
  
 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

 

Tid: Tisdagen den 1 september kl 13.00 – 15.45 

Plats: Skypemöte 

Deltagare:  

Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket 

Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre  

Dan Rydberg, Skogsstyrelsen 
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen 

Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet 

Ruben Ritzen, Svenska Unescorådet 

Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket 

Eva Stighäll, Naturvårdsverket 

Johanna MacTaggart, Biosfärrådet  

 

Gäster: 

Eva Nielsen Osterman, Sjöbo kommun 

Sara Ericsson, Kandidatkoordinator Vombsjösänkan 

Per Blomberg, Kandidatkoordinator Vombsjösänkan 

Magnus Eckeskog, Lunds kommun 

Emil Sandström, SLU 

Emma Sahlström, SLU 

 
1) Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte 

2) Lägesuppdatering skickades till mötesdeltagarna inför mötet. Kommittén 
hade inga frågor eller kommetarer kring denna. 

3) Verksamhetsplan 2020 – avstämning av aktviteter: Johanna meddelade 

att aktiviteter har flyttas fram pga rådande omständigheter med Covid-19. 
Det gäller nationellt utbyte om biosfärambassadörer, biosfärkommunkon-

ferensen, studieresan till Italien och strategidagen den 23 april. Ompriori-
teringar i årets budget kan behövas. 

4) Öråd - återrapportering: Örådet är ett viktigt forum för utbyte mellan 

biosfärkoordinatörer och även för att sprida kunskap mellan biosfärområ-
den och Kommittén. Biosfärrådet önskar ett nytt försök för gemensamt 

möte nästa år, gärna med back-to-back kommittémöte. På Örådet hölls en 
workshop om Biosfärprogrammets nationella strategi där deltagarna gav 
input till aktiviteter som kan vara ett bidrag till nästa års VP. Särskilt 

nämndes följande: 

a. utveckla det kommunikativa budskapet, en stark pitch som 

knyter an till Agenda 2030 med exempel som beskriver hur 
biosfärområden implementerar A2030, 

b. bredda kommittén, formalisera uppdraget och gör det mindre 

personbundet på myndighetssidan, 



c. stärka kommitténs roll i att matcha finansiella medel med be-

hov. Som exempel nämndes biosfärutmaningen som engage-
rar alla svenska biosfärområden. Liknande satsningar kan gö-

ras med andra teman som kan matchas med olika finansie-
ringsströmmar som kanaliseras genom myndigheter, 

d. stimulera forskning för biosfärområden, sätt upp mätbara mål 

för t ex antal forskningsprojekt i biosfärområden som kom-
mittén kan arbeta mot och sedan kan följa upp varje år, stärk 

kommittén på forskarsidan, från forskning till praktik är en 
viktig koppling liksom att forskningsresultat återkopplas på 
ett lättillgängligt sätt, 

e. synligör att Biosfärprogrammet fyller 50 år nästa år. 

Voxnadalen erbjöd sitt värdskap för Örådet 2021, som gärna hålles back-

to-back med programkommitténs möte. 

5) Workshop/seminarium den 23 april ställdes in. Kommittén beslöt att 
arrangera ett digitalt forum, ev med valda delar av den planerade dagen, 

under hösten. Det kan sedan följas upp under 2021 med en workshop ex-
empelvis. Ambitionsnivå och kapacitet undersöks.  

6) Presentation av SLU rapporten: Emil och Emma berättade om deras 
utredning av biosfärområdenas organisationsformer. Kommittén tackade 
för en intressant presentation och ser fram emot att ta del av den slutliga 

rapporten. Emils presentation bifogas mötesanteckningarna. 

7) Vombsjösänkans förstudie och ansökan om att bli kandidatområde: Sara 

och Per presenterade Vombsjösänkans förstudie. Kommittén gavs möjlig-
het att ställa frågor. Här efterfrågades information om dialog med militä-
ren och Revingehed, hur har ambitionen att bilda ett biosfärområde tagits 

emot av markägare, lärande om hållbar utveckling, samarbete med Lunds 
universitet och fältstsationen Stensoffa, områdets klimatpåverkan, samt 

Vombsjösänkans USP och hur det föreslagna området kompletterar bio-
sfärfamiljen. Datum för en sk site visit bestäms snarast. 

8) Information  

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

b. Vänerskärgården med Kinnekulles 10-årsutvärdering: Kom-
mittén har mottagit biosfärområdets bemötande av Kommit-

téns remissyttrande. Kommittén hade inga synpunkter. Jo-
hanna påminner om att deadline till Unesco är framflyttad till 
15 december och att Kommitténs deadline för den kompletta 

10-årsutvärderingen är den 1 november. Eventuellt kan ett 
extrainsatt möte behövas för att hantera utvärderingen. 

c. 10-årsutvärderingar Blekinge Arkipelag och Nedre Dalälven: 
Enligt vår vägledning för 10-årsutvärderingar, ska biosfärom-
rådena presentera en plan för 10-årsutvärderingens genomfö-

rande i september. Johanna ber om att de lämnas via epost. 

 



9) Kommande möten: Nästa kommittémöte sker i samband med besöket i 

Vombsjösänkan. Det kommer att vara möjligt att delta via skype. 

10) Övrig fråga: Barentssamarbete och biosfärområden 

11) Mötet avslutades 

 


