
  
 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

 

Tid: Fredagen den 23 oktober kl 13.30 – 15.00 

Plats: Kristallen, Lund, samt Skype 

Deltagare:  

Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket 

Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre  
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen 

Johanna MacTaggart, Biosfärrådet  

Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet, via skype 

 

 
1) Våmbsjösänkans framställan om kandidatstatus – avstämning inför beslut 

per capsulam. 

Kommittén hade en dialog om upplevelser och intryck från besöket i 

Vombsjösänkan den 22-23 oktober, samt om områdets framställan att bli 
kandidatområde. Kommittén beslutade preliminärt att godkänna framstäl-

lan med vissa medskick – slutligt godkännande efter avstämningar i de 
organisationer som så behöver. Johanna sammanställer kommitténs syn-
punkter i förslag till beslut. 

2) Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte. 

3) Lägesuppdatering skickades till mötesdeltagarna inför mötet. Johanna lyfte 

särskilt att en förstudie har startat som handlar om biosfärområden i Ba-
rentsregionen. Projektet finansieras av Skogsstyrelsen via Skogsprogram-
met och av Norge via Barentssamarbetet. Förstudien ska slutredovisas i 

januari. 

Kommittén hade inga övriga frågor eller kommetarer kring lägesuppdate-

ringen. 

4) Revidering av kriterier för kandidatstatus: Reviderat dokument skickades 

till mötesdeltagarna inför mötet. Kommittén beslutade att anta reviderade 
kriterier efter en mindre justering. Johanna justerar dokumentet enligt 
kommitténs förslag. 

5) Workshop/seminarium 25 november: Marcus informerade om program-
mets upplägg. Marcus, Olof, Peter och Johanna medverkar i programmet.  

6) Kommitténs budget och ekonomi: Pga rådande omständigheter, har några 
av årets planerade aktiviteter inte kunna genomföras. Kommittén beslu-
tade att göra en omprioritering i budgeten till fördel för förberedelse av en 

kommunikationsinsats med anledning av Biosfärprogrammets 50-
årsjubileum under 2021. Johanna tar fram ett förslag. 

7) Verksamhetsplan 2021: Biosfärrådets önskemål om aktiviteter under 2021 
är gemensamt öråd med Kommittén, kommunikationsinsats med anled-
ning av 50-årsjubileet, samt forskningssemiarium. Härutöver tillkommer 

aktiviteter i pågående projekt och fortsatt utveckling av projekt, så som 



Biosphere for Baltic, Horizon 2020, biosfärutmaningen och Biosfärområden 

i Barentsregionen. Internationella events under 2021 är EuroMAB i Öster-
rike, NordMAB i Estland och MAB-ICC i Nigeria, förutsatt att genomförande 

är möjligt utifrån situationen men pandemin.  

Marcus, Olof och Johanna utvecklar koncept för forskningsseminarium till-
sammans med Svenska Unescorådet.  

Johanna och Marcus tar fram förslag till VP 2021 till nästa kommittémöte. 

8) Information  

a. Planer 10-årsutvärderingar Nedre Dalälven och Blekinge arki-
pelag: Kommittén noterar inkomna planer. 

b. ÖK NV-HaV: Gemensam utvärdering underutarbetande, båda 

organisationer överens om att förlänga överenskommelse och 
höja bidraget till 450 000 per område, förslag på överens-

kommelse kommer tas fram under hösten. 

9) Kommande möten: Nästa kommittémöte sker 30 november kl 13-15.30. 

10) Inga övriga frågor 

11) Mötet avslutades 

 


