MINNESANTECKNINGAR
Tid: Tisdagen den 5 februari 2019, kl 10-12
Plats: Stockholm Resilience Centre, Stockholm
Deltagare: Göran Blom, Naturvårdsverket (via Skype)
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen (via Skype)
Olof Olsson, Stockholm Resilience Center
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet (Via Skype)
Gäster: Per Magnusson, Svenska Unescorådet
Aili Käärik, Miljö- och energidepartementet
Simon Jonegård, Biosphere Forests for the Future (via Skype)
1)

Inga synpunkter på minnesanteckningar från föregående möte.

2)

Biosphere Forests for the Future
Projektet har avslutats och slutredovisats. Projektrapport har skickats till ledamöter inför mötet. Johanna skickar rapporten till Per och Aili.
Simon berättade om projektet, resultatet från den nulägesanalys som gjorts av
biosfärområden som ingår i projektet, samt resultatet från det internationella
skogssymposiet som hölls i Umeå i december.
Samtal om fortsatt projektutveckling förs med SLU, förslagsvis en horizon2020ansökan arbetas fram under året. Skogsstyrelsen medverkar gärna i skrivarbetet.
Projektmöte med internationella partners sker under EuroMAB-konferensen, där
också projektet presenteras i workshop om climate observatories. Johanna och
Simon förbereder inför EuroMAB.

3)

Lägesuppdatering: några highlights
-

-

-

SLU i Alnarp söker medel för ett forskningsprojekt angående möjligheten
att minska hotet mot den inhemska floran i ett föränderligt klimat genom
ändamålsenlig kommunikation. Samarbete med biosfärområden efterfrågas.
Preliminära invigningsdatum för Vindelälven-Juhtatdahka (17/8) och Voxnadalen (7/9) är satta. Advisory committee sammanträder sista veckan i
februari, därefter kommer det första utlåtandet om de nominerade. Minister och/eller GD-representation efterfrågas.
Vänerskärgården står inför sin 10-årsutvärdering som ska lämnas i september 2020.

Kommittén noterar att fyra 10-årsutvärderingar ska göras fram till 2022 och uppdrar åt Johanna att till den 1 mars förse kommittén med ett förslag på en plan
inför kommitténs bedömning av 10-årsutvärderingar.
4)

Biosphere for Baltic
Projektet har förlängts fram till halvårsskiftet, inom ramen för befintlig budget. Ett
nytt internationellt utbyte planeras hållas i Slowinski biosfärområde i Polen den 68 maj. Johanna och projektledaren Anna har skrivit en projektansökan till Svenska
Institutet för att möjliggöra fortsatt utbyte under 2019/2020.

5)

Organisationsutveckling - lägesuppdatering
Svenska Unescorådet fortsätter föra samtal med GDar och Dep utifrån den skrivelse som tagits fram. Nu behövs en strategi som tydliggör hur myndigheter kan
bidra till att stärka biosfärområdena i sin roll som modellområden samtidigt som
myndigheters uppdrag uppfylls. En gemensam nämnare är Agenda 2030. Just nu
finns ett momentum som bör användas, förhoppningsvis två invigningar under
2019 och sedan fyra 10-årsutvärderingar inom de närmsta åren. Kommittén anser
att det finns starka argument för att skapa ett tydligare ramverk för biosfärprogrammet.
Svensk Unescorådet och Miljö- och energidepartementet tar fram förslag på nästa
steg till kommande Kommittémöte.
Naturvårdsverket har beslutat att inom myndigheten bredda engagemanget för
Biosfärprogrammet. Göran ersätts av tre personer: Eva Stighäll, samhällsplaneringsenheten, Sanja Kurusovic, landskapsenheten, samt Marcus Carlsson Reich på
Uppdragsavdelningen. Marcus är föreslagen som Kommitténs ordförande.
Naturvårdsverket har beslutat att hålla oförändrad nivå på verksamhetsbidrag till
biosfärprogrammet under 2019.

6)

EuroMAB 2019: Dublin Bay, 2-5 april 2019, http://euromabdublin2019.ie
Åker någon från Kommittén?

7)

8)

Övriga frågor:
-

Tankesmedjan för Friluftsliv hålls i Kristianstads Vattenrike den 16-17 maj

-

Aili meddelar att departementet vill vara närmare kopplad i ett tidigare
skede när nästa nominering till Unesco förbereds.

-

Johanna föreslår att rapporten om biosfärområdenas bildningsprocesser
följs upp med en utvärdering av biosfärområdenas organisationsformer.

Nästa möte: tisdagen den 14 maj
Vid pennan: Göran & Johanna

