Verksamhetsplan och budget 2020 för Biosfärprogrammet Sverige
Denna VP är underlag för Svenska Unescorådets beslut om tilldelning av medel till
Biosfärprogrammet 2020.
Under femårsperioden 2016-2020 är Biosfärprogrammets fokus att:
• stärka biosfärområdenas roll som modellområden
• stärka det svenska biosfärnätverket
• stärka det svenska programmet internationellt utifrån den nya globala
handlingsplanen med tillhörande Lima Action Plan (LAP).
Arbetet styrs av Programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige och leds av en nationell
koordinator vars arbetsinsats finansieras av Naturvårdsverket.
För perioden 2016-2020 är ambitionen att:
• Utveckla och genomföra en kommunikationsstrategi tillsammans med
Svenska Unescorådet i syfte att stärka varumärket och för att synliggöra
biosfärprogrammets roll i Agenda 2030.
• Aktivt verka för att sprida kunskap som genereras inom
Biosfärprogrammet Sverige till Unesco och Unescorelaterade
verksamheter.
• Identifiera relevanta fora, centrala myndigheter, organisationer eller
konferenser m.fl., där erfarenheter från biosfärområdena kan
synliggöras och/eller aktuella forskningsresultat kan förmedlas. Forum
där det finns möjligheter för erfarenhetsutbyte ska prioriteras.
• Samla erfarenheter och goda exempel från biosfärområden och kommunicera dessa via www.biosfarprogrammet.se, www.unesco.se och i sociala medier, inklusive #MABProudtoShare.
• Utreda förutsättningar för att etablera en fund-raising-funktion som
specialiseras på att sammanlänka biosfärområdenas kunskapsbehov
med internationella, nationella och regionala finansieringsprogram.
• Skapa en lärandeplattform som bidrar till att biosfärområdena lär av
varandra, att ny kunskap genereras, att biosfärområdenas roll som
modellområden stärks och att erfarenheter från biosfärområden sprids
brett till organisationer, myndigheter och till andra delar av Sverige.

Stärka biosfärområdenas roll som modellområden
Under 2019-2020 har SLU uppdraget att beskriva och dokumentera de två nya biosfärområdenas bildningsprocesser. Under 2020 avser Programkommittén låta utvärdera de fem
äldsta biosfärområdens valda organisationsformer.
Ansvarig: Programkommittén, extern finansiering

(LAP A2.2)

Strategiworkshop för breddat engagemang
Under 2020 avser Programkommittén hålla en workshop med en bredare krets av myndigheter och aktörer för att öka engagemanget för biosfärprogrammet och deltagandet i Programkommittén.
Ansvarig: Programkommittén

(LAP A1.1, A3.1, A4.4, A5.3 E2.1)

Forskarforum
Under 2020 avser kommittén undersöka förutsättningarna för ett nordiskt forskarforum
kopplat tillbiosfärarbetet.
Ansvarig: Programkommittén

(LAP A4.1 A4.4, A4.5)

Förstudie om biosfärprojekt
Under 2020 genomför Naturvårdsverket en förstudie med syfte att utforma projekt i samverkan med biosfärområden.
Ansvarig: Naturvårdsverket, extern finansiering

(LAP A3.1, A6.2, A7, C5.1)

Programkommittén ansvarar för biosfärområdenas kvalité inför nomineringar av nya
områden och biosfärområdenas 10-årsutvärderingar. Under 2020 ska Vänerskärgården med
Kinnekulle färdigställa sin 10-årsutvärdering. Kommittén granskar och bedömer
utvärderingen, samt lämnar den till MAB-ICC för godkännande. Kommittén följer även ev
påbörjade 10-årsutvärderingar för Blekinge Arkipelag och Älvlandskapet Nedre Dalälven.
Ansvarig: Programkommittén

(LAP A2.2, D1.1)

Stärka det svenska biosfärnätverket
Under 2020 fortsätter Programkommittén att fokusera på att skapa en starkare och stabilare
nationell struktur för Biosfärprogrammet. Arbetet med biosfärområden i Sverige kan utvecklas avsevärt genom att en mer ändamålsenlig organisation och resurstilldelning skapas. De
olika biosfärinitiativen i Sverige har utvecklats under en längre tid och erfarenheterna visar
att det finns ett behov av en starkare nationell arena som kan mäkla mellan nationella strategier och lokal praktik.
Ansvarig: Programkommittén

(LAP A5.3, C3.2, E2.1)

Arrangera och genomföra Örådet, den årliga träffen för biosfärkoordinatörer.
Ansvarig: Nationell koordinator

(LAP C7.1)

Medverka på nationellt möte för erfarenhetsutbyte om biosfärambassadörer.
Ansvarig: Nationell koordinator

(LAP A4.4)

Studieresa till Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano arrangeras och erbjuds till
självkostnadspris för biosfärområden och relevanta aktörer. Studieresan ska bidra till dialog
om varumärkesutveckling och ha relevans för biosfärområdenas processer för sk branding.
Ansvarig: Nationell koordinator, extern finansiering

(LAP C3.1 & C7.1)

Konferens för biosfärkommuner arrangeras av Kristianstads Vattenrike. Detta forum har
arrangerats en gång tidigare, då med fokus på hur man inom den kommunala verksamheten
kan använda Unescos utnämning på bästa sätt, hur hållbara samhällen byggs och rollen
att som kommun ingå i ett biosfärområde. Programkommittén och nationell koordinator
medverkar.
Ansvarig: Kristianstads Vattenrike

(LAP A4.4)

Stärka Biosfärprogrammet Sverige internationellt
Delta på ICC
Ansvarig: Nationell koordinator, extern finansiering

(LAP E1.1)

Sammanställa och rapportera Programkommitténs bidrag till Lima Action Plan.
Ansvarig: Nationell koordinator

(LAP E3.1)

Programkommittén och den nationella koordinatorn medverkar på NordMAB som är ett
tematiskt nätverk inom WNBR som träffas varje år. I år är Estland värd för NordMAB som
planeras hållas under hösten.
Ansvarig: Programkommittén

(LAP B2.1)

Aktivt delta i internationella arbetsgrupper, så som Mid-term Evaluation of the MAB
Programme Strategy and LAP och Working group for the Excellence Process.
Ansvarig: Nationell koordinator

(LAP E3.2)

Kommunikation
Upprätta kommunikationsplan för 2020 tillsammans med Svenska Unescorådet, inkl.
åtgärder som årligen följs upp och utvecklas.
Ansvarig: Nationell koordinator

(LAP D2.1, D2.2)

Underhålla hemsida och nyhetsflöden i sociala medier.
Ansvarig: Nationell koordinator

(LAP D2.1, D2.2, D3.1)

Utredning om skyltar för biosfärområden tillsammans med Naturvårdsverket och Svenska
Unescorådet.
Ansvarig: Naturvårdsverket

(LAP A2.4, D2.1, D2.2)

Pågående projekt
Biosphere for Baltic
Projektet syftar till att samla och sprida erfarenheter från biosfärområden i
Östersjöregionen samt att skapa möjligheter för utbyte mellan biosfärområden och organisationer med Östersjöfokus. Projektet syftar också till att synliggöra biosfärområdenas roll
att bidra till Agenda 2030 och att kommunicera goda exempel som bidrar till de Globala Målen och som genererats genom biosfärområdenas tvärsektoriella tillvägagångssätt.
Projektaktiviteter: Nätverksträffar, sprida goda exempel.
Huvudman: Kristianstads Vattenrike, Nationell koordinator medverkar, extern finansiering (LAP A1.1, A4, C5.1)

Biosphere Forests for the Future
Utveckling av projektansökan till Horizon 2020, program 2018-2020 on Climate action, environment, resource efficiency and raw materials. Deadline för ansökan: februari 2020.
Huvudman: SLU, Nationell koordinator medverkar, extern finansiering

(LAP A1.1, A1.4, A4.1, A4.4, C5.1)

From Traditional Resource use of Modern Industrial Production: Adaptive Co-management
on the West Coast of Norway; TRADMOD – Extern projektfinansiering
Projektet belyser hur ekosystem och ekosystemtjänster kan stärkas i ett område som utsätts
för hastig förändring, om betande djur kan bidra till att bevara och utveckla ekosystem och
ekosystemtjänster, samt möjligheter med gröna utvecklingsstrategier utifrån ett regionalt
perspektiv.
Huvudman: Bergens universitet, Nationell koordinator medverkar, extern finansiering

(LAP A1.1, A1.4, A4.1, C5.1)

Forskningsprojekt angående möjligheten att minska hotet mot den inhemska floran i ett
föränderligt klimat genom ändamålsenlig kommunikation – Extern projektfinansiering
Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.
Klimatförändringarna kan förstärka invasiviteten hos de främmande arterna och därmed
också öka hotet mot den inhemska floran och äventyra viktiga ekosystemtjänster. Projektet
avser använda några av de svenska biosfärområdena för att ta fram och tillämpa ny kunskap
om hur man bäst utformar kommunikation kring invasionsskuld i ett föränderligt klimat och
hur man som trädgårdsägare kan bidra till att minska den.
Huvudman: SLU, Nationell koordinator medverkar, extern finansiering

(LAP A1.1, A1.4, A4.1, A4.4, C5.1)

Budget 2020
Nationella möten för biosfärprogrammet

45 000

(Strategiworkshop, Öråd, Biosfärambassadörer)

Reskostnader och möten
Kommunikation och hemsida

20 000
10 000

TOTAL

75 000

