MÖTESANTECKNINGAR
Tid: Måndag 22 februari 2022, kl 13.00 – 15.30
Plats: Skype
Deltagare:
Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket
Olof Olsson, Stockholm Resilience Centre
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen
Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten
Aili Kääräk, Miljödepartementet
Sanja Kuruzovic, Naturvårdsverket
Mikael Proos, Naturvårdsverket
Eva Stighäll, Naturvårdsverket

1)

Kommitténs VP och budgetäskande för 2021 har skickats till Unescorådets
kansli efter beredning per e-post, då kommitténs möte i november ställdes
in. I övrigt inga synpunkter på anteckningar från föregående möte.

2)

Peter upplyste om att rapporten för Biosfärområden i Barentsregionen är
klar och kommer nu spridas.
Kommittén hade inga övriga frågor eller kommetarer kring lägesuppdateringen.

3)

Det pågår planering på Unescosekretariatet inför en lansering av MAB:s
50-årsjubileum vid UNESCOs Biodiversity Forum 24 mars. Ett koordineringsmöte med biosfärområdena skedde 17 februari. Ingen i kommittén
utom Johanna närvarade vid detta möte. Johanna har med extra medel
från Unescosekretariatet anlitat en konsult för att ta fram ett stöd till
kommunikation kring 50-årsjubiléet, utgående från Unescos underlag.
Marcus återkommer med en lägesrapport till kommittén kring MAB50planeringen, för att möjliggöra för kommitténs deltagare att knyta sina
organisationers kommunikation till jubiléet där så är lämpligt.

4)

Diskussion om forskningsseminariet. Kommitén finner det mer rimligt att
sikta mot första halvan för 2022 för ett seminarium. Johanna följer upp
kontakter med SLU Umeå kring värdskap. Olof etablerar kontakt med
Lunds Universitet kring värdskap. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
undersöker möjlighet till finansiering av startanslag. Skogsstyrelsen undersöker koppling till nationella skogsprogrammet. Aili och Joel har dialog
med Stockholm+50-sekretariatet.

5)

Samsyn att seminaret 25/11 var bra och lyckades hålla fotfästet i det
konkreta. För att fortsätta arbetet behövs en återkoppling till deltagarna

(Naturvårdsverket gör detta), en uppsökandeverksamhet för dialog med
relevanta myndigheters (i en första vända Riksantikvarieämbetet, Jorbruksverket, Boverket, Tillväxtverket) deltagande i programmet/kommittén (Marcus gör detta), samt att öka kontaktytan mellan myndigheter och biosfärområdena (ett första steg att Naturvårdsverkets interna nätverk för biosfärarbete bjuds in till biosfärrådsmöte för temadiskussion, även HaV var intresserade av motsvarande).
6)

Nedre Dalälven planerar remiss av 10-årsutvärderingen under april och
Blekinge under första halvan av april. Vi påbörjar beredning av kommitténs yttranden per e-post och avslutar vid nästa kommittémöte.

7)

Inga övriga frågor

8)

Kommande möten: Nästa kommittémöte sker 28 april kl 9-11.

Vid pennan denna gång,
Marcus

