MÖTESANTECKNINGAR
Tid: Fredagen den 17 decmber kl 10.00 – 11.30
Plats: Skype
Deltagare:
Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket
Peter Blombäck, Skogsstyrelsen
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Johan Kling, Havs- och Vattenmyndigheten
Mikael Proos, Naturvårdsverket
Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet
1)

Mötet inleddes med information om organisatoriska förändringar som
påverkar kommitténs sammansättning framöver. Myndigheterna utser nya
ledamöter till kommittén om nuvarande ledamot lämnar kommittén.

2)

Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte.

3)

Lägesuppdatering skickades till mötesdeltagarna inför mötet. Johanna lyfte
särskilt den planerade forskarkonferensen som hålls 23-25 maj 2022, ansökan till utlysningen om multifunktionella landskap och innovationsturné.
Kommittén och de myndigheter som ingår, kan föreslå goda exempel som
kan lyftas i samband med konferensen, sprida information om och delta på
konferensen.
Marcus informerade att Nv har ett regeringsuppdrag för att stötta genomförandet av världsmiljödagen som ligger i anslutning till Stockholm+50konferensen. Marcus förmedlar kontaktperson för att undersöka om budskapet från forskarkonferensen kan synliggöras på något sätt i samband
med världsmiljödagen.
Peter lyfte att de regionala skogsgrupperna har dialog med biosfärområden
och att de kan involveras i konferensen. Ett nytt projekt som involverar
Skogsprogrammet Västerbotten, Vindelälven-Juhttátahkka och Norra Karelen, ska utveckla en EU-ansökan för ”Sustainable development of local
communities – by multiple use of forests”. Samarbetet är ett resultat av
den pilotstudie om biosfärområden i Barentsområden som genomfördes
vintern 2020/2021.
Svenska Unescorådet förmedlar gärna kontakt med Sveriges Unga Akademi för ett ev involvera dem i konferensen, samt hjälper till att involvera
Unescosekretariatet för att få en inledningstalare, tex ADG of Science.
Havs- och Vattenmyndigheten stöttar olika initiativ för hållbart nyttjande
utifrån ett landskapsperspektiv. Initiativen förutsätter lokal förankring och
lokalt engagemang, exempelvis Vattenråden. Kan biosfärområdena vara
modeller för att skapa ett gemensamt kontext? Johan tipsar om SNAP-

medel (SNAP = Strategic Nature and Integrated Projects inom EUs Programme for the Environment and Climate Action, LIFE).
Joel gav en kort uppdatering från Unescos generalkonferens där han var
huvudförhandlare i den naturvetenskapliga kommissionen. Generell kan
sägas att Biosfärprogrammet lyfts ofta i olika sammanhang och att arbetet
anses vara väl fungerande. Generalkonferensen antog ny budget och nytt
program. Det nya programmet utgår från Agenda 2030 och det intersektoriella samarbetet. Biosfärprogrammet har kvar resurser av samma storlek
som tidigare.
Generalkonferensen beslutade att införa internationella biosfärdagen, den
3 november.
Nya ledamöter valdes till Biosfärprogrammets globala styrelse, MAB-ICC.
4)

Mikael presenterade Naturvårdsverket förstudie ”Hur kan Naturvårdsverket
nyttja biosfärområdenas kunskap, erfarenheter och nätverk på ett bättre
sätt – förslag på insatser”.
Skogsstyrelsen och HaV uttryckte intresse för att göra liknande förstudier
inom respektive myndighet.
Förstudien har även presenterats för biosfärkoordinatörerna som var
mycket positiva till initiativet. För att skapa synnergier med biosfärområdenas verksamhet, har biosfärområdenas VP och strategier gjorts tillgängliga för Kommmittén på Share-Point.
Mikael skickar presentation och PM till Kommittén.

5)

Kommunikationsstrategin har skickats till Kommittén inför mötet. Johanna
presenterade den översiktligt och informerade om avsikten att söka medel
för dess genomförande. En genomgående kommunikationsmål är att utveckla metoder för att synliggöra effekter av biosfärområdenas verksamhet. Här finns ett resursbehov. Kommittén fortsätter dialog om möjligheter
för att skapa resurser för att följa och kommunicera effekter av biosfärområdenas verksamhet.

6)

Verksamhetsberättelsen godkändes med komplettering av ekonomisk
redovisning. Kommittén beslutade att omfördela kvarvarande medel till
forskarkonferensen.

7)

Förslag på verksamhetsplan 2022 har skickats till kommittén inför mötet.
Kommittén godkände VP 2022.

8)

Inga övriga frågor.

9)

Nästa kommittémöte hålls den 11 mars, kl 13.00-15.00.

10) Marcus tackade alla för ett bra möte och mötet avslutades.
Vid pennan,
Johanna

