
  
 

 

 

MINNESANTECKNINGAR 

  

Tid: Måndagen den 27 augusti 2018, kl 11-15 

Plats: Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg 

Deltagare: Göran Blom, Naturvårdsverket 
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen 

Peter Blombäck, Skogsstyrelsen 
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet 
Olof Olsson, Stockholm Resilience Center (via tfn) 

 
Gäster: Thomas Johansson, HaV  

Carina Wettemark, Kristianstads Vattenrike 
Anna Särnblad, Biosphere for Baltic 
 

 

1) Biosphere for Baltic: Anna presenterade projektet, dess nuläge och 

framtidsutsikter. Efterföljande diskussion lyfte att projektet på ett bra sätt 
konkretiserar insatser för Agenda2030 samtidigt som det utvecklar arbetet 
i biosfärområden eftersom projektets deltagare inspireras av varandra. 

Detta nya samarbete mellan biosfärområden kring Östersjön har stor pot-
ential att skapa samverkan med andra organisationer i syfte att sprida det 

biosfäriska arbetssättet, dvs tvärsektoriell dialog och samverkan. Skogs-
styrelsen tipsade om Blå målklassning. Dialog om ev fortsättning av pro-
jektet pågår. Projektets nästa internationella utbyte hålls 3-5 oktober i 

Skärgårdshavets biosfärområde i Finland. Jakob Granit, HaV, deltar. 

 

2) Organisationsförändring: Uppdaterat arbetsmaterial har skickats till 
Kommittén inför mötet. Göran redogjorde för intern förankring på NV samt 
föreslog att NV tillsammans med Svenska Unescorådet bjuder in GD från 

berörda myndigheter till ett möte för att diskutera Biosfärprogrammets 
utveckling enligt förslag.  

Följande kan förtydligas i underlaget: 
- Ett viktigt syfte med organisationsförändringen är att skapa långsik-

tighet 

- Lyft fram historiken om hur Biosfärprogrammet successivt har ut-
vecklats, från årlig workshop, till flera aktiviteter per år och regel-

bundna Skypemöten som sammantaget har skapat en styrka i pro-
grammet. 

- Organisationsförändringen leder till att Biosfärprogrammet får en 

tydlig motpart. Den är också ett sätt att öka synligheten av Biosfär-
programmet nationellt 

 
Kommittén är positiv till föreslagen organisationsförändring och uppmunt-

rar till fortsatt arbete för att förverkliga densamma. 



3) Rapport från möte med Boverket: Kommittén hade ett positivt möte med 

Boverket där vi träffade Magnus Jacobson, Tf enhetschef Stad och land, 
Ulrika Åkerlund och Annette Johansson. Dialog fördes om möjliga samver-

kansområden, så som planering med landskapsperspektiv. Johanna infor-
merade om konferensen om biosfärkommuner som hålls i oktober. Inbju-
dan till konferensen skickas till mötesdeltagare. 

4) Regeringsbeslut om nominering av Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnada-
len: under beredning i regeringskansliet. 

5) Anteckningar från förra mötet: Lades till handlingarna. 

6) Lägesuppdatering: Har skickats till Kommittén inför mötet. Kommittén 
gavs möjlighet att ställa frågor. 

7) Deltagande på höstens aktiviteter: Under hösten sker ett antal aktiviteter 
som arrangeras av Biosfärprogrammet. Program för t ex NordMAB och 

IALE skickas till Kommittén. Mer information finns på: 
www.biosfaromrade.org/kalendarium/ 

8) Övriga frågor: Peter gav förhandsinformation om utlysning av stöd för 

regionala dialoger och strategier inom det nationella skogsprogrammet: 
Johanna delar informationen med Biosfärrådet. 

Hur kan Biosfärprogrammet bidra till det nationella skogsprogrammet, sär-
skilt fokusområde Hållbart brukande och bevarande av skogen som profil-
fråga i internationellt samarbete? Johanna tar fram förslag. 

9) Nästa möte: Tisdagen den 20 november, kl 10-12 + lunch, ev på RAÄ  

 

Vid pennan: Göran & Johanna 

 

http://www.biosfaromrade.org/kalendarium/

