Göran förbereder verksamhetsberättelse som antas av Kommittén 

mail-ledes. 



 

7) EuroMAB 2019: Dublin Bay, 2-5 april 2019,  http://euromabdublin2019.ie 

Intresse för att delta anmäls senast den 15 januari till Göran.  

 

8) Möten under 2019: 

Tisdagen den  5 februari (ev i Jönköping SKS och SJV) 

Tisdagen den 14 maj 

Tisdagen den 10 september 

Tisdagen den 12 november 

 

9) Inga övriga frågor 

 

Vid pennan: Göran & Johanna 

 

http://euromabdublin2019.ie/

