MÖTESANTECKNINGAR
Tid: Torsdagen den 28 april kl 9.30 – 11.15
Plats: Skype
Deltagare:
Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket
Dan Rydberg, Skogsstyrelsen
Mattias Sandberg, Skogsstyrelsen
Johan Kling, Havs- och Vattenmyndigheten
Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet
Josefine Persson, Svenska Unescorådet
Josefin Olsson, Miljödepartementet
Johanna MacTaggart, Biosfärrådet
1)

Mötet inleddes med en presentationsrunda och välkomnande av nya
kommittéledamöter.

2)

Inga synpunkter på anteckningar från föregående möte.

3)

Lägesuppdatering skickades till mötesdeltagarna inför mötet. Kommittén
delgavs de senaste uppdateringarna:
Johanna lyfte särskilt två utlysningar riktade till biosfärområden. Naturvårdsverkets utlysning om naturbaserade lösningar samt Tillväxtverkets
utlysning om hållbar platsutveckling. Tillväxtverket har beviljat 8 projekt,
varav 5 engagerar biosfärområden. Inget besked ännu om Naturvårdsverkets utlysning.
I februari lämnades ansökan om forskningsprogrammet Multifunktionella
Landskap till Naturvårdsverket. Tyvärr beviljades inte medel till ansökan.
Beredningsgruppens yttrande bifogas mötesanteckningarna.
Unesco HQ har ansökt om att vara värd för ett side-event under Stockholm+50 konferensen. Det är hög konkurrens om begränsat antal sideevents. Ansökan beviljades inte.
Vätterbranterna rekryterar ny koordinator. Nedre Dalälven har tillsatt en
ny koordinator.
Dan gjorde en parallell mellan hållbar platsutveckling och Skogens mångbruk. Myndigheter har ett behov av kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Hur tänker myndigheten ur ett mångbruksperspektiv? Hur utvecklas skogen som resurs i ett större sammanhang? Biosfärområdena är
platser för lärande och besitter erfarenheter värdefulla för myndigheten, så
Skogsstyrelsen använder biosfärområden som exkursionslokaler för att
lyfta vikten av mångbruk.

4)

Konferens om forskningens roll i biosfärområden
Konferensen har flyttats fram till den 10-12 oktober. Den hålls fysiskt på
två platser, i Umeå och i Kristianstad. En digital plattform kommer använ-

das som brygga mellan de två platserna. Plattformen kan även användas
för att inleda dialog med och mellan deltagare inför konferensen. ”Savethe-date” skickas inom kort och registrering/anmälan öppnar den 1 juni.
Konferensens programpunkter är klara, 5 teman är identifierade och just
nu planeras innehållet i sessionerna, anmälningsformulär förbereds och
kommunikationsplan tas fram. Kommittén bör vara behjälpliga med att
sprida information om konferensen. www.motesplatsbiosfar.se
5)

Unescos nya grafiska profil och logotyper
Josefine från Svenska Unescorådet informerade kommittén om Unescos
nya grafiska profil. Det finns nya loggor för Unescos olika verksamheter
(se sidhuvud på förstasidan) som införs under en övergångsperiod och
som ska användas av alla verksamheter innan den första juli 2023.
Den nya grafiska profilen skiljer sig från den tidigare bland annat genom
att enskilda verksamheters individuella identitet inte är en del av loggan.
Däremot är det möjligt för världsarv och biosfärområden att ha individuella
logotyper. Världsarv har beslutat att använda den generella logotypen och
att inte ta fram individuella versioner som inkluderar namnet på världsarvet. Vid eventuellt framtagande av individuella logotyper, blir Programkommittén kostnadsansvarig och förmedlar önskan om individuella logotyper till Svenska Unescorådet som förankrar hos Unesco HQ.
Biosfärområdena har önskat individuella logotyper. Johanna tar fram ett
kostnadsförslag som diskuteras vid kommande möte.

6)

Hemställan skyltning för biosfärområden
Biosfärområdena har en sedan länge uttryckt önskan om samlande vägskyltning med gemensam skyltsymbol. Marcus arbetar på en hemställan
till Miljödepartementet för att föra frågan vidare.
Marcus kontaktar Maria Wikman, Riksantikvarieämbetet, ang process för
att få till skyltning för världsarv.
Kommittén undrade om Tillväxtverket kan ha en roll, då det handlar om
platsutveckling? Mattias undersöker.

7)

Östra Vätterbranternas 10-årsutvärdering
Kommittén har getts möjlighet att yttra sig över remissen av biosfärområdets 10-årsutvärdering. Dialog om styrkor och utvecklingspotential följde.
Utifrån kommitténs samlade synpunkter tar Johanna och Marcus fram ett
förslag som skickas till Kommittén för godkännade. Deadline för att lämna
yttrande är den 15 maj.

8)

Inga övriga frågor.

9)

Nästa kommittémöte hålls i direkt anslutning till Örådet, på eftermiddagen
den 1 september.
Örådet hålls den 31 augusti – 1 september (lunch till lunch) i Vattenriket.

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

