
  
 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR 

 

Tid: Onsdagen den 28 april kl 9.00 – 11.00 

Plats: Skype 

Deltagare:  

Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket 
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen 

Dan Rydberg, Skogsstyrelsen 

Johan Kling, Havs- och Vattenmyndigheten 

Mikael Proos, Naturvårdsverket 

Eva Stighäll, Naturvårdsverket 

Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet 

Aili Käärik, Miljödepartementet 

Johanna MacTaggart, Biosfärrådet 

 

 
1) Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte. 

2) Lägesuppdatering skickades till mötesdeltagarna inför mötet. Johanna lyfte 
särskilt att årets Öråd är i Voxnadalen. Örådet hålls för Programkommittén 

och Biosfärrådet från lunch till lunch den 24-25 augusti. Program skickas 
ut senare. Nästa kommittémöte planeras i anslutning till Örådet, på efter-

middagen den 25 augusti. 

Kommittén hade inga övriga frågor eller kommentarer kring lägesuppdate-
ringen. 

3) Avstämning 50-års jubileet för Biosfärprogrammet: Johanna informerade 
kommittén om MAB-sekretariatets aktiviteter för globalt synliggörande, så 

som lansering av databas, möjlighet för länder och enskilda biosfärområ-
den att bidra med aktiviteter, filmer mm som kan lyftas fram genom MAB-
sekretariatets kommunikation. Kommunikationen som sker under jubile-

umsåret har särskilt syfte att stärka Biosfärprogrammets vetenskapliga 
ursprung samt synliggöra initiativ från unga generationer (upp till 35 år). 

Nationellt görs under året en extra satsning med särskilda medel för att 
tillgängliggöra kommunikationsmaterial. En konsult har anlitats som över-

satt Unescos material, grafiska profil mm till svenska. Konsulten tar nu 
fram en kommunikationsstrategi för året. Den innehåller bl a beskrivning 
av målgrupper och SWOT-analys. Målgrupperna är desamma som i Bio-

sfärprogrammets nationella strategi. Kommunikativa aktiviteter identifie-
ras, budskap, tweets och mallar tas fram för att underlätta för fler att 

kommunicera. Lämpliga datum för kommunikation väljs, t ex inför och un-
der Biosfärdagen 2 juni. Avsikten är att utveckla kommunikationsverktyg 
för de organisationer som ingår i Programkommittén. Johanna håller Pro-

gramkommittén uppdaterad.   



I efterföljande dialog framkom att det i nägra organisationer kan vara 

lämpligt att Johanna eller konsulter har direktkontakt med kommunikat-
ionsenhet.  

Havs-och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket betonade att det utö-
ver ovan insatser finns behov av att utreda frågan om hur biosfärområden 
kommer in i myndighetens ordinarie arbete. 

4) Unescorådets översikt över forskningssamarbete i de svenska biosfärom-
rådena: Joel informerade Programkommittén om den översikt som tagits 

fram. Rapporten formgivs nu och kommer snart att spridas. Svenska Une-
scorådet går nu vidare med kommunikativa insatser för att öka kunskap 
hos forskare om biosfärområden samtidigt som biosfärområdenas kun-

skapsbehov om forskningens roll inventeras. Interna kanaler för att nå 
forskare och forskningsfinansiärer planeras användas för att uppnå detta. 

Programkommittén anser att det är bra med en sammanställning. Den kan 
kompletteras med Horizon-programmet som potentiell finansiär. 

5) Forskningsseminarium - Återkoppling uppgifter sedan förra kommittémö-

tet: Marcus informerade om att det finns internt äskade medel för Biosfär-
programmet som kan användas till bl a Nv’s förstudie om projekt med bio-

sfärområden, skyltutredning, kommunikationsinsatser och startanslag för 
forskningsseminarium. Det är en prioriteringsfråga. 

Lunds universitet har fått en förfrågan om intresse för att vara värd för 

konferensen. Den senaste informationen är att de återkommer i frågan. 
SLU i Umeå har fått en liknande förfrågan och efter förankring hos institut-

ionen för vilt, fisk och miljö och kommunikationsenheten, återkommit med 
en tydlig vilja att vara värd för konferensen. De har indikerat att de har 
möjlighet att engagera projektledare och vara behjälpliga med att hitta 

finansiering för eventet. 

Programkommitténs dialog om målbild för konferensen: Den ska bidra till 

att öka forskningens deltagande i biosfärområdenas utveckling, dvs forsk-
ning ”för” biosfärområden, samt belysa hur forskningen bidrar till hållbar 
utveckling lokalt och med exempel som kan skalas upp nationellt och glo-

balt.  

Det är i dagsläget inte bestämt om Stockholm+50 arrangeras som en FN-

konferens. En målbild för Biosfärprogrammets arrangemang är att den ska 
ha tydlig koppling till och helst hållas inför Stockholm+50.   

Jämför med målbild i dokumentet Konceptutveckling för forskarkonferens 
finns på samverkansytan i mappen Forskarkonferens 2022: 
https://naturvardsverket.sharepoint.com/sites/programkommitten-

biosfarprogrammet/Omnia/Start.aspx 

Programkommittén beslutade att fortsätta dialog med SLU i Umeå i första 

hand och att undersöka behov av startanslag. 

6) Remisser av 10-årsutvärderingar för Älvlandskapet Nedre Dalälven och 
Blekinge Arkipelag: efter diskussion tar Johanna och Marcus fram förslag 

på yttranden som stäms av per e-post med kommittén innan de skickas in. 

7) Övriga frågor:  

https://naturvardsverket.sharepoint.com/sites/programkommitten-biosfarprogrammet/Omnia/Start.aspx
https://naturvardsverket.sharepoint.com/sites/programkommitten-biosfarprogrammet/Omnia/Start.aspx


a. 5-års avstämning för biosfärområden: Är en del av den sk 

Process of Excellence som tagits fram för att kvalitetssäkra 
Biosfärprogrammet globalt. En slags check-point i mitten av 

10-årsperioden mellan de formella utvärderingarna. Nation-
ella kommittéer eller motsvarande är ansvariga för genomfö-
rande. Länder väljer själva hur de vill genomföra 5-

årsavstämningar. Trots att det först blir aktuellt i Sverige år 
2024, bör Programkommittén påbörja dialog om hur avstäm-

ningen ska genomföras samt vad som ska utvärderas. Det är 
en fin möjlighet att samla in data som blir bra budskap för 
kommunikation. 

b. Årshjul över processer för nomineringar av biosfärområden, 
kandidaturer och 10-årsutvärderingar. Johanna visade ett ge-

nerellt årshjul samt årshjul över pågående processer fram till 
2024. Årshjulen uppdateras i samband med VP-arbete. Års-
hjulen finns på samverkansytan i mappen med samma namn: 

https://naturvardsverket.sharepoint.com/sites/programkomm
itten-biosfarprogrammet/Omnia/Start.aspx 

8) Nästa kommittémöte sker den 25 augusti, kl 13.30-15.30 ca. 

9) Marcus tackade alla för ett bra möte och mötet avslutades. 

 

Vid pennan, 

 

Johanna 
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