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Förord 
	  
I	  december	  2012	  fick	  jag	  i	  uppdrag	  av	  Vindelälvskommunerna,	  Länsstyrelsen	  i	  Västerbotten	  och	  
Världsnaturfonden	  WWF	  att	  göra	  en	  inledande	  studie	  för	  att	  utreda	  förutsättningarna	  för	  bildande	  av	  
ett	  biosfärområde	  längs	  Vindelälvdalen	  –	  från	  fjäll	  till	  kust.	  I	  uppdraget	  ingick	  att	  	  
	  

• Kontakta	  Svenska	  biosfärrådets	  MAB-‐koordinator	  för	  att	  tydliggöra	  krav	  och	  process	  från	  
start	  till	  färdig	  ansökan;	  

• Syntetisera	  och	  analysera	  upplägg,	  innehåll	  och	  erfarenheter	  från	  andra	  svenska	  
biosfärområden;	  

• Syntetisera	  och	  analysera	  vad	  som	  tidigare	  gjorts	  när	  det	  gäller	  Vindelälvsdalen	  (forskning,	  
förvaltning,	  nyttjande),	  samt	  särskilt	  identifiera	  vad	  som	  gör	  Vindelälvens	  dalgång	  unik	  i	  den	  
svenska	  ”MAB-‐familjen”;	  

• Identifiera	  intressenter	  och	  vad	  som	  kan	  motivera	  dem	  att	  aktivt	  delta	  i	  utveckling	  och	  
förvaltning	  av	  biosfärområde;	  

• Göra	  förslag	  för	  fortsatt	  process	  inklusive	  upplägg	  för	  första	  möte	  med	  intressenter.	  
	  
Den	  här	  rapporten	  bygger	  framför	  allt	  på	  diverse	  rapporter,	  dokument	  och	  annan	  information	  som	  
finns	  tillgänglig	  på	  svenska	  biosfärrådets	  webbplats	  och	  på	  de	  svenska	  biosfärområdenas	  
webbplatser;	  intervjuer	  med	  koordinatorer	  i	  svenska	  biosfärområden;	  samt	  på	  en	  rapport	  från	  
Naturvårdsverket	  om	  de	  svenska	  Biosfärområdenas	  bildningsprocesser	  (Sandström	  och	  Olsson,	  2012)	  
–	  för	  referenser,	  se	  sidan	  30.	  	  
	  
Inom	  ramen	  för	  denna	  inledande	  studie	  genomfördes	  också	  ett	  första	  möte	  på	  Kronlunds	  kursgård	  
den	  2	  maj	  2013	  för	  alla	  intresserade.	  Den	  kunskap,	  de	  idéer	  och	  synpunkter	  som	  framkom	  vid	  detta	  
möte	  finns	  också	  med	  i	  sammanfattad	  form	  i	  rapporten.	  
	  
Förutom	  denna	  rapport	  överlämnas	  åt	  projektledaren	  för	  förstudien	  även:	  en	  lista	  över	  
projektverksamhet	  i	  Vindelälvsdalen,	  samt	  en	  bruttolista	  med	  intressenter	  som	  kan	  tänkas	  spela	  
viktiga	  roller	  under	  processen	  med	  att	  göra	  Vindelälvsdalen	  till	  ett	  fullfjädrat	  biosfärområde.	  
	  
	  

Anders	  Esselin	  
070–273	  09	  45	  

anders@mannature.se	  
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Biosfärområden 
	  
	  
	  
	  
	  

Biosfärområden	  är	  modellområden	  för	  hållbar	  utveckling.	  Här	  kan	  man	  testa	  ny	  kunskap	  och	  nya	  
metoder	  för	  att	  bevara	  naturen	  och	  samtidigt	  gynna	  social	  och	  ekonomisk	  utveckling.	  	  
	  
Biosfärområden	  är	  områden	  med	  höga	  landskapsvärden,	  både	  kulturhistoriska	  och	  biologiska.	  Dessa	  
värden	  värnas	  samtidigt	  som	  de	  nyttjas	  på	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  sätt.	  I	  biosfärområden	  gäller	  det	  att	  
ta	  tillvara	  på	  landskapets	  värden	  som	  är	  potentiella	  tillgångar	  för	  lokalbefolkningen	  och	  samhället.	  	  
	  
Biosfärområden	  är	  en	  lokal	  mötesplats	  för	  kunskapsutbyte,	  diskussion,	  planering	  och	  konkreta	  
projekt.	  Många	  aktörer	  kan	  mötas	  här.	  Man	  utgår	  från	  lokal	  kunskap	  och	  lokala	  förhållanden	  och	  får	  
kompletterande	  hjälp	  med	  kunskap	  och	  resurser	  utifrån.	  	  
	  
Biosfärområden	  bidrar	  till	  en	  bättre	  förståelse	  för	  miljön,	  även	  när	  det	  gäller	  globala	  förändringar,	  
och	  till	  en	  större	  samverkan	  mellan	  vetenskap,	  lokal	  kunskap	  samt	  regional	  och	  lokal	  förvaltning.	  En	  
ledstjärna	  är	  samverkan	  mellan	  aktörer	  på	  olika	  samhällsnivåer	  och	  att	  initiativet	  till	  att	  bilda	  
biosfärområden	  ska	  komma	  från	  lokalt	  och	  regionalt	  håll.	  
	  
Biosfärområden	  innebär	  i	  sig	  inga	  nya	  restriktioner,	  inte	  ytterligare	  lagskydd.	  Alla	  eventuella	  
begränsningar	  ska	  vara	  lokala	  initiativ	  och	  bygga	  på	  överenskommelser	  mellan	  till	  exempel	  
markägare	  och	  myndighet.	  Befintliga	  restriktioner,	  som	  till	  exempel	  regler	  i	  naturreservat	  och	  
nationalparker,	  gäller	  fortfarande.	  Biosfärområden	  handlar	  om	  att	  jobba	  med	  människor	  och	  
mänskliga	  aktiviteter,	  samhällsaspekter,	  tvärsektoriella	  angreppssätt.	  Biosfärområdenas	  uppgift	  är	  
att	  jobba	  med	  förhållningssätt	  till	  skyddade	  områden,	  varför	  de	  är	  viktiga	  (ekosystemtjänster)	  och	  
vad	  de	  tillför.	  Saker	  i	  geografin,	  som	  till	  exempel	  reservatsbildning,	  pågår	  som	  vanligt.	  
	  
Biosfärområden	  medför	  heller	  inte	  några	  inskränkningar	  i	  allemansrätten.	  Tvärtom	  kan	  man	  arbeta	  
för	  att	  öka	  tillgängligheten	  till	  naturen.	  
	  
Biosfärområden	  är	  en	  del	  av	  Unesco:s	  ”Man	  and	  the	  Biosphere”	  (MAB)	  program	  som	  arbetar	  globalt	  
för	  att	  förbättra	  relationen	  mellan	  människor	  och	  miljö.	  MAB-‐programmet	  lanserades	  i	  början	  på	  
1970-‐talet.	  I	  juli	  2012	  fanns	  det	  610	  biosfärområden	  i	  117	  länder.	  Tillsammans	  bildar	  alla	  
biosfärområden	  ett	  världsomspännande	  nätverk	  –	  The	  World	  Network	  of	  Biosphere	  Reserves,	  WNBR.	  
De	  internationellt	  överenskomna	  mål,	  principer	  och	  regler	  som	  styr	  biosfärområden	  och	  nätverket	  
fastställdes	  1995	  i	  The	  Seville	  Strategy	  for	  Biosphere	  Reserves	  samt	  The	  Statutory	  Framework	  of	  the	  
World	  Network	  of	  Biosphere	  Reserves.	  Samarbete	  och	  utbyte	  i	  Europa	  sker	  via	  nätverket	  EuroMAB.	  
	  

Tre	  huvudfunktioner	  
	  
Biosfärområden	  har	  tre	  huvudfunktioner,	  nämligen	  att	  

• Utveckla:	  Främja	  ekonomisk	  utveckling	  och	  en	  samhällsutveckling	  som	  är	  ekologiskt	  och	  
socialt	  hållbar	  

• Stödja:	  Underlätta	  demonstrationsprojekt,	  utbildning,	  praktik,	  forskning	  och	  
miljöövervakning	  

• Bevara:	  Bidra	  till	  att	  bevara	  landskap,	  ekosystem,	  arter	  och	  genetisk	  mångfald	   	  

Avsnittet	  bygger	  i	  stor	  utsträckning	  på	  utdrag	  ur	  dokument	  som	  finns	  tillgängliga	  på	  
den	  officiella	  webbsidan	  för	  svenska	  MAB	  samt	  på	  en	  rapport	  från	  Naturvårdsverket	  
om	  de	  svenska	  Biosfärområdenas	  bildningsprocesser	  (Sandström	  och	  Olsson,	  2012).	  
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Zonering	  
	  
Ett	  biosfärområde	  ska	  delas	  upp	  i	  olika	  zoner:	  kärnområde,	  buffertzon	  och	  utvecklingsområde.	  Ett	  
biosfärområde	  har	  vanligtvis	  flera	  kärnområden	  och	  buffertzoner.	  

• Kärnområden	  ska	  vara	  skyddade	  enligt	  lag	  (t.ex.	  naturreservat,	  nationalpark,	  skogliga	  
biotopskydd	  eller	  Natura	  2000).	  De	  syftar	  till	  att	  bevara	  natur-‐	  och	  friluftsvärden.	  

• Buffertzoner	  ska	  omgärda	  eller	  sammanbinda	  kärnområden	  och	  i	  dessa	  områden	  får	  det	  
förekomma	  aktiviteter	  och	  resursutnyttjande	  som	  är	  förenliga	  med	  skyddet	  i	  kärnområdena	  
(t.ex.	  Naturvårdsområde,	  riksintresse	  för	  naturvård-‐,	  för	  kulturminnesvård-‐	  och	  för	  friluftsliv,	  
landskapsbildsskydd,	  strandskydd	  –	  men	  bara	  för	  att	  en	  buffertzon	  ska	  ha	  ett	  av	  följande	  
kriterier	  betyder	  det	  inte	  att	  alla	  områden	  med	  det	  kriteriet	  automatiskt	  är	  buffertzon).	  
Restriktioner	  i	  buffertzoner	  ska	  bygga	  på	  frivilliga	  överenskommelser	  på	  lokal	  nivå	  och	  kan	  
omfatta	  ekonomiska	  styrmedel/ersättningar.	  Ett	  biosfärområde	  har	  vanligtvis	  flera	  
kärnområden	  och	  buffertzoner.	  	  

• Utvecklingsområdet	  utgör	  biosfärområdets	  yttre	  zon	  och	  där	  prioriteras	  lokalt	  förankrat	  och	  
långsiktigt	  uthålligt	  utvecklingsarbete	  (övriga	  delar	  av	  utredningsområdet,	  inklusive	  tätorter).	  	  

	  
Målet	  för	  ett	  biosfärområde	  är	  att	  ha	  motiveringar	  bakom	  varje	  områdes	  zonering	  och	  att	  förankra	  
den	  med	  berörda	  parter.	  Zoneringen	  ska	  ses	  som	  ett	  flexibelt	  instrument	  som	  kan	  anpassas	  när	  
förutsättningarna	  förändras.	  
	  	  

Möjligheter	  
	  
Möjligheterna	  med	  biosfärområden	  är	  många,	  men	  skiljer	  sig	  naturligtvis	  åt	  mellan	  olika	  
biosfärområden.	  Bland	  annat	  har	  följande	  möjligheter	  identifierats	  i	  befintliga	  svenska	  
biosfärområden.	  

• Utveckling	  av	  neutrala	  arenor	  och	  samlingsplatser	  som	  vidgar	  nätverk,	  fördjupar	  dialogen	  
och	  som	  verkar	  konfliktlösande.	  

• Större	  samverkan	  mellan	  vetenskap,	  lokal	  kunskap,	  utbildning,	  regional	  och	  lokal	  förvaltning,	  
näringsliv,	  nyttjare	  och	  bevarare	  –	  i	  landskapskonventionens	  anda.	  

• Finansiella	  resurser	  för	  forskning,	  demonstrationsprojekt	  och	  miljöövervakning.	  
• Nya	  möjligheter	  att	  ”poola”	  resurser	  från	  olika	  håll	  och	  ökad	  potential	  att	  söka	  medel	  för	  EU	  

Life-‐projekt	  m.m.	  
• Kontinuitet	  i	  ”projektvärlden”.	  	  
• Långsiktig	  hållbar	  utveckling,	  baserad	  på	  områdets	  natur-‐	  och	  kulturmiljökvaliteter,	  vilket	  kan	  

ge	  nya	  inkomstmöjligheter	  för	  areella	  näringar,	  turismföretag,	  miljödriven	  affärsutveckling	  
m.m.	  	  

• Utveckling	  av	  turism,	  nya	  innovationer,	  produkter	  och	  teknik.	  
• God	  PR	  och	  ökad	  attraktionskraft,	  inte	  minst	  internationellt.	  Biosfärområde	  är	  en	  

internationell	  kvalitetsstämpel	  och	  i	  Europa	  betraktas	  biosfärområden	  som	  mycket	  attraktiva	  
områden,	  både	  att	  bo	  i	  och	  att	  besöka.	  	  

• Kontinuitet	  i	  ”projektvärlden”.	  	  
• Människor	  börjar	  se	  på	  sin	  omgivning	  med	  nya	  ögon	  vilket	  på	  sikt	  kan	  leda	  till	  ny	  livskraft,	  

medskaparanda	  och	  nya	  platsidentiteter.	  	  
• Bättre	  förståelse	  för	  miljön,	  hur	  ekosystemen	  hänger	  samman	  och	  vilka	  förhållanden	  som	  

krävs	  för	  att	  växter	  och	  djur	  ska	  finns	  kvar.	  	  
• Ökade	  möjligheter	  att	  långsiktigt	  lyfta	  fram	  och	  behålla	  unika	  natur-‐	  och	  kulturvärden	  som	  

finns	  i	  området.	  
• Ett	  långsiktigt	  hållbart	  samhälle.	  
• Ökat	  välbefinnande	  och	  förbättrad	  folkhälsa.	  



BIOSFÄROMRÅDE	  VINDELÄLVSDALEN	  –	  INLEDANDE	  STUDIE	  
	  

7	  
	  

Framgångsfaktorer	  
	  
I	  och	  med	  att	  vägen	  från	  idé	  till	  ett	  etablerat	  biosfärområde	  är	  lång	  så	  gäller	  det	  att	  fokusera	  på	  rätt	  
vägar	  för	  att	  nå	  målet.	  Följande	  lista	  beskriver	  en	  del	  av	  de	  framgångsfaktorer	  som	  identifierats	  av	  
befintliga	  svenska	  biosfärområden.	  

• En	  stor	  och	  varierad	  projektportfölj	  som	  representerar	  och	  engagerar	  en	  mångfald	  av	  
intressen.	  Projekten	  är	  centrala	  för	  att	  precisera,	  forma	  och	  kommunicera	  ett	  biosfärområde.	  

• Riktlinjer	  för	  projekt,	  dvs	  att	  de	  ligger	  i	  linje	  med	  biosfärområdets	  värdegrund	  och	  
verksamhetsidé.	  

• Forskningsinsatser	  och	  forskningsmiljöer	  som	  svarar	  mot	  biosfärområdets	  specifika	  behov	  
och	  som	  följer	  biosfärområdets	  utveckling	  över	  flera	  år.	  

• Projekt	  och	  studier	  som	  belyser	  tätorternas	  roll	  i	  biosfärarbetet	  och	  tätorternas	  samspel	  med	  
omgivningen.	  

• Ambassadörer,	  krafter	  och	  entusiaster,	  det	  vill	  säga	  folk	  som	  vill	  och	  kan	  vara	  med	  och	  driva	  
arbetet	  med	  biosfärområdet.	  Kommunerna	  måste	  vara	  med.	  	  

• Processen	  är	  det	  viktiga!	  	  
• Tålamod	  
• Tydlig	  unicitet,	  det	  vill	  säga	  vad	  som	  gör	  området	  speciellt	  i	  den	  svenska	  MAB-‐familjen.	  
• Utrymme/arenor	  för	  kritisk	  reflektion	  som	  förmår	  att	  hantera	  diskussioner	  om	  befogenheter,	  

ansvar,	  makt,	  legitimitet	  etc.	  	  
• Erfarenhetsutbyte	  med	  andra	  biosfärområden,	  men	  också	  med	  liknande	  projekt	  inom	  och	  

utanför	  Sveriges	  gränser.	  
• Zoneringen	  måste	  vara	  förankrad	  och	  accepterad	  av	  markägare.	  

	  

Utmaningar	  
	  
För	  att	  nå	  målet	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  förstå	  vilka	  utmaningar	  som	  finns	  på	  vägen	  till	  ett	  etablerat	  
biosfärområde,	  och	  inte	  minst	  vilka	  utmaningar	  det	  innebär	  att	  driva	  ett	  etablerat	  biosfärområde.	  
Här	  listas	  några	  identifierade	  utmaningar.	  

• Att	  förklara	  och	  kommunicera	  vad	  ett	  biosfärområde	  är	  för	  något.	  
• Att	  hitta	  stabil	  och	  långsiktig	  finansiering.	  	  
• Att	  vikta	  inflytande-‐deltagande-‐ansvar	  mellan	  finansiärer	  och	  andra	  intressenter.	  	  
• Att	  utveckla	  bra	  balans	  mellan	  ideellt	  arbete	  och	  lönearbete.	  	  
• Att	  hantera	  konflikter.	  
• Att	  undvika	  att	  biosfärarbetet	  utvecklas	  till	  områdesspecifika	  ”minimyndigheter”	  med	  ansvar	  

men	  utan	  befogenheter.	  	  
• Att	  hålla	  biosfärområdestanken	  vid	  liv,	  dvs	  att	  orka	  långsiktigt.	  
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Svenska MAB-programmet 
	  

	  
	  
	  
	  

Den	  svenska	  regeringen	  anslöt	  sig	  till	  MAB-‐programmet	  1986.	  Idag	  finns	  fem	  biosfärområden	  i	  
Sverige:	  Kristianstads	  Vattenrike,	  Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle,	  Älvlandskapet	  Nedre	  Dalälven,	  
Blekinge	  Arkipelag	  och	  Östra	  Vätterbranterna.	  	  För	  närvarande	  pågår	  också	  en	  förstudie	  i	  Ovanåker.	  
Biosfärområde	  Torneträsk	  drogs	  tillbaka	  av	  Sverige	  2010	  och	  ingår	  inte	  längre	  i	  världsnätverket	  för	  
biosfärområden	  (WNBR).	  	  
	  

Vision	  
	  

• Samhället	  säkerställer	  basen	  för	  mänsklig	  välfärd	  genom	  bevarande	  av	  biologisk	  mångfald	  
och	  hållbart	  nyttjande	  av	  ekosystemtjänster.	  

	  

Syfte	  
	  

• Skapa	  förutsättningar	  för	  biosfärområden	  att	  fungera	  som	  modellområden	  för	  hållbar	  
utveckling	  och	  stimulera	  forskning	  som	  stärker	  biosfärområdens	  roll	  i	  lärande	  om	  hållbart	  
nyttjande	  av	  ekosystemtjänster.	  

• Samverka	  och	  inspirera	  för	  att	  omsätta	  erfarenheter	  och	  kunskap	  från	  modellområdena.	  
	  

Huvudsakliga	  arbetsområden	  
	  

• Biosfärområden	  –	  ett	  komplement:	  Verka	  för	  att	  biosfärområden	  inrättas	  enligt	  gällande	  
internationella	  principer.	  Biosfärområden	  skall	  ses	  som	  ett	  komplement	  till	  kultur-‐	  och	  
naturreservat,	  nationalparker	  och	  andra	  utpekanden	  av	  områden	  med	  höga	  natur-‐	  och	  
kulturvärden.	  

• Forskning,	  utveckling	  och	  lokal	  kunskap:	  Verka	  för	  en	  förstärkning	  av	  forskning	  och	  utveckling	  
i	  enlighet	  med	  MAB:s	  principer	  samt	  att	  denna	  kunskap	  samverkar	  med	  lokal	  och	  
erfarenhetsbaserad	  kunskap.	  

• Katalysator	  för	  hållbar	  utveckling:	  Stärka	  biosfärsområdena	  roll	  som	  modellområden	  för	  
hållbar	  utveckling.	  Testa	  ny	  kunskap	  och	  utveckla	  principer	  för	  att	  både	  bruka	  och	  bevara.	  
Brukar-‐	  och	  gräsrotsperspektivet	  ska	  beaktas	  och	  MAB-‐kommittén	  ska	  fungera	  som	  ett	  
service-‐	  och	  kontaktorgan	  för	  lokala	  och	  regionala	  initiativ.	  

	  

Organisation	  
	  

• Programkommittén	  för	  Svenska	  MAB	  är	  inriktande,	  beslutande	  och	  finansierande	  kommitté	  
för	  MAB-‐verksamheten	  i	  Sverige.	  Naturvårdsverket	  är	  värd	  för	  Programkommittén	  som	  
sammanträder	  ca	  fyra	  gånger	  per	  år.	  Programkommittén	  spelar	  en	  viktig	  roll	  som	  nod	  och	  
kontaktförmedlare	  i	  ett	  nationellt	  och	  internationellt	  nätverk	  med	  rollen	  att	  underlätta	  
samarbete.	  Internationell	  samordning	  mellan	  MAB	  och	  andra	  FN-‐program/organ,	  samt	  
granskning	  av	  biosfäransökningar	  och	  kandidaturer	  är	  några	  av	  Programkommitténs	  
uppgifter.	  

Avsnittet	  bygger	  i	  stor	  utsträckning	  på	  utdrag	  ur	  dokument	  som	  finns	  tillgängliga	  på	  
den	  officiella	  webbsidan	  för	  svenska	  MAB.	  
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• Biosfärrådet	  är	  Svenska	  MAB-‐programmets	  operativa	  och	  genomförandeorgan	  och	  har	  som	  
uppgift	  att	  bidra	  till	  långsiktighet	  och	  stabilitet.	  Detta	  uppnås	  genom	  att	  Biosfärrådet	  stödjer	  
och	  faciliterar	  projekt	  i	  svenska	  biosfärområden	  och	  biosfärkandidatområden.	  
Kommunikation	  och	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  de	  som	  aktivt	  arbetar	  med	  biosfärinitiativ	  i	  
landet	  är	  centralt	  för	  utveckling	  av	  Svenska	  MAB-‐programmet.	  Möten,	  kurser	  och	  
fortbildning	  anordnas	  årligen	  av	  Biosfärrådet,	  gärna	  som	  samarrangemang	  och	  knutet	  till	  ett	  
biosfärområde	  eller	  ett	  biosfärkandidatområde.	  

• Biosfärnätverket	  består	  av	  intressenter	  och	  aktiva	  inom	  biosfärområdet	  och	  MAB-‐
programmet.	  

	  

Varumärke	  
	  

• Svenska	  MAB	  rekommenderar	  att	  varje	  biosfärområde	  varumärkesskyddar	  sitt	  varumärke	  
och	  sin	  logotyp,	  för	  att	  på	  så	  vis	  kunna	  reglera	  aktörers	  möjlighet	  att	  använda	  logotypen.	  

• Biosfärambassadörer,	  alternativt	  nätverk	  som	  regelbundet	  genomgår	  utbildning	  och/eller	  
uppdatering,	  som	  har	  ett	  informationssyfte	  för	  biosfärområdet	  kan	  använda	  logotypen	  på	  sin	  
hemsida	  och/eller	  i	  anslutning	  till	  sin	  verksamhet.	  Ordet	  ambassadör	  kan	  inkluderas	  i	  
logotypen.	  

• Biosfärområden	  bör	  uppmuntra	  att	  texten:	  producerat	  i	  ett	  biosfärområde	  används	  istället	  
för	  logotypen	  för	  varor	  som	  producerats	  i	  biosfärområdet.	  

• Svenska	  MAB	  rekommenderar	  att	  biosfärområden	  i	  Sverige	  arbetar	  med	  befintliga	  
branschorganisationer,	  så	  som	  Naturens	  Bästa,	  Krav,	  Svanen,	  etc.	  Vidare	  rekommenderas	  att	  
ingen	  stor	  kontrollapparat	  skapas	  i	  enskilda	  biosfärområden.	  Det	  bör	  finnas	  en	  koppling	  
mellan	  aktören	  och	  verksamheten	  som	  biosfärområdet	  bedriver.	  

• Se	  också	  ”Riktlinjer	  för	  projekt	  inom	  Biosfärområde	  Östra	  Vätterbranterna”.	  
	  
	   	  



BIOSFÄROMRÅDE	  VINDELÄLVSDALEN	  –	  INLEDANDE	  STUDIE	  
	  

10	  
	  

Biosfärområdenas bildningsprocess 
	  

	  
	  
	  
	  

Utvecklingen	  av	  biosfärområden	  i	  Sverige	  ska	  styras	  av	  lokala	  aktörer	  i	  regional	  samverkan.	  Tankar	  
om	  ett	  områdes	  möjlighet	  att	  bli	  biosfärområde	  kan	  väckas	  på	  olika	  nivåer,	  och	  av	  personer	  med	  
olika	  bakgrund	  och	  intressen.	  Huvudsaken	  är	  att	  initiativet	  till	  att	  inleda	  processen	  mot	  att	  bilda	  ett	  
biosfärområde	  kommer	  från	  lokala	  aktörer.	  
	  
UNESCO	  understryker	  vikten	  av	  att	  biosfärområdet	  är	  väl	  förankrat	  och	  att	  ansökan	  är	  väl	  
genomarbetad	  innan	  den	  skickas	  in.	  Man	  bör	  räkna	  med	  att	  det	  tar	  flera	  år	  från	  intresse	  till	  färdig	  	  
ansökan.	  
	  

Att	  bilda	  ett	  biosfärområde	  –	  de	  fyra	  stegen	  
	  

1. Lokalt	  intresse:	  	  
a. Intressenten	  förkovrar	  sig	  i	  biosfärområdeskonceptet.	  
b. MAB-‐kommittén	  presenterar	  konceptet	  på	  lokala	  möten	  och	  ger	  vägledning.	  
c. Finansiering	  främst	  lokal,	  t.ex.	  kommun,	  föreningar	  och	  lokala	  företag.	  

2. Förstudie	  och	  praktiska	  projekt	  
d. Intressenten	  genomför	  förstudie	  och	  praktiska	  projekt	  i	  området.	  	  
e. Kan	  delta	  i	  aktiviteter	  för	  biosfärområden	  och	  kandidater.	  
f. Området	  presenteras	  för	  regionala	  myndigheter	  och	  organ	  samt	  forskare.	  
g. Finansiering	  lokal	  och	  regional,	  t.ex.	  länsstyrelsen.	  

3. Biosfärskandidat	  
h. Verksamheten	  bedrivs	  enligt	  biosfärområdeskonceptet.	  
i. Området	  deltar	  i	  nätverket	  för	  biosfärområden.	  
j. MAB-‐kommittén	  verkar	  för	  satsningar	  på	  forskning	  i	  området.	  
k. Finanisering	  kan	  byggas	  på	  med	  statliga	  medel	  för	  att	  utveckla	  ansökan.	  

4. Biosfärområde	  
l. Verksamheten	  utvecklas.	  
m. Koordinator	  och	  ett	  kansli	  tillsätts.	  
n. Rollen	  som	  modellområde	  accentueras.	  
o. Lokal/regional	  finansiering	  och	  möjlighet	  till	  statliga	  medel	  för	  att	  driva	  

biosfärområdet.	  
	  
Finansiering	  och	  uppbackning	  av	  Programkommittén	  för	  Svenska	  MAB	  och	  biosfärrådet	  varierar	  
enligt	  följande	  under	  i	  de	  olika	  faserna:	  
	  
Fas	   	   Ekon	  stöd	   	   Annat	  stöd	  
Förstudie	   	   inget	  ekon	  stöd	   Berätta	  för	  olika	  grupper	  vad	  MAB	  är	  
Kandidatur	   	   3	  år	  ca	  ½	  tjänst	  	   Både	  kommittén	  och	  rådet	  mer	  aktiva	  

(ca	  400	  000	  kr	  –	  max	  50%)	  
Biosfärområde	   Samma	  som	  ovan	   Stort	  stöd	  
	  
Biosfärområdets	  verksamhet	  är	  ofta	  projektinriktat	  och	  därför	  finns	  olika	  finansieringsformer	  för	  
särskilda	  insatser	  i	  området.	  I	  Sverige	  får	  biosfärkandidater	  och	  biosfärområden	  ekonomiskt	  stöd	  från	  

Avsnittet	  bygger	  i	  stor	  utsträckning	  på	  utdrag	  ur	  dokument	  som	  finns	  tillgängliga	  på	  
den	  officiella	  webbsidan	  för	  svenska	  MAB.	  
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Naturvårdsverket	  och	  berörda	  kommuner	  (Naturvårdsverket	  ca	  400	  000	  kr/år,	  kommunerna,	  
projektmedel).	  
	  

Urvalskriterier	  för	  att	  bli	  biosfärskandidat	  
	  
För	  att	  bli	  biosfärkandidat	  ska	  en	  ansökan	  plus	  bifogad	  förstudie	  granskas	  och	  godkännas	  av	  den	  
svenska	  MAB-‐kommittén.	  Ansökan	  ska	  undertecknas	  av	  samtliga	  kommuner	  som	  berörs	  av	  området.	  
Förstudien	  och	  ansökan	  utvärderas	  enligt	  följande	  kriterier:	  Mångfald;	  Storlek	  och	  zonering;	  Lokalt	  
engagemang	  och	  samverkan;	  samt	  Kunskap	  och	  erfarenhet.	  	  
	  
Mångfald	  
	  
Biosfärområden	  bör	  vara	  områden	  med	  hög	  biologisk	  mångfald,	  innehålla	  en	  mosaik	  av	  olika	  
ekosystem	  och	  visa	  en	  skala	  av	  mänsklig	  påverkan	  som	  speglar	  övergången	  från	  glesbygd	  till	  urbana	  
miljöer.	  Goda	  indikatorer	  på	  att	  ett	  område	  är	  lämpligt	  som	  biosfärområde	  är:	  	  	  

• Förekomst	  av	  internationellt	  utpekade	  områden	  (t.ex.	  Ramsarområde,	  Världsarvsområde,	  
Natura	  2000-‐område)	  

• Många	  skyddade	  och/eller	  skyddsvärda	  områden	  (t.ex.	  nationalpark,	  naturreservat,	  
biotopskydd,	  naturvårdsavtal,	  planerade	  naturreservat,	  nyckelbiotoper	  och	  objekt	  utpekade	  i	  
naturvärdesinventeringar)	  	  

• Förekomst	  och	  stora	  ytor	  av	  riksintresseområden	  för	  naturvård	  och	  friluftsliv	  samt	  
riksintresseområden	  enligt	  4	  kap.	  i	  Miljöbalken.	  

	  
Det	  bör	  finnas	  ett	  betydande	  sociokulturellt	  kapital,	  det	  vill	  säga	  föreningsliv,	  lokal	  identitet,	  förvaltat	  
kulturarv,	  företagsamhet	  och	  demokrati.	  Det	  sociokulturella	  kapitalet	  påverkas	  av	  i	  vilken	  grad	  som	  
medborgarna	  i	  ett	  tänkt	  biosfärområde	  har	  möjlighet	  att	  påverka,	  delta	  i	  och	  nyttja	  det	  som	  ett	  
biosfärområde	  kan	  erbjuda,	  oavsett	  ålder,	  kön,	  etnisk	  bakgrund	  och	  socioekonomisk	  situation.	  	  
	  
Storlek	  och	  zonering	  
	  
Förstudien	  ska	  ge	  förslag	  på	  geografisk	  avgränsning	  och	  zonering	  av	  området.	  Detta	  innebär	  också	  att	  
redogöra	  för	  i	  vilken	  utsträckning	  de	  tre	  huvudfunktionerna	  (bevara,	  stödja,	  utveckla)	  kan	  uppfyllas.	  	  
	  
2000–2003	  erkändes	  28	  biosfärområden	  i	  Europa	  och	  Kanada.	  Medelvärdet	  för	  totalytan	  på	  dessa	  
områden	  var	  176	  000	  ha.	  Storleken	  varierar	  dock	  mycket.	  Flera	  av	  biosfärområdena	  var	  under	  50	  000	  
ha.	  Det	  tyska	  MAB-‐programmet	  rekommenderar	  att	  biosfärområden	  inte	  bör	  vara	  mindre	  än	  30	  000	  
ha	  och	  inte	  större	  än	  150	  000	  ha.	  Om	  ett	  biosfärområde	  spänner	  över	  nationsgränser	  kan	  det	  dock	  
vara	  större.	  I	  Frankrike	  är	  det	  minsta	  biosfärområdet	  (Camargue)	  13	  100	  ha	  och	  det	  största	  
(Cevennerna)	  323	  000	  ha.	  Svenska	  MAB-‐kommittén	  ger	  inte	  några	  generella	  riktlinjer	  utan	  anser	  
istället	  att	  storleken	  måste	  anpassas	  till	  det	  aktuella	  området.	  I	  glest	  befolkade	  områden	  bör	  
biosfärområden	  normalt	  täcka	  större	  yta	  än	  i	  tätbefolkade	  områden.	  
	  
Zoneringen	  ska	  ses	  som	  ett	  flexibelt	  instrument	  som	  kan	  anpassas	  när	  förutsättningarna	  förändras.	  
Av	  de	  28	  biosfärområden	  som	  erkändes	  under	  2000–2003	  i	  Europa	  och	  Kanada	  var	  utgjorde	  zonerna	  
i	  medeltal:	  utvecklingsområden	  ca	  55	  %,	  buffertzoner	  plus	  kärnområden	  ca	  45	  %.	  Svenska	  MAB-‐
kommittén	  ger	  inte	  några	  generella	  riktlinjer	  utan	  anser	  att	  zoneringen	  måste	  anpassas	  till	  aktuellt	  
område.	  
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Lokalt	  engagemang	  och	  samverkan	  
	  
Ett	  framtida	  biosfärområde	  ska	  kunna	  drivas	  lokalt	  i	  samverkan	  mellan	  till	  exempel	  myndigheter,	  
föreningar	  och	  näringsliv.	  Förstudien	  ska:	  	  

• Ge	  förslag	  på	  biosfärområdets	  organisation.	  	  
• Redogöra	  för	  pågående	  projekt	  i	  området	  som	  passar	  in	  i	  biosfärskonceptet.	  Detta	  inkluderar	  

även	  de	  organisationer	  och	  eldsjälar	  som	  verkar	  i	  området.	  	  
• Redogöra	  för	  strategier	  för	  samverkan	  och	  utveckla	  en	  vision	  för	  området	  	  
• Finansiering	  –	  förstudien	  bör	  redogöra	  för	  hur	  nästa	  fas	  kan	  finansieras.	  	  

	  
Kunskap	  och	  erfarenhet	  
	  
Förekomst	  av	  lokal	  eller	  traditionell	  kunskap	  och	  förvaltningsformer	  som	  är	  kopplade	  till	  nyttjande	  av	  
biologisk	  mångfald	  ska	  utvecklas	  och	  stärkas	  inom	  ett	  biosfärområde.	  Exempelvis	  gäller	  detta	  hävd	  av	  
kulturmarker	  som	  gynnar	  natur-‐	  och	  kulturvärden.	  	  
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Svenska biosfärområden – organisation, finansiering och projekt 
	  

	  
	  

	  

	  

Organisation	  
	  
Bildandeprocesserna	  präglas	  av	  olika	  former	  av	  interaktiv	  samhällsstyrning	  (governance)	  och	  
deltagande.	  Interaktiv	  samhällsstyrning	  karakteriseras	  av	  en	  övergång	  från	  en	  mer	  hierarkisk	  
styrelsesätt	  till	  ett	  mer	  samverkansinriktat	  och	  nätverksbaserat	  styrelsesätt	  som	  bland	  annat	  utmärks	  
av	  en	  vilja	  att	  involvera	  en	  mångfald	  aktörer.	  
	  
Den	  interaktiva	  samhällsstyrningen	  –	  och	  därmed	  organisationen	  –	  i	  de	  fem	  svenska	  
biosfärområdena	  skiljer	  sig	  åt,	  vilket	  till	  viss	  del	  har	  att	  göra	  med	  upprinnelsen	  till	  initiativen,	  men	  
också	  av	  markägarförhållanden,	  tidigare	  organisatoriska	  arrangemang,	  finansiering,	  naturgeografiska	  
förutsättningar,	  med	  mera.	  	  
	  
Svenska	  MAB-‐programmet	  rekommenderar	  att	  biosfärområden	  har	  minst	  en	  koordinator	  för	  
verksamheten	  i	  området.	  Koordinatorns	  överordnade	  uppgift	  är	  att	  verka	  för	  att	  biosfärområdets	  
utformning	  och	  verksamhet	  är	  i	  linje	  med	  de	  internationellt	  överenskomna	  mål,	  principer	  och	  regler	  
som	  gäller	  för	  biosfärområden	  världen	  runt.	  Koordinatorn	  bör	  ha	  ett	  gemensamt	  och	  
gränsöverskridande	  uppdrag	  från	  biosfärområdets	  olika	  intressenter.	  Dessa	  intressenter	  bör	  
representeras	  i	  en	  eller	  flera	  samrådsgrupper.	  
	  
	  
Kristianstad	  vattenrike	  
	  
I	  Kristianstads	  Vattenrike	  har	  arbetet	  till	  största	  delen	  varit	  en	  kommunal	  angelägenhet	  som	  varit	  
avhängigt	  ett	  par	  drivna	  eldsjälar	  (inom	  Kristianstad	  kommun	  och	  länsstyrelsen	  i	  Kristianstad).	  
Interaktionen	  med	  lokalsamhället	  har	  främst	  skett	  genom	  konkreta	  naturvårdsprojekt	  av	  olika	  slag.	  
Biosfärarbetet	  ingår	  som	  en	  del	  i	  Kristianstad	  kommun.	  
	  
Biosfärkontoret,	  som	  inte	  har	  någon	  egen	  myndighetsfunktion,	  koordinerar	  internt	  initierade	  
verksamheter	  i	  området	  samt	  stödjer	  och	  följer	  upp	  aktiviteter	  som	  andra	  aktörer	  utför	  i	  anslutning	  
till	  biosfärområdet.	  Den	  verksamhet	  som	  biosfärkontoret	  stödjer	  utgår	  från	  den	  lokala	  
förvaltningsplanen	  och	  policys	  för	  området	  med	  utgångspunkt	  i	  biosfärarbetets	  kriterier	  för	  
bevarande	  och	  utveckling.	  Biosfärkontoret	  fungerar	  idag	  som	  en	  remissinstans	  för	  en	  rad	  naturvårds-‐	  
och	  planärenden	  i	  kommunen.	  Biosfärkontoret	  ingår	  i	  kommunledningskontoret	  i	  Kristianstads	  
kommun.	  All	  verksamhet	  koordinerats	  av	  ekomuseichefen.	  Under	  senare	  år	  har	  också	  en	  
naturvårdssamordnare	  och	  en	  informationssekreterare	  knutits	  till	  verksamheten.	  
	  
Samrådsgruppen	  för	  Biosfärområde	  Kristianstads	  Vattenrike	  utgörs	  av	  en	  grupp	  med	  ca	  30	  personer	  
som	  representerar	  olika	  intressen	  i	  området,	  bl.a.	  lokala	  organisationer,	  tjänstemän	  och	  politiker,	  
samt	  representanter	  från	  några	  regionala	  myndigheter.	  Biosfärverksamheten	  i	  Kristianstads	  

Organisation	  och	  finansiering	  i	  detta	  avsnitt	  bygger	  i	  stor	  utsträckning	  på	  utdrag	  
från	  en	  rapport	  från	  Naturvårdsverket	  om	  de	  svenska	  Biosfärområdenas	  
bildningsprocesser	  (Sandström	  och	  Olsson,	  2012).	  Exempel	  på	  projekt	  är	  hämtade	  
från	  de	  svenska	  biosfärområdenas	  förstudierapporter	  och	  webbsidor,	  samt	  genom	  
kontakter	  med	  biosfärområdenas	  koordinatorer.	  
	  
För	  jämförande	  sammanfattning	  i	  tabellform,	  se	  bilaga	  2.	  
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Vattenrike	  tar	  ett	  tydligt	  avstamp	  i	  sin	  ”bevarandefunktion”	  och	  har	  i	  begränsad	  omfattning	  
involverat	  aktörer	  från	  det	  lokala	  näringslivet.	  Det	  finns	  emellertid	  planer	  på	  att	  utöka	  samarbetet	  
med	  lokala	  entreprenörer	  för	  att	  stärka	  också	  utvecklingsdelen	  av	  biosfärkonceptet.	  Samrådsgruppen	  
sammanträder	  oftast	  tre	  gånger	  om	  året.	  Ordförande	  i	  samrådsgruppen	  är	  ordföranden	  i	  
kommunens	  Miljö-‐	  och	  hälsoskyddsnämnd	  och	  sekreterare	  i	  gruppen	  är	  naturvårdssamordnaren	  i	  
Kristianstads	  Vattenrike.	  Samrådsgruppen	  har	  ingen	  formell	  status	  att	  ta	  beslut,	  men	  med	  sin	  breda	  
intresseförankring	  har	  den	  kunnat	  ge	  tydliga	  rekommendationer	  och	  förslag	  som	  fångats	  upp	  av	  
lämpliga	  aktörer.	  
	  
	  
Biosfärområde	  Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle	  
	  
Initiativet	  för	  att	  utveckla	  Biosfärområde	  Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle	  togs	  gemensamt	  av	  
Mariestad,	  Lidköping	  och	  Götene	  kommuner.	  Det	  var	  också	  kommunerna	  som	  var	  huvudmän	  för	  
initiativet	  ända	  fram	  till	  kandidaturens	  avslutande.	  Arbetsprocessen	  från	  förstudie	  till	  biosfärområde	  
präglades	  av	  stor	  interaktivitet	  mellan	  olika	  lokala	  aktörer	  och	  organisationer.	  Idag	  är	  biosfärområdet	  
en	  ideell	  förening	  som	  driver	  och	  är	  delaktig	  i	  en	  mängd	  olika	  projekt	  med	  fokus	  på	  hållbar	  
utveckling.	  
	  
Arbetet	  under	  förstudie	  och	  kandidatur	  organiserades	  enligt	  följande:	  	  

• Styrgrupp:	  en	  tjänsteman	  och	  en	  politiker	  från	  varje	  kommun,	  en	  representant	  från	  
Länsstyrelsen	  och	  tre	  representanter	  från	  forskningen/akademien.	  	  

• Arbetsgrupp:	  biosfärkoordinator	  och	  tjänstemän	  med	  ämnesspecifik	  kompetens	  från	  de	  tre	  
kommunerna.	  Arbetet	  organiserades	  till	  att	  börja	  med	  kommunvis	  och	  koordinatorn	  
fördelade	  under	  arbetet	  med	  förstudien	  sin	  tid	  på	  de	  olika	  kommunkontoren,	  d.v.s.	  en	  
arbetsplats	  i	  varje	  kommun.	  	  

• Tre	  referensgrupper:	  personer	  som	  ville	  bidra	  till	  utvecklingen	  av	  biosfärområdet	  och	  som	  
alla	  arbetade	  ideellt	  (över	  30	  olika	  lokala	  aktörer).	  

	  

	  
	  
Organisationsmodell under kandidatarbetet. Skuggade cirklar betonar biosfärkandidatkontorets roll 
som länk till andra organ, så som MAB-kommittén och UNESCO. 
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Idag	  är	  biosfärområdet	  en	  ideell	  förening	  med	  ett	  60-‐tal	  medlemmar.	  Majoriteten	  av	  medlemmarna	  
kommer	  från	  företag	  och	  föreningar.	  Arbetet	  är	  organiserat	  enligt	  följande:	  

• Årsmötet	  är	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ.	  
• Styrelse	  bestående	  av	  nio	  ledamöter.	  Styrelseplatserna	  har	  fördelats	  så	  att	  varje	  kommun	  

representeras	  av	  en	  kommunpolitiker,	  länsstyrelsen	  med	  en	  representant,	  liksom	  
yrkesfisket/Vänerfrågor.	  Övriga	  ledamöter	  företräder	  näringsliv,	  forskning/utbildning,	  areella	  
näringar	  och	  den	  ideella	  sektorn.	  Enligt	  stadgarna	  får	  inte	  antalet	  ledamöter	  som	  
representerar	  den	  offentliga	  sektorn	  vara	  i	  majoritet	  eller	  sitta	  som	  ordförande.	  Styrelsen	  
sammanträder	  en	  gång	  i	  månaden.	  	  

• Arbetsutskott	  som	  träffas	  två	  veckor	  innan	  styrelsemötet.	  	  
• Ett	  antal	  mindre	  arbetsgrupper	  som	  bidrar	  till	  utvecklingen	  av	  biosfärarbetet,	  såsom	  en	  

grupp	  bestående	  av	  kommunchefer,	  en	  kulturgrupp,	  en	  grupp	  för	  
information/kommunikation	  samt	  en	  näringslivsgrupp.	  

• Biosfärkontoret	  koordinerar	  verksamheter	  i	  området	  samt	  stödjer	  och	  följer	  upp	  aktiviteter	  
som	  andra	  aktörer	  utför	  i	  anslutning	  till	  biosfärområdet.	  Den	  verksamhet	  som	  
biosfärkontoret	  stödjer	  utgår	  från	  den	  lokala	  förvaltningsplanen	  och	  policys	  för	  området	  med	  
utgångspunkt	  i	  biosfärarbetets	  kriterier	  för	  bevarande	  och	  utveckling.	  I	  och	  med	  att	  
biosfärområdet	  har	  fler	  huvudmän	  (kommuner)	  har	  biosfärkontoret	  också	  en	  
sammanhållande	  och	  faciliterande	  roll	  –	  en	  mer	  mellankommunal	  roll.	  

	  
	  
Blekinge	  Arkipelag	  
	  
I	  Blekinge	  Arkipelag	  har	  arbetet	  till	  stor	  del	  drivits	  av	  engagerade	  tjänstemän	  på	  länsstyrelsen	  som	  
genom	  olika	  initiativ	  arbetat	  med	  att	  förankra	  biosfäridéerna	  hos	  berörda	  kommuner	  och	  genom	  
olika	  former	  av	  rådslag	  med	  lokala	  organisationer	  och	  aktörer.	  Det	  var	  också	  Länsstyrelsen	  som	  var	  
huvudman	  för	  initiativet	  ända	  fram	  till	  kandidaturens	  avslutande.	  	  
	  
Arbetet	  under	  förstudie	  och	  kandidatur	  organiserades	  enligt	  följande:	  	  

• Styrgrupp:	  Den	  styrgrupp	  som	  bildades	  bestod	  av	  kommunpolitiker	  utsedda	  av	  respektive	  
kommunstyrelse	  och	  med	  landshövdingen	  som	  ordförande.	  Samarbetet	  mellan	  kommunerna	  
har	  dock	  varit	  svårt	  att	  synkronisera	  och	  har	  fördröjts	  av	  respektive	  kommuns	  egna	  rutiner	  
som	  inte	  varit	  anpassade	  för	  samverkan	  med	  andra	  kommuners	  administrativa	  ordningar.	  

• Arbetsgrupp:	  Biosfärkoordinator	  samverkade	  med	  personal	  från	  de	  fyra	  parterna	  och	  i	  form	  
av	  en	  biosfärarbetsgrupp.	  Arbetsgruppen	  som	  bildades	  i	  samband	  med	  förstudien	  har	  
medfört	  god	  förankring	  av	  arbetet	  in	  i	  respektive	  organisation.	  Arbetsgruppen	  är	  att	  betrakta	  
som	  biosfärarbetets	  genomförandegrupp	  och	  består	  av	  tjänstemän	  med	  en	  bred	  
representation	  av	  huvudmännens	  (länsstyrelse	  och	  kommunerna)	  kompetensområden	  av	  
betydelse	  för	  biosfärarbetet	  såsom	  planering,	  turism,	  näringsliv,	  miljö	  och	  kultur.	  	  

• Tematiska	  grupper	  bildades	  utifrån	  de	  frågor	  och	  behov	  som	  uppstod.	  
• Samrådsgrupp:	  En	  samrådsgrupp,	  Arkipelagrådet,	  var	  också	  knuten	  till	  arbetet.	  Den	  hade	  en	  

central	  rådgivande	  funktion	  i	  inriktningen	  av	  biosfärverksamheten.	  Arkipelagrådet	  bestod	  av	  
organisationer,	  föreningar,	  myndigheter	  och	  andra	  intressegrupper	  som	  hjälpte	  till	  att	  peka	  
ut	  inriktningen	  för	  biosfärarbetet.	  	  

	  
Idag	  är	  biosfärområdet	  en	  ideell	  förening	  med	  ett	  20–30	  medlemmar,	  både	  är	  enskilda	  personer	  och	  
organisationer.	  Arbetet	  är	  organiserat	  enligt	  följande:	  

• Årsmötet	  är	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ.	  
• Styrelse	  bestående	  av	  nio	  ledamöter	  som	  representerar	  ideella	  sektorn,	  forskning/utbildning	  

eller	  övrig	  samhällssektor,	  näringslivet	  inklusive	  de	  areella	  näringarna	  och	  fiske,	  Länsstyrelsen	  



BIOSFÄROMRÅDE	  VINDELÄLVSDALEN	  –	  INLEDANDE	  STUDIE	  
	  

16	  
	  

i	  Blekinge,	  Karlskrona	  kommun,	  Ronneby	  kommun	  och	  Karlshamns	  kommun.	  Ordföranden	  
väljs	  årligen	  bland	  styrelsens	  ordinarie	  ledamöter,	  i	  första	  hand	  bland	  de	  ledamöter	  som	  inte	  
representerar	  kommunerna	  eller	  länsstyrelsen.	  	  

• Arbetsgrupper/samrådsgrupper	  –	  inga	  i	  dagsläget.	  
• Biosfärkontor	  med	  en	  anställd.	  

	  
	  
Älvlandskapet	  Nedre	  Dalälven	  
	  
I	  Nedre	  Dalälven	  fasades	  arbetet	  med	  att	  uppnå	  biosfärområdesstatus	  in	  i	  en	  redan	  etablerad	  
Leader-‐struktur,	  där	  förankringen	  med	  kommunala,	  regionala,	  privata	  och	  ideella	  aktörer	  redan	  till	  
stor	  del	  var	  etablerad.	  	  
	  
Nedre	  Dalälvens	  Intresseförening	  (NeDa)	  med	  dotterbolaget	  Nedre	  Dalälvens	  Utvecklingsaktiebolag	  
(NEDAB)	  är	  huvudman	  för	  området.	  Medlemmarna	  i	  föreningen	  utgörs	  av	  17	  företag,	  9	  kommuner,	  
och	  tre	  enskilda	  organisationer.	  	  
	  
Föreningens	  och	  bolagets	  styrelse	  har	  en	  identisk	  sammansättning.	  NeDa	  representeras	  av	  en	  
majoritet	  av	  områdets	  mark-‐	  och	  vattenägare.	  Särskilt	  konstellationen	  stora	  markägare	  och	  LRF,	  
tillsammans	  med	  kommunerna	  har	  varit	  grunden	  för	  hela	  samarbetet	  som	  förutsätts	  ske	  med	  hänsyn	  
till	  de	  areella	  näringarnas	  intressen	  i	  förening/balans	  med	  natur-‐	  och	  kulturmiljöintressen.	  
	  
Arbetet	  under	  förstudie,	  kandidatur	  och	  biosfärområde	  var	  och	  är	  organiserat	  enligt	  följande:	  	  

• Nedre	  Dalälvens	  intresseförening	  
• Styrelse	  
• Biosfärkontor	  med	  en	  VD,	  en	  biosfärkoordinator,	  en	  samordnare	  för	  forskning	  och	  

internationella	  kontakter,	  och	  en	  projektkoordinator	  (sammanlagt	  1,5	  heltidstjänst	  exklusive	  
projektanställningar)	  

• Utvecklingsråd	  bestående	  av	  företrädare	  för	  myndigheter	  och	  organisationer,	  bland	  annat;	  9	  
kommuner,	  4	  länsstyrelser,	  mark-‐	  och	  vattenägare,	  intresseorganisationer	  och	  ideella	  
föreningar.	  Utvecklingsrådet	  är	  öppet	  för	  alla	  organisationer	  som	  önskar	  delta	  i	  
biosfärarbetet	  
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Östra	  Vätterbranterna	  
	  
Östra	  Vätterbrantsarbetet	  startade	  i	  en	  konflikt	  mellan	  bevarande-‐	  och	  nyttjandeintressen.	  
Arbetsprocesserna	  i	  Östra	  Vätterbranterna	  har	  präglats	  av	  en	  stor	  interaktivitet	  mellan	  olika	  lokala	  
aktörer	  och	  organisationer.	  	  
	  
Arbetet	  under	  förstudie	  och	  kandidatur	  organiserades	  enligt	  följande:	  	  

• En	  projektägargrupp/verkställande	  utskott	  med	  en	  representant/cheferna	  från	  varje	  
organisation	  som	  ingår	  i	  Östra	  Vätterbrantsarbetet	  sedan	  tidigare	  (Södra,	  LRF,	  Gränna	  
Skogsgrupp/Naturskyddsföreningen,	  Världsnaturfonden	  WWF,	  Jönköpings	  kommun,	  
Skogsstyrelsen,	  Länsstyrelsen).	  	  	  

• Arbetsgruppen	  för	  förstudien	  bestod	  av	  Simon	  Jonegård	  (koordinator,	  Skogsstyrelsen),	  Claes	  
Hellsten,	  (Världsnaturfonden	  WWF)	  och	  Anders	  Råsberg,	  (LRF	  Jönköping).	  	  

• Referensgrupp	  är	  Östra	  Vätterbranternas	  samordningsgrupp	  (ÖVB-‐forum),	  med	  företrädare	  
från	  organisationerna	  inom	  arbetsgruppen	  samt	  hembygdsföreningar,	  företagare	  och	  
entreprenörer	  m.fl.	  som	  har	  möten	  ett	  par	  gånger	  per	  år.	  	  

	  
Idag	  är	  biosfärområdet	  en	  ideell	  förening.	  Medlemmar	  kan	  vara	  både	  enskilda	  och	  organisationer.	  Av	  
de	  senare	  är	  de	  grundande	  organisationerna	  medlemmar,	  d.v.s.	  Jönköpings	  kommun,	  Länsstyrelsen	  i	  
Jönköpings	  län,	  Skogsstyrelsen,	  Världsnaturfonden,	  Gränna	  Skogsgrupp	  (SNF),	  Södra	  och	  LRF.	  Arbetet	  
är	  organiserat	  enligt	  följande:	  

• Styrelsens	  består	  av	  16	  ledamöter	  som	  väljs	  bland	  föreningens	  medlemmar.	  Ordföranden	  
representerar	  Jönköpings	  kommun.	  Styrelsens	  uppgift	  är	  att	  bevaka	  föreningens	  intressen	  
och	  speglar	  sammansättningen	  i	  arbetsgruppen.	  	  

• Arbetsgruppen,	  med	  representanter	  från	  föreningsmedlemmarna,	  ska	  träffas	  regelbundet	  för	  
att	  diskutera	  biosfärområdets	  angelägenheter.	  	  

• Det	  verkställande	  utskottet	  ska	  vara	  knuten	  till	  ett	  biosfärkontor/föreningskansli	  som	  ska	  
fungera	  som	  ett	  mellanled	  till	  de	  ingående	  organisationerna.	  Det	  verkställande	  utskottets	  
primära	  syfte	  ska	  vara	  att	  driva	  arbetet	  framåt	  på	  lokal	  och	  internationell	  nivå	  genom	  olika	  
projekt	  som	  kopplas	  till	  Östra	  Vätterbranternas	  vision	  och	  mål,	  samt	  till	  det	  föreslagna	  
biosfärområdets	  prioriteringar.	  	  

• Referensgruppen	  ska	  kunna	  fungera	  som	  bollplank	  och	  idégivare	  till	  biosfärarbetet,	  liksom	  
ambassadörer	  för	  Östra	  Vätterbranterna.	  Tanken	  är	  att	  referensgruppen	  ska	  fungera	  som	  ett	  
forum	  med	  ambitionen	  att	  representera	  alla	  samhällets	  instanser.	  	  
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Finansiering	  
	  
Kristianstad	  vattenrike	  
	  
Utvecklingen	  av	  Ekomuseum	  och	  Vattenriket	  har	  till	  allra	  största	  delen	  finansierats	  via	  kommunen	  
som	  hittills	  har	  bidragit	  med	  ett	  grundbelopp	  om	  ca	  2	  mkr	  per	  år.	  Sedan	  2001	  har	  Naturvårdsverket	  
bidragit	  finansiellt	  med	  ca	  1,5	  mkr	  per	  år	  (inklusive	  bidrag	  för	  att	  etablera	  ett	  naturum).	  Sedan	  
naturum	  etablerades	  satsar	  kommunen	  ytterligare	  ca	  3	  mkr	  i	  driftskostnader	  och	  7	  mkr	  i	  
hyreskostnader.	  I	  samband	  med	  någon	  särskild	  satsning	  skjuter	  kommunen	  till	  finansiella	  medel.	  
Årligen	  söks	  också	  pengar	  från	  olika	  externa	  finansiärer	  till	  speciella	  projekt.	  År	  2011	  användes	  t.ex.	  
ca	  1,8	  mkr	  till	  tolv	  olika	  externt	  finansierade	  projekt.	  
	  
Flera	  nationella	  företag	  har	  varit	  med	  och	  sponsrat	  olika	  projekt	  inom	  området	  genom	  åren:	  t.ex.	  SE	  
Banken	  BoLån,	  OLW.	  Även	  samfinansieringslösningar	  med	  den	  ideella	  och	  offentliga	  sektorn	  
förekommer	  som	  t.ex.	  projekt	  för	  återinplantering	  av	  malen	  och	  restaureringsåtgärder	  av	  
strandängar	  för	  änder	  och	  vadare,	  som	  skett	  i	  samarbetet	  med	  Världsnaturfonden	  (WWF),	  
Fiskeriverket	  m.fl.	  
	  
Biosfärkontoret	  har	  haft	  2–3	  anställda	  sedan	  starten	  med	  biosfärarbetet.	  
	  
	  
Biosfärområde	  Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle	  
	  
Förstudien	  finansierades	  förstudien	  finansierades	  som	  ett	  LONA-‐projekt	  av	  Länsstyrelsen	  Västra	  
Götalands	  Län,	  Västra	  Götalandsregionen	  samt	  med	  insatser	  från	  Götene,	  Lidköping	  och	  Mariestads	  
kommuner	  och	  Vänermuseet.	  Lokala	  föreningar	  och	  organisationer	  har	  bidragit	  till	  förstudien	  genom	  
egen	  arbetsinsats.	  
	  
Under	  kandidatfasen	  hade	  man	  en	  årlig	  budget	  på	  1	  200	  000	  kronor,	  som	  fördelades	  enligt	  följande;	  	  

• Nationell	  finansiering:	  570	  000	  kronor	  (47,5	  %)	  
• Regional	  finansiering:	  210	  000	  kronor	  (17,5	  %)	  	  
• Kommunal	  finansiering:	  420	  000	  kronor	  (35%)	  

	  
Sedan	  arbetets	  början,	  har	  biosfärverksamheten	  genererat	  närmare	  30	  miljoner	  kronor	  i	  
projektmedel.	  Biosfärkontoret	  omsatte	  under	  2011	  ca	  8	  miljoner	  kronor.	  Av	  dessa	  står	  
Naturvårdsverket	  (ca	  400	  000	  kronor)	  och	  kommunerna	  (ca	  600	  000	  SEK)	  för	  en	  grundfinansiering.	  
Övrig	  finansiering	  erhålls	  via	  projektverksamheten,	  där	  en	  stor	  del	  av	  finansieringen	  kommer	  från	  
olika	  EU-‐program	  och	  Västra	  Götalandsregionen.	  Kommunerna	  medfinansierar	  också	  i	  form	  av	  egen	  
arbetsinsats	  men	  avsätter	  även	  visst	  kapital	  till	  specifika	  projekt.	  Finansiering	  av	  biosfärområdets	  
utveckling	  (grundverksamheten)	  via	  Leader	  har	  inte	  varit	  aktuellt.	  Däremot	  ingår	  biosfärområdet	  i	  ett	  
flertal	  Leaderprojekt.	  	  
	  
I	  samband	  med	  att	  ökade	  projektanslag	  liksom	  ökad	  privat	  finansiering	  har	  planer	  på	  att	  koppla	  
projektverksamheten	  till	  ett	  bolag	  diskuterats.	  Detta	  för	  att	  inte	  ideella	  aktörer	  skall	  utsättas	  för	  
”orimligt”	  risktagande	  för	  de	  stora	  projektmedel	  som	  föreningen	  i	  dagsläget	  omsätter.	  
	  
Idag	  finns	  fyra	  anställda	  på	  biosfärkontoret	  i	  Mariestad,	  däribland	  biosfärkoordinatorn	  som	  är	  
föredragande	  i	  arbetsutskott	  och	  i	  styrelsen.	  	  
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Blekinge	  arkipelag	  
	  
Länsstyrelsen	  och	  de	  ingående	  kommunerna	  har	  till	  allra	  största	  delen	  finansierat	  förstudien,	  
framförallt	  i	  form	  av	  enskilda	  tjänstemäns	  arbetstimmar.	  	  
	  
Under	  kandidatfasen	  var	  Naturvårdsverkets	  finansiella	  stöd	  betydelsefullt	  för	  att	  driva	  arbetet	  
framåt.	  Under	  kandidatfasen	  har	  kommunerna	  stöttat	  biosfärarbetet	  inte	  enbart	  via	  tjänstemännens	  
arbetsinsatser,	  utan	  även	  genom	  direkt	  finansiellt	  stöd.	  Under	  ansökningsprocessen	  finansierades	  
också	  delar	  av	  arbetet	  med	  projektpengar	  från	  Naturvårdsverkets	  projekt	  för	  samverkansplaner	  för	  
värdefulla	  kust-‐	  och	  havsområden.	  Riksantikvarieämbetet	  har	  också	  medfinansierat	  med	  en	  del.	  
	  
	  
Älvlandskapet	  Nedre	  Dalälven	  
	  
Kommunerna	  bidrar	  till	  biosfärarbetet	  genom	  sin	  representation	  och	  sitt	  engagemang	  i	  NeDa	  samt	  
genom	  ekonomiska	  insatser	  till	  Leader.	  	  
	  
Naturvårdsverket	  har	  bidragit	  med	  ca	  400	  000	  kronor	  per	  år	  sedan	  områdets	  förstudie	  godkänts,	  
d.v.s.	  under	  själva	  kandidatfasen,	  och	  även	  sedan	  området	  nyligen	  utsetts	  (under	  2012)	  med	  450	  000	  
kronor.	  Hur	  länge	  Naturvårdsverket	  fortsätter	  att	  stödja	  biosfärkontoret	  och	  utveckling	  av	  
biosfärarbetet	  ekonomiskt	  är	  oklart.	  	  
	  
Den	  framtida	  finansieringen	  för	  att	  än	  mer	  förankra	  och	  utveckla	  biosfärområdet	  är	  inte	  klar.	  Det	  är	  
troligt	  att	  verksamheten	  kommer	  att	  utvecklas	  genom	  olika	  typer	  av	  projektstöd,	  såsom	  bl.a.	  Leader	  
och	  andra	  delar	  av	  Landsbygdsprogrammet.	  Utnämningen	  till	  biosfärområde	  förväntas	  ge	  
verksamheterna	  för	  utveckling	  av	  området	  i	  biosfäranda	  en	  kontinuitet	  som	  Leader	  inte	  kan	  erbjuda	  
pga.	  sin	  mer	  strikta	  projektbaserade	  verksamhet.	  
	  
	  
Östra	  Vätterbranterna	  
	  
Under	  kandidaturprocessen	  har	  flera	  av	  de	  inblandade	  aktörerna	  finansierat	  olika	  arbetstjänster.	  
Skogsstyrelsen,	  WWF,	  Jönköpings	  kommun	  samt	  Södra	  skogsägarna	  i	  samarbete	  med	  LRF	  har	  alla	  
bidragit	  med	  varsin	  halvtidstjänst.	  Länsstyrelsen	  i	  Jönköpings	  län	  har	  bidragit	  med	  en	  fjärdedels	  tjänst	  
vilket	  leder	  till	  totalt	  2,25	  heltidstjänster.	  Anslaget	  från	  Naturvårdsverket	  har	  till	  största	  delen	  gått	  till	  
att	  finansiera	  biosfärkoordinatorns	  arbetstid.	  
	  
Den	  framtida	  finansieringen	  av	  biosfärområdet	  ses	  inte	  av	  företrädare	  från	  arbetsgruppen	  som	  ett	  
akut	  problem.	  En	  styrka	  med	  Östra	  Vätterbranterna	  är	  att	  processen	  är	  uppbackad	  av	  sju	  stycken	  
relativt	  starka	  organisationer	  och	  man	  hoppas	  på	  att	  få	  fortsatt	  finansiellt	  stöd	  av	  Naturvårdsverket.	  
Även	  då	  ett	  flertal	  av	  nyckelaktörerna	  är	  arvoderade,	  har	  de	  mesta	  av	  arbetet	  i	  Vätterbranterna	  skett	  
på	  ideell	  basis,	  med	  tanke	  på	  allt	  engagemang	  som	  lagts	  ner	  i	  de	  olika	  byarna.	  
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Exempel	  på	  projekt	  
	  
Precisering,	  utformning	  och	  kommunikation	  av	  ett	  biosfärområde	  bygger	  i	  stor	  utsträckning	  på	  
projekt	  som	  bedrivs	  i	  området.	  Biosfärområde	  Östra	  Vätterbranterna	  har	  sammanställt	  ett	  utmärkt	  
styrdokument	  där	  riktlinjer	  för	  projekt	  inom	  biosfärområdet	  definieras	  (för	  referens	  se	  sid	  31).	  
	  
Kristianstad	  vattenrike	  

• Birds	  online:	  Ett	  nytt	  projekt	  ska	  underlätta	  häckningen	  för	  Vattenrikets	  pilgrimsfalkar,	  
fiskgjusar	  och	  kungsfiskare.	  Häckningsbestyren	  kommer	  att	  kunna	  följas	  från	  Vattenrikets	  
hemsida.	  	  

• Provfiske	  av	  mal:	  Förr	  var	  malen	  en	  vanlig	  fisk	  i	  Helge	  å,	  men	  försvann	  på	  1960-‐taletpå	  grund	  
av	  föroreningar.	  Numera	  är	  vattenkvaliteten	  bättre	  och	  1999	  och	  2011	  sattes	  malar	  ut	  i	  ån.	  
Under	  2011	  har	  vi	  genomfört	  provfiske	  för	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  mycket	  mal	  det	  finns	  idag.	  	  	  

• Minska	  övergödningen	  i	  Vinne	  å	  -‐	  LOVA:	  Projektet	  kring	  Vinne	  å	  ska	  minska	  näringsutsläppet	  i	  
Hanöbukten	  och	  samtidigt	  skapa	  bättre	  förhållanden	  för	  djurlivet	  i	  ån.	  	  

• Provfiske	  i	  Hammarsjön,	  Araslövssjön	  och	  Råbelövssjön	  2010:	  Ett	  sätt	  att	  ta	  reda	  på	  sjöars	  
och	  vattendrags	  tillstånd	  är	  att	  undersöka	  hur	  fisksamhället	  ser	  ut.	  Sjöarna	  i	  Vattenriket	  
provfiskades	  i	  augusti	  2010.	  Rapport	  (pdf	  530	  kb)	  

• Sandnejlikan	  i	  Åhus:	  Vattenriket	  tar	  hjälp	  av	  trädgårdsägare	  i	  Åhus	  för	  att	  bevara	  den	  
sällsynta	  växten	  sandnejlika.	  	  

• Sandiga	  odlingsmarker:	  De	  sandiga	  markerna	  kring	  Åhus	  hyser	  många	  växter	  och	  insekter	  
som	  är	  rödlistade	  och	  sällsynta	  i	  andra	  delar	  av	  Sverige.	  	  

• Åhus	  infarter	  -‐	  trädesmarkernas	  pånyttfödelse:	  På	  två	  ytor	  på	  kommunal	  parkmark	  i	  Åhus	  
pågår	  försök	  med	  att	  föryngra	  floran	  för	  att	  återskapa	  den	  särpräglade	  växtligheten	  som	  är	  
en	  karaktär	  för	  Åhus	  torra	  sandiga	  marker	  och	  som	  håller	  på	  att	  försvinna	  genom	  att	  
snabbväxande	  höga	  växter	  tar	  över.	  	  	  

• På	  vatten	  i	  Vattenriket:	  Med	  hjälp	  av	  broar,	  kartor	  och	  sjömärkning	  ska	  det	  bli	  lättare	  för	  den	  
vattenburna	  turismen	  att	  ta	  sig	  fram	  i	  Helge	  å.	  	  

• Tillgänglighet	  för	  alla	  i	  Vattenriket:	  Under	  åren	  2006	  till	  2009	  gjordes	  fem	  besöksplatser	  i	  
Vattenriket	  mer	  för	  personer	  med	  funktionsnedsättningar.	  Fågeltorn,	  toaletter,	  spänger,	  
fiskebrygga,	  ljudfiler	  med	  mera.	  

• Multifunktionell	  golfbana	  med	  höga	  naturvärden:	  Kristianstads	  Golfklubbs	  golfbanor	  i	  Åhus	  
arbetar	  för	  att	  bevara	  traktens	  värdefulla	  flora	  och	  fauna.	  Här	  testas	  olika	  
markberedningsmetoder	  och	  samtidigt	  gör	  man	  området	  mer	  tillgänglig	  för	  allmänheten.	  	  	  
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Biosfärområde	  Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle	  
• Exportmogen	  destination	  2020:	  Syftar	  till	  att	  utveckla	  målbild	  för	  en	  exportmogen	  

destination,	  ta	  fram	  strategier	  och	  handlingsplan	  för	  att	  nå	  exportmognad	  2020,	  ta	  fram	  
kommunikationsplan	  med	  tillhörande	  marknadsplan,	  utveckla	  grunderna	  för	  
certifieringssystem	  och	  nationell	  standard	  för	  hållbar	  och	  ekoturistisk	  besöksnäring,	  driva	  
aktivt	  näringslivsarbete,	  etablera	  samarbete	  med	  angränsande	  arbeten	  för	  
besöksnäringsutveckling	  inom	  Skaraborg	  och	  södra	  Sverige,	  söka	  kompletterande	  
finansiering	  för	  att	  kunna	  genomföra	  aktiviteter	  i	  utvecklad	  handlingsplan,	  ta	  fram	  förslag	  på	  
framtida	  organisation	  för	  turismsamarbetet	  i	  Biosfärområdet.	  

• Miljöväg	  för	  häst	  i	  biosfärområdet:	  Syftar	  till	  att	  förbättra	  möjligheterna	  att	  uppleva	  naturen	  
med	  häst	  genom	  att	  anlägga	  en	  längre	  ridled	  (10-‐15	  mil)	  kopplad	  till	  näringsställen	  som	  
erbjuder	  service,	  relevanta	  tjänster	  och	  produkter.	  

• Paddling	  i	  biosfärområdet:	  Syftar	  till	  att	  utifrån	  tidigare	  genomförd	  inventering	  om	  
paddlingsförutsättningar	  genomföra	  åtgärder	  för	  att	  förbättra	  förutsättningarna	  för	  paddling	  
inom	  biosfärområdet.	  Det	  innebär	  bland	  annat	  att	  ta	  fram	  informations-‐	  och	  
marknadsföringsmaterial,	  arrangera	  ett	  intresseskapande	  event,	  utreda	  möjligheter	  för	  att	  
skapa	  övernattningsmöjligheter	  i	  skärgårdsmiljö,	  skapa	  övernattningsmöjligheter.	  

• Infrastrukturutveckling	  för	  turismbaserat	  småföretagande	  på	  Kållandsö	  med	  omgivande	  
skärgårdar:	  Syftar	  till	  att	  genom	  en	  småskalig	  infrastruktur	  öka	  tillgängligheten	  för	  
friluftslivet	  till	  Kållandsö.	  Handlar	  bland	  annat	  om	  att	  utveckla	  vandringsleder,	  bryggor,	  
grillplatser,	  toaletter,	  vindskydd,	  p-‐platser,	  informationsmaterial,	  kartor	  och	  skyltning.	  

• Fiskeområde	  Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle:	  Syftar	  till	  att	  stärka,	  vidmakthålla	  och	  
vidareutveckla	  ett	  lokalt	  hållbart	  fiske	  i	  Lidköpings,	  Götene	  och	  Mariestads	  kommuner.	  Den	  
övergripande	  visionen	  för	  fiskeområdet	  är	  att	  skapa	  ekonomisk	  tillväxt	  och	  generera	  nya	  
arbetstillfällen	  genom	  att	  utveckla	  nya	  former	  för	  samarbeten,	  som	  kan	  ge	  ett	  högre	  
förädlingsvärde	  på	  produkter	  eller	  tjänster	  som	  förknippas	  med	  området.	  Här	  kan	  den	  
privata	  och	  offentliga	  sektorn	  söka	  bidrag	  för	  nya	  projektidéer	  inom	  fem	  olika	  teman.	  

• Geologi	  och	  stentraditioner:	  Syftar	  till	  att	  utveckla	  området	  för	  geoturism	  och	  geovetenskap.	  	  
• Praktisk	  tillämpning	  av	  Europeiska	  Landskapskonventionen	  (ELC)	  i	  Biosfärområde	  

Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle:	  Projektet	  fokuserar	  på	  Artikel	  6	  Särskilda	  åtgärder	  i	  ELC	  och	  
då	  särskilt	  del	  C	  som	  handlar	  om	  Kartläggning	  och	  värdering	  av	  landskapet.	  Biosfärområdet	  
bedriver	  ett	  visionsarbete	  tillsammans	  med	  de	  tre	  kommunerna,	  där	  fyra	  byggstenar	  har	  
definierats:	  gränslös	  samverkan,	  kunskap	  om	  biosfären,	  hållbar	  samhällsdesign	  och	  
framgångsrik	  biosfärekonomi.	  Nästa	  steg	  är	  att	  sätta	  mål	  och	  ta	  fram	  handlingsplaner,	  vilket	  
kommer	  att	  bli	  det	  lokala	  sammanhang	  som	  ELC	  tillämpas	  på.	  Syftet	  med	  projektet	  blir	  
således	  att	  utifrån	  ett	  utvecklingsarbete	  som	  sträcker	  sig	  över	  tre	  kommuner	  testa,	  utvärdera	  
och	  sprida	  ett	  arbetssätt	  som	  ger	  helhetssyn	  på	  landskapets	  utveckling	  och	  dess	  kapacitet	  att	  
uppfylla	  gemensamt	  framtagna	  målsättningar,	  dvs	  landskapskvalitetsmål,	  och	  med	  
medskapande	  från	  allmänheten	  i	  fokus.	  

	  
	  
Blekinge	  Arkipelag	  

• Samverkansplan	  för	  värdefulla	  kust-‐	  och	  havsområden	  –	  del	  av	  genomförandet	  av	  Baltic	  Sea	  
Action	  Plan	  (BSPA)	  

• Passiv	  associate	  partner	  i	  EU-‐projektet	  HERRING,	  som	  tittar	  på	  kustnära	  lekområden	  av	  sillen.	  
• I	  övrigt	  tunt.	  Hade	  en	  workshop	  hösten	  2012	  med	  syfte	  att	  få	  fram	  minst	  fem	  livskraftiga	  

idéer	  för	  projekt	  inom	  hållbar	  besöksnäring	  som	  är	  den	  strategin	  som	  biosfärområdet	  
kommer	  att	  fokusera	  på	  under	  kommande	  år.	  
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Älvlandskapet	  Nedre	  Dalälven	  
• Kommunikationsprojekt	  om	  biosfärarbetet:	  Syftar	  till	  att	  göra	  kommunikationsplan,	  etablera	  

ett	  nätverk	  av	  biosfärambassadörer,	  uppdatera	  befintligt	  informationsmaterial	  och	  vid	  behov	  
ta	  fram	  nytt	  material,	  samla	  och	  sammanställa	  informationsmaterial	  om	  icke	  kommersiella	  
besöksmål	  i	  biosfärområdet,	  på	  bästa	  sätt	  använda	  invigningen	  av	  biosfärområdet	  samt	  
studieresa	  i	  anslutning	  till	  EuroMAB	  2011	  för	  att	  sprida	  information	  om	  biosfärarbetet	  och	  
Nedre	  Dalälvsområdet,	  och	  etablera	  nätverk	  för	  forskning	  och	  undervisning	  med	  anknytning	  
till	  biosfärområdet.	  

• Turismsamverkan:	  Syftar	  till	  att	  öka	  antalet	  sysselsatta	  inom	  turismen	  och	  dess	  
spridningseffekter	  till	  andra	  servicenäringar	  samt	  att	  i	  övrigt	  bidra	  till	  en	  attraktiv	  och	  rik	  
bygd	  till	  gagn	  för	  bofasta	  och	  möjligheterna	  att	  få	  fler	  inflyttade	  hushåll	  och	  företag.	  	  

	  
Därtill	  är	  merparten	  av	  de	  över	  100	  beviljade	  Leaderprojekten	  (totalbudget	  över	  50	  mnkr)	  till	  sitt	  
innehåll	  av	  biosfärkaraktär.	  Se	  http://www.leader-‐nedredalalven.org/beviljade-‐projekt/	  
	  
	  
Östra	  Vätterbranterna	  
STÖDJA	  

• Samv.	  pedagoger/skolor/ÖVB	   	   	  
• Ungdomsutbyte	  mellan	  områden	   	   	  
• Biodling	  –	  internationell	  samv.	   	   	  	   	  
• Samla	  skogsaktörer??	  
• Skogsteater	  
• Traditionell	  kunskap	  
• Skogsträdgård	   	   	   	   	   	  

UTVECKLA	  
• ”Cykelled	  Vätterbranten”	   	   	  
• ”Vandringsled	  Vätterbranten”	   	   	  
• Öa,	  näringsliv	  och	  utveckling	   	   	  
• Biosfärmärkning	   	   	   	  
• Demoskyltning	   	   	   	   	   	  

BEVARA	  
• Landskapsstrategi	  
• Energi	  –	  landskapsstrategi	  (vind,	  bioenergi)	   	   	   	  
• Brist-‐	  och	  funktionalitetsanalys	   	   	   	   	  
• Restaurering	  och	  funktionalitet	  (seminarium,	  workshop,	  ansökan	  Life)	   	  
• Bioenergi	  restaurering	   	   	   	   	  
• Samv.	  skogsägare/fågelskådare	  
• Restaurering	  av	  notdragning	  
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Nuläge Vindelälvsdalen 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vindelälven	  är	  närmare	  500	  kilometer	  lång	  från	  källområdet	  vid	  norska	  gränsen	  till	  sammanflödet	  
med	  Umeälven	  vid	  Vännäsby	  och	  vidare	  förbi	  Umeå	  ut	  i	  Bottenhavet.	  Med	  sina	  många	  forsar,	  skarpa	  
krökar,	  fall	  och	  sel	  är	  den	  en	  vild	  och	  vital	  livsnerv	  genom	  tiderna	  och	  det	  västerbottniska	  landskapet.	  	  
Under	  sin	  väg	  från	  fjäll	  till	  hav	  flyter	  Vindelälven	  genom	  Sorsele,	  Lycksele,	  Vindeln,	  Vännäs	  och	  Umeå	  
kommuner.	  	  
	  
I	  slutet	  av	  1960-‐talet	  fanns	  det	  långt	  framskridna	  planer	  på	  att	  exploatera	  Vindelälven	  för	  vattenkraft.	  
Opinionen	  mot	  detta	  var	  stark	  –	  såväl	  lokalt,	  regionalt	  och	  nationellt	  –	  och	  1970	  bestämde	  
regeringen	  att	  älven	  skulle	  vara	  oreglerad.	  Striden	  om	  Vindelälven	  blev	  symbol	  för	  ett	  ökat	  
miljöengagemang	  och	  Evert	  Taube	  inspirerades	  till	  visan	  ”Änglamark”.	  1993	  utsågs	  Vindelälven	  till	  
nationalälv	  tillsammans	  med	  Torneälven,	  Kalixälven	  och	  Piteälven.	  Idag	  skyddar	  miljöbalken	  
Vindelälven	  och	  dess	  avrinningsområde	  mot	  exploatering	  och	  överledning	  av	  vatten	  till	  andra	  
vattendrag.	  	  
	  
1975	  utpekades	  Vindelälven	  som	  ett	  av	  landets	  25	  så	  kallade	  primära	  rekreationsområden,	  och	  1976	  
anvisade	  svenska	  staten	  100	  miljoner	  kronor	  –	  det	  så	  kallade	  Vindelälvspaketet	  –	  till	  olika	  åtgärder	  i	  
Vindelälvsdalen.	  Berörda	  kommuner	  och	  länsstyrelsen	  utarbetade	  i	  början	  av	  1980-‐talet	  ett	  ambitiöst	  
utvecklingsprogram	  för	  Vindelälven	  som	  primärt	  rekreationsområde.	  Man	  bildade	  också	  ett	  
samarbetsforum,	  Vindelälvskommittén,	  som	  samordnade	  insatser	  inom	  turismutveckling.	  	  
Vindelälvskommittén	  ombildades	  1992	  till	  Vindelälvskommunerna	  ekonomisk	  förening	  (ViEF	  –	  numer	  
VIKOM).	  Alla	  planeringsåtgärder	  och	  insatser	  som	  gjorts	  i	  Vindelälvsdalen	  inom	  natur-‐,	  kultur-‐	  och	  
miljöområdet,	  infrastruktur,	  turism	  och	  arrangemang	  har	  varit	  positiva	  men	  är,	  med	  facit	  i	  hand,	  
otillräckliga	  för	  att	  säkerställa	  en	  långsiktigt	  positiv	  och	  hållbar	  utveckling.	  
	  
Befolkningsutvecklingen	  har	  varit	  negativ	  i	  norra	  Sveriges	  inland	  de	  senaste	  50	  åren,	  vilket	  till	  stora	  
delar	  beror	  på	  skogsbrukets	  och	  övriga	  basnäringars	  rationaliseringar.	  Den	  brukade	  åkerarealen	  i	  
Västerbotten	  har	  till	  exempel	  minskat	  med	  40	  procent	  sedan	  1950-‐talet,	  och	  allra	  mest	  har	  
åkerarealen	  minskat	  i	  inlandet.	  Mindre	  orter	  och	  byar	  längs	  Vindelälven	  och	  i	  övriga	  inlandet	  har	  
också	  haft	  särskilt	  kraftig	  minskning	  av	  befolkningen.	  Skonandet	  av	  Vindelälvens	  miljöer,	  genom	  att	  
avstå	  vattenkraftens	  ekonomiska	  utbyte,	  har	  inte	  följts	  upp	  av	  tillräckligt	  stora	  åtgärder	  för	  att	  bygga	  
upp	  en	  livskraftig	  besöksnäring	  baserad	  på	  älvlandskapets	  miljövärden.	  	  
	  

Unika	  värden	  i	  Vindelälvsdalen	  
	  
För	  att	  göra	  Vindelälvsdalen	  till	  en	  mer	  attraktiv	  kandidat	  för	  både	  den	  svenska	  MAB-‐kommittén	  och	  
för	  UNESCO:s	  Man	  &	  Biosphere	  Program	  finns	  det	  anledning	  att	  fundera	  en	  del	  på	  vilka	  unika	  värden	  
som	  finns	  i	  Vindelälvsdalen	  och	  vad	  som	  kan	  göra	  området	  unikt	  i	  den	  svenska	  och	  internationella	  
MAB-‐familjen.	  	  
	  
Exempel	  på	  unika	  värden:	  

• Enda	  området	  i	  norra	  Sverige.	  
• Livsnerv	  genom	  tiderna	  för	  samer	  och	  nybyggare,	  och	  efterhand	  ett	  rikt	  kulturmiljölandskap	  

med	  lämningar	  från	  stenåldern	  till	  nutid.	  

Avsnittet	  bygger	  i	  stor	  utsträckning	  på	  det	  som	  framkom	  under	  ett	  seminarium	  på	  
Kronlunds	  kursgård	  den	  2	  maj	  2013	  plus	  tidigare	  avsnitt.	  
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• Rennäringen	  och	  samisk	  kultur	  (med	  samebyarna	  Umbyn,	  Gran,	  Ran,	  Svaipa	  och	  Malå).	  
• Urbaniseringsproblematik	  och	  kontrasten	  mellan	  stad	  (Umeå)	  och	  land	  (inland).	  
• Naturvärden	  och	  ekosystemtjänster	  som	  inga	  andra	  har	  (t.ex.	  oreglerad	  älv,	  från	  kust	  till	  hav,	  

vild	  lax	  och	  havsöring,	  Vindelfjällens	  naturreservat	  som	  är	  Europas	  största	  skyddade	  område,	  
närmare	  400	  kända	  kärlväxter	  längs	  älven,	  och	  flyttfågelled).	  

• Forskning	  av	  hög	  internationell	  kvalité	  och	  i	  många	  vetenskapliga	  discipliner	  (Umeå	  
Universitet	  och	  Sveriges	  lantbruksuniversitet),	  inte	  minst	  forskning	  som	  kan	  stärka	  
biosfärarbetet	  och	  dess	  processer.	  

• Långa	  serier	  av	  miljöövervakning.	  
• Fantastiska	  matvaror	  (t.ex.	  naturbeteskött,	  ren-‐	  och	  älgkött,	  bär,	  fisk	  och	  svamp).	  
• Långvarig	  och	  omfattande	  samverkan	  och	  projektverksamhet	  (t.ex.	  restaureringsprojekt,	  

VIKOM,	  Fiskeområde	  och	  Vindelälvens	  fiskeråd,	  Vindelälvens	  naturbeten,	  skogstekniskt	  
kluster,	  Vindelälvsdraget	  och	  Vindelälvsloppet).	  

	  

Möjligheter	  
	  
Möjligheterna	  med	  biosfärområden	  är	  många,	  men	  skiljer	  sig	  naturligtvis	  åt	  mellan	  olika	  
biosfärområden.	  Exempel	  på	  möjligheter	  med	  ett	  biosfärområde	  i	  Vindelälvsdalen:	  

• Utveckling	  av	  neutrala	  arenor	  och	  samlingsplatser	  som	  vidgar	  nätverk,	  fördjupar	  dialogen	  
och	  som	  verkar	  konfliktlösande.	  

• Större	  samverkan	  över	  kommungränser	  och	  mellan	  vetenskap,	  lokal	  kunskap,	  utbildning,	  
regional	  och	  lokal	  förvaltning,	  näringsliv,	  nyttjare	  och	  bevarare	  –	  i	  landskapskonventionens	  
anda.	  

• Stärkta	  band	  mellan	  stad	  och	  land.	  
• Ett	  bredare	  engagemang	  kring	  naturen	  som	  resurs.	  
• Mer	  finansiella	  resurser	  för	  forskning,	  demonstrationsprojekt	  och	  miljöövervakning.	  
• Nya	  möjligheter	  att	  ”poola”	  resurser	  från	  olika	  håll	  och	  ökad	  potential	  att	  söka	  medel	  för	  EU	  

Life-‐projekt	  m.m.	  
• Kontinuitet	  i	  ”projektvärlden”.	  	  
• Långsiktig	  samverkan,	  inte	  bara	  i	  kortsiktiga	  projekt.	  
• Långsiktig	  hållbar	  utveckling,	  baserad	  på	  områdets	  natur-‐	  och	  kulturmiljökvaliteter,	  vilket	  kan	  

ge	  nya	  inkomstmöjligheter	  för	  areella	  näringar,	  turismföretag,	  miljödriven	  affärsutveckling	  
m.m.	  	  

• Utveckling	  av	  turism,	  nya	  innovationer,	  produkter	  och	  teknik.	  
• Ett	  sätt	  att	  visa	  på	  ökad	  kvalitet	  för	  besökare,	  men	  även	  som	  argument	  för	  till	  potentiella	  

inflyttare.	  
• God	  PR	  och	  ökad	  attraktionskraft,	  inte	  minst	  internationellt.	  Biosfärområde	  är	  en	  

internationell	  kvalitetsstämpel	  och	  i	  Europa	  betraktas	  biosfärområden	  som	  mycket	  attraktiva	  
områden,	  både	  att	  bo	  i	  och	  att	  besöka.	  	  

• Ett	  sätt	  att	  öka	  stoltheten	  och	  känslan	  för	  platsen.	  Människor	  börjar	  se	  på	  sin	  omgivning	  med	  
nya	  ögon	  vilket	  på	  sikt	  kan	  leda	  till	  ny	  livskraft,	  medskaparanda	  och	  nya	  platsidentiteter.	  	  

• Bättre	  förståelse	  för	  miljön,	  hur	  ekosystemen	  hänger	  samman	  och	  vilka	  förhållanden	  som	  
krävs	  för	  att	  växter	  och	  djur	  ska	  finns	  kvar.	  	  

• Ökade	  möjligheter	  att	  långsiktigt	  lyfta	  fram	  och	  behålla	  unika	  natur-‐	  och	  kulturvärden	  som	  
finns	  i	  området.	  

• Ett	  långsiktigt	  hållbart	  samhälle.	  
• Ökat	  välbefinnande	  och	  förbättrad	  folkhälsa.	  
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Utmaningar	  
	  
Exempel	  på	  utmaningar	  för	  att	  etablera	  ett	  biosfärområde	  i	  Vindelälvsdalen:	  

• Organisation	  och	  styrning	  (inklusive	  huvudmannaskap,	  fungerande	  organisation,	  praktiskt	  
arbete	  och	  hur	  det	  som	  man	  enats	  om	  i	  samråd	  förs	  in	  i	  ordinarie	  verksamhet;	  att	  vikta	  
inflytande-‐deltagande-‐ansvar	  mellan	  finansiärer	  och	  andra	  intressenter;	  Att	  utveckla	  bra	  
balans	  mellan	  ideellt	  arbete	  och	  lönearbete;	  Att	  undvika	  att	  biosfärarbetet	  utvecklas	  till	  en	  
organisation/ett	  nätverk	  med	  ansvar	  men	  utan	  befogenheter).	  	  

• Geografi	  och	  avgränsningar	  (området	  är	  väldigt	  långt	  och	  stort,	  svårt	  sätta	  geografisk	  gräns,	  
långa	  avstånd	  mellan	  olika	  aktörer	  och	  begränsad	  infrastruktur).	  

• Stabil	  och	  långsiktig	  finansiering	  (inlandskommunerna	  har	  brist	  på	  resurser).	  
• Motsättningar	  och	  konflikter	  (finns	  mellan	  stor	  och	  liten,	  kust	  och	  inland,	  och	  mellan	  olika	  

näringar,	  verksamheter	  och	  intressen)	  
• Engagemang	  och	  samverkan	  (att	  få	  med	  alla	  ”på	  båten”,	  att	  få	  med	  kvinnor,	  barn	  och	  nya	  

svenskar,	  att	  skapa	  samhörighet	  och	  kulturell	  identitet,	  att	  lyckas	  ta	  sig	  förbi	  den	  
projekttrötthet	  som	  finns,	  att	  skapa	  engagemang	  och	  sedan	  hålla	  biosfärområdestanken	  vid	  
liv	  –	  det	  vill	  säga	  att	  orka	  långsiktigt)	  

• Begreppet	  ”biosfärområde”	  och	  nyttan	  med	  ett	  biosfärområde	  (inklusive	  att	  göra	  begreppet	  
känt	  för	  en	  bredare	  allmänhet,	  att	  tydliggöra	  nyttan,	  att	  förklara	  och	  visa	  på	  mervärdet	  
utöver	  de	  projekt	  som	  redan	  finns	  i	  området,	  och	  att	  sprida	  modellen	  till	  andra	  delar	  av	  
Norrland).	  
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Nyläge Vindelälvsdalen 
	  
	  

Vision	  (önskvärt	  framtida	  tillstånd)	  
	  
Formuleras	  under	  förstudien.	  Bör	  vara	  lätt	  att	  förstå	  och	  mycket	  attraktiv	  för	  alla	  inblandade,	  men	  
inte	  nödvändigtvis	  helt	  realistisk	  (det	  vill	  säga	  möjlig	  att	  nå).	  
	  

Övergripande	  mål	  för	  Biosfärområde	  Vindelälvsdalen	  
	  
Formuleras	  under	  förstudien	  efter	  modellen	  SMART	  (målen	  ska	  vara	  Specifika,	  Mätbara,	  Accepterade,	  
Realistiska	  och	  Tidsatta).	  Vid	  arbetet	  med	  formulering	  av	  dessa	  övergripande	  mål	  kan	  man	  med	  
fördel	  utgå	  från	  listan	  på	  möjligheter	  med	  ett	  biosfärområde	  längs	  Vindelälvsdalen.	  	  
	  

Etappmål	  
	  

1. Beslut	  om	  förstudie	  (maj	  2013)	  
2. Projektledare	  på	  plats	  (augusti	  2013)	  
3. Färdig	  förstudie	  som	  godkänns	  av	  svenska	  MAB-‐kommittén	  (augusti	  2014)	  
4. Kandidatur	  samt	  färdig	  MAB-‐ansökan	  (sep	  2017)	  
5. Livskraftigt	  biosfärområde	  (fr.o.m.	  sep	  2018	  och	  in	  i	  framtiden)	  
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Vägar till nyläge i Vindelälvsdalen 
	  
Den	  här	  delen	  handlar	  framför	  allt	  om	  förstudien,	  det	  vill	  säga	  från	  idag	  fram	  till	  dess	  att	  förstudien	  
skickas	  in	  till	  svenska	  MAB-‐kommittén.	  MEN	  arbetet	  bör	  bedrivas	  med	  ett	  stort	  mått	  av	  
framåtblickande,	  det	  vill	  säga	  att	  bygga	  en	  solid	  grund	  för	  ett	  vitalt	  och	  levande	  biosfärområde	  om	  4–
5	  år.	  
	  

Organisation	  
	  
Arbetet	  under	  de	  andra	  svenska	  biosfärområdenas	  förstudier	  (och	  kandidaturer)	  har	  organiserats	  på	  
lite	  olika	  sätt,	  men	  i	  grova	  drag	  har	  alla	  haft	  en	  styrgrupp,	  en	  arbetsgrupp	  samt	  en	  eller	  flera	  
referensgrupper/tematiska	  grupper.	  Det	  är	  viktigt	  att	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  skapa	  utrymme	  och	  
arenor	  för	  diskussioner	  om	  befogenheter,	  ansvar,	  makt,	  legitimitet	  etc.	  
	  
Förslag	  	  

• Styrgrupp:	  en	  representant	  från	  varje	  kommun	  (alternativt	  en	  från	  VIKOM	  och	  en	  från	  Umeå	  
kommun),	  en	  representant	  från	  Länsstyrelsen,	  en	  representant	  från	  WWF,	  en	  representant	  
från	  universiteten,	  samt	  ytterligare	  en–två	  personer	  som	  representerar	  
företagare/intresseorganisationer/samebyar.	  	  

• Arbetsgrupp:	  biosfärkoordinator	  och	  tjänstemän	  från	  inblandade	  kommuner.	  	  
• Ytterligare	  grupper:	  En	  referensgrupp	  som	  består	  av	  personer	  som	  vill	  bidra	  till	  utvecklingen	  

av	  biosfärområdet	  och	  som	  alla	  arbetar	  ideellt	  (kan	  utgå	  från	  de	  som	  deltog	  i	  seminariet	  på	  
Kronlunds	  kursgård),	  och/eller	  tematiska	  grupper	  som	  bildas	  utifrån	  frågor	  och	  behov	  som	  
uppstår.	  

• Under	  förstudien	  bör	  man	  också	  fundera	  på	  vilken	  roll	  VIKOM	  kan/bör	  ha	  i	  en	  fortsatt	  
process.	  Kanske	  kan	  VIKOM	  breddas	  och	  användas	  som	  en	  plattform?	  

	  

Finansiering	  
	  
Finansieringen	  för	  förstudien	  är	  redan	  garanterad	  av	  Världsnaturfonden	  WWF	  och	  Länsstyrelsen	  
Västerbotten.	  
	  
Förslag	  

• För	  att	  stimulera	  engagemang	  och	  för	  att	  öka	  känslan	  av	  delägarskap	  vore	  det	  bra	  om	  
framför	  allt	  kommuner,	  men	  även	  andra	  intressenter,	  bidrog	  till	  finansieringen	  redan	  under	  
förstudien	  –	  antingen	  via	  mindre	  ekonomiska	  bidrag	  eller	  genom	  arbetsinsatser.	  Tjänstemän	  
i	  kommunerna	  som	  på	  sin	  arbetstid	  jobbar	  tillsammans	  med	  biosfärkoordinatorn	  i	  
arbetsgruppen	  är	  exempel	  på	  en	  modell	  som	  andra	  svenska	  biosfärområden	  tillämpat.	  

• Även	  om	  finansieringen	  av	  förstudien	  redan	  är	  tryggad	  kan	  man	  med	  fördel	  börja	  titta	  på	  
finansiering	  av	  kandidatfasen.	  Exempel	  på	  möjliga	  framtida	  finansiering	  är	  Naturvårdsverket	  
(som	  idag	  finansierar	  varje	  kandidat	  och	  biosfärområde	  med	  ca	  450	  000	  kr/år),	  
Landsbygdsprogrammet,	  Leader,	  EU:s	  Life-‐projekt	  och	  på	  sikt	  även	  ”royalties”	  när	  företag	  
använder	  sig	  av	  biosfärlogotypen	  eller	  vid	  en	  framtida	  försäljning	  av	  olika	  ”biosfärcertiferade	  
produkter”.	  

	  
	  

Intressenter	  
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Utvecklingen	  av	  biosfärområden	  ska	  styras	  av	  lokala	  aktörer	  i	  regional	  samverkan.	  
Underifrånperspektiv,	  deltagande	  och	  engagemang	  är	  centrala	  begrepp	  i	  processen.	  Själva	  idén	  med	  
ett	  biosfärområde	  är	  att	  samla	  aktörer	  kring	  frågan	  ”Vad	  är	  hållbar	  utveckling	  för	  oss?”	  
	  
Inför	  seminariet	  på	  Kronlunds	  kursgård	  den	  2	  maj	  2013	  upprättades	  en	  första	  lista	  med	  möjliga	  
intressegrupper	  och	  enskilda	  intressenter.	  Huvudgrupper	  var	  kommuner,	  regionala	  myndigheter,	  
universitet,	  samebyar,	  företag	  och	  näringar	  samt	  ideella	  organisationer	  och	  andra	  
intresseorganisationer.	  
	  
Under	  seminariet	  identifierade	  deltagarna	  grupper	  som	  inte	  var	  representerade	  (men	  som	  kanske	  
borde	  vara	  med),	  till	  exempel:	  skoterorganisationer,	  PRO/SPF,	  gruvnäringen,	  vindkraftsnäringen,	  
skogsägarföreningar,	  jägarorganisationer,	  handel,	  företagarorganisationer,	  Trafikverket,	  Vattenfall,	  
skola/utbildning,	  studieförbund,	  Friluftsfrämjandet,	  Svenska	  turistföreningen	  (STF),	  
Ekoturismföreningen,	  idrotten,	  kyrkan,	  Länsbygderådet	  (LBR)	  och	  kultursektorn.	  
	  
Förslag	  

• Fortsätt	  utveckla	  och	  komplettera	  lista	  med	  möjliga	  intressegrupper	  och	  enskilda	  
intressenter.	  

• Identifiera	  ambassadörer,	  krafter	  och	  entusiaster,	  det	  vill	  säga	  folk	  som	  vill	  och	  kan	  vara	  med	  
och	  driva	  arbetet	  med	  biosfärområdet.	  

• ”Go	  with	  the	  flow”,	  det	  vill	  säga	  var	  lyhörd	  för,	  och	  uppmuntra,	  engagemang	  och	  initiativ.	  
	  

Aktiviteter	  
	  
Aktiviteter	  under	  förstudien	  syftar	  både	  till	  att	  få	  fram	  en	  gedigen	  ansökan	  som	  kan	  godkännas	  av	  
svenska	  MAB-‐kommittén	  och	  till	  att	  utveckla	  tillitsfulla	  relationer	  –	  både	  internt	  i	  de	  lokala	  
sammanhang	  man	  jobbar	  i,	  men	  också	  tillitsfulla	  externa	  relationer	  med	  ”utomstående”	  aktörer	  som	  
har	  förmåga	  att	  ge	  arbetet	  legitimitet.	  
	  
Centrala	  frågeställningar	  under	  förstudien	  är	  

• Har	  området	  de	  kvaliteter	  som	  behövs	  för	  ett	  biosfärområde?	  
• Finns	  de	  av	  UNESCO	  definierade	  funktionerna	  inom	  det	  utpekade	  geografiska	  området?	  	  
• Hur	  ställer	  sig	  de	  lokala	  aktörerna	  till	  bildandet	  av	  ett	  biosfärområde	  i	  trakten?	  
• Vilka	  förutsättningar	  finns	  för	  att	  utveckla	  forskning	  och	  utbildning	  i	  området?	  
• Vilka	  möjligheter	  finns	  för	  att	  utveckla	  bygden	  på	  ett	  ekonomiskt,	  socialt	  och	  ekologiskt	  

hållbart	  sätt	  baserat	  på	  resurserna	  i	  landskapet?	  
	  
Förslag	  

• Projektledaren	  bör	  under	  förstudien	  resa	  runt	  mycket	  i	  älvdalen,	  göra	  många	  besök	  hos	  olika	  
intressenter	  och	  på	  så	  sätt	  lära	  känna	  folk,	  frågor	  och	  verksamhet	  som	  är	  relevant	  i	  ett	  MAB-‐
perspektiv.	  	  

• En	  stor	  och	  varierad	  projektportfölj	  som	  representerar	  och	  engagerar	  en	  mångfald	  av	  
intressen	  är	  A	  och	  O	  för	  att	  precisera,	  forma	  och	  kommunicera	  ett	  biosfärområde.	  Denna	  
projektportfölj	  bör	  börja	  samlas	  ihop	  och	  beskrivas	  under	  förstudien.	  Projekt	  och	  studier	  som	  
belyser	  tätorternas	  roll	  i	  biosfärarbetet	  och	  tätorternas	  samspel	  med	  omgivningen	  kan	  vara	  
av	  särskild	  betydelse.	  

• Zonering	  av	  biosfärområdet	  behöver	  inte	  göras	  klar	  under	  förstudien.	  Däremot	  är	  det	  bra	  att	  
börja	  fundera	  på	  hur	  en	  avgränsning	  och	  zonering	  skulle	  kunna	  se	  ut	  (det	  vill	  säga	  en	  enkel	  
beskrivning	  på	  karta).	  Kristianstad	  Vattenrike	  har	  utarbetat	  en	  modell/zoneringsprincip	  som	  
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alla	  andra	  svenska	  biosfärsområden	  har	  utgått	  från.	  Zoneringen	  måste	  vara	  förankrad	  och	  
accepterad	  av	  markägare!	  

• Fem	  seminarier/workshops	  där	  en	  kommun	  åt	  gången	  är	  värd	  och	  medarrangör.	  Exempel	  på	  
möjliga	  teman:	  

o Projektseminarium	  där	  alla	  får	  presentera	  sina	  projekt	  (muntligt	  och	  med	  postrar)	  
och	  där	  man	  kan	  diskutera	  ”Riktlinjer	  för	  projekt”	  (som	  liknar	  eller	  kopierar	  Östra	  
Vätterbranternas	  dokument).	  

o En	  eller	  flera	  workshops	  kring	  avgränsning	  och	  zonering.	  
o Workshop	  kring	  frågan	  ”Vad	  är	  hållbar	  utveckling	  för	  oss?”	  

• Erfarenhetsutbyte	  med	  andra	  biosfärområden,	  men	  också	  med	  liknande	  projekt	  inom	  och	  
utanför	  Sveriges	  gränser.	  Skulle	  kunna	  inkludera	  resor	  till	  	  

o Något/några	  av	  de	  andra	  svenska	  biosfärområdena.	  	  
o Stormöte	  UNESCO/MAB	  i	  Kanada,	  Montreal,	  15–19	  oktober	  

• Utveckla	  samarbete	  med	  några	  centralfigurer	  i	  internationella	  MAB-‐sammanhang	  (till	  
exempel	  Martin	  Price	  och	  Gérard	  Collin).	  
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Läs mer  
	  
Svenska	  MAB-‐kommittén	  (2005).	  Vägledning	  för	  utveckling	  av	  biosfärområden	  och	  MAB-‐programmet	  
i	  Sverige	  
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/attachments/118_MABbroschyr.pdf	  
	  
Biosfärrådet	  (2010).	  Beskrivning	  av	  utvecklingsprocess	  för	  biosfärområden	  
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/attachments/118_Beskrivning_av_kandidatprocess.pdf	  
	  
Biosfärrådet.	  Behandling	  av	  ansökan	  om	  biosfärkanditatstatus	  inom	  ramen	  för	  UNESCO-‐programmet	  
Man	  and	  the	  Biosphere	  
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/attachments/118_Kriterier%20for%20kanditatstatus.pdf	  
	  
Biosfärrådet.	  Rekommendation	  kring	  varumärke	  
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/attachments/118_Rekommendation%20kring%20varum%
C3%A4rke.pdf	  
	  
Sandström,	  Emil	  och	  Olsson,	  Anna	  (2012).	  Biosfärområdenas	  bildningsprocesser.	  En	  utvärdering	  av	  
erfarenheter	  från	  genomförandeprocesserna	  i	  fem	  svenska	  biosfärområden.	  Naturvårdsverket	  
rapport	  6529,	  november	  2012	  
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-‐91-‐620-‐6529-‐4.pdf	  
	  
De	  svenska	  biosfärområdenas	  förundersökningar	  och	  biosfäransökningar	  
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=238&It
emid=132	  
	  
Riktlinjer	  för	  projekt	  inom	  Biosfärområde	  Östra	  Vätterbranterna	  
http://www.ostravatterbranterna.se/wp-‐content/uploads/2013/02/Riktlinjer-‐för-‐projekt-‐inom-‐
Biosfärområde-‐Östra-‐Vätterbranterna.pdf	  
	  
	  
Webbplatser	  
	  
Den	  officiella	  webbsidan	  för	  svenska	  MAB	  
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/	  
	  
Den	  officiella	  webbsidan	  för	  The	  World	  Network	  of	  Biosphere	  Reserves,	  WNBR	  	  
http://www.unesco.org/new/en/natural-‐sciences/environment/ecological-‐sciences/biosphere-‐
reserves/world-‐network-‐wnbr/).	  
	  
Den	  officiella	  webbsidan	  för	  EuroMAB	  	  
http://www.euromab2011.se/	  
	  
De	  svenska	  biosfärområdenas	  webbplatser	  

• www.vattenriket.kristianstad.se	  
• www.vanerkulle.se	  
• www.blekingearkipelag.se	  
• www.neda.se	  
• www.ostravatterbranterna.se	  
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Bilaga 1. Seminarium på Kronlunds kursgård 2 maj 2013  
	  

Program	  
	  
09:30	  	   Kaffe	  
	  
10:00	  	   Inledning	  

Anders	  Esselin,	  Man	  &	  Nature	  
Leopold	  Sjöström,	  VIKOM	  
Ola	  Jennersten,	  Världsnaturfonden	  WWF	  
Björn	  Jonsson,	  Länsstyrelsen	  Västerbotten	  
	   	  

10:15	  	   Vad	  är	  ett	  biosfärområde?	  
Johanna	  MacTaggart,	  nationell	  MAB-‐koordinator	  

	  
11:15	  	   Svenska	  biosfärområden	  

Simon	  Jonegård	  och	  Claes	  Hellsten,	  Biosfärområde	  Östra	  Vätterbranterna	  
Johanna	  MacTaggart,	  Biosfärområde	  Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle	  

	  
12:00	  	   Lunch	  
	  
13:00	  	   Workshop	  om	  Vindelälvsdalens	  förutsättningar	  
	  
15:00	  	   Kaffe	  
	  
15:30	  	   Hur	  går	  vi	  vidare?	  
	   Peter	  Jonsson,	  Länsstyrelsen	  Västerbotten	  
	   Kajsa	  Berggren,	  blivande	  koordinator	  för	  förstudie	  Biosfärområde	  Vindelälvsdalen	  
	  
16:00	  	   Slut	  
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Deltagarlista	  
	  

Namn Organisation 

Elin Bergarp Sorsele kommun 

Kajsa Berggren Biosfärområde Vindelälvsdalen 

Malin Bjurén Vindelns kommun 

Bo Brydsten Sorsele kommun 

Bert-Ove Bäckman Lycksele kommun 

Per Dahlgren Rusksele Intresseförening 

Helena Dehlin Sveaskog 

Ronny Eklund Åmsele 

Britt-Louise Eriksson Vindelns kommun 

Donald Eriksson Aurora Borealis 

Anders Esselin Man & Nature 

Hans-Erik Forsell VästerbottensTurism 

Torgny Forsgren Naturskyddsföreningen Lycksele 

Lars Fällman Vindelälvsleden 

Johanna Gardeström Umeå Universitet 

Doris Grellmann Umeå kommun 

Eleonore Hedman Destination Gold of Lapland 

Claes Hellsten Östra Vätterbranternas Biosfärområde 

Gustav Hellström Umeå Universitet 

Lilian Holloway Företagarna Ammarnäs 

Daniel Holmqvist Vindelälvens fiskeråd  

Ola Jennersten Världsnaturfonden WWF 

Gunilla Johansson Lycksele kommun 

Hanna Johansson 
Jänkänpää Vindelns kommun 

Otilia Johansson Lycksele kommun 

Simon Jonegård Östra Vätterbranternas Biosfärområde 

Björn Jonsson Länsstyrelsen Västerbotten 

Peter Jonsson Länsstyrelsen Västerbotten 
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Jeanette Knutstam Vindelns kommun 

Hjalmar Laudon Sveriges lantbruksuniversitet 

Kjell Leonardsson Sveriges lantbruksuniversitet 

Nina Loughlin  Lycksele kommun 

Elli-Marie Lundgren Rans sameby 

Hans Lundqvist Sveriges lantbruksuniversitet 

Liisen Lönnqvist Vindelns kommun 

Lars Lövgren Umeå Universitet 

Johanna Mac Taggart Svenska MAB, Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinekulle 

Eva-Lisa Myntti Grans sameby 

Christer Nilsson Umeå Universitet 

Kristina Nilsson Skogsstyrelsen 

Anders Nyberg Vindelälvsdraget 

Tage Nygren Vormsele Hembygdsförening 

Per-Gunnar Olofsson Tavelsjöbygdens LRF avdelning 

Elin Pietroni Umeå Kommun 

Henrik Sandström Vindelälvens Fiskeråd 

Matthias Schnyder Destination Vindelfjällen 

Leopold Sjöström VIKOM 

Håkan Stenlund Sorsele Kommun 

Bo Sundin Länsstyrelsen Västerbotten 

Stig Westbergh Vindeln Utveckling, Från Kust till Fjäll 

Helena Wikberg Länsstyrelsen Västerbotten 

Christin Westman Vännäs kommun 
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Bilaga 2: Svenska biosfärområden – jämförande sammanfattning 
	  

 Kristianstads 
Vattenrike 

Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Blekinge Arkipelag Älvlandskapet Nedre 
Dalälven 

Östra Vätterbranterna 

Biosfär-
område när  

2005 2010 (start förstudie 2005) 2011 (start förstudie 2006) 2012 (start förstudie 2003) 2012 (start förstudie 2008) 

Storlek (ha) 100 000 278 600 210 000 308 800 (170 km längs 
Dalälven, från inland till hav) 

93 000 

Invånare (ca) 70 000 60 000  85 000  65 000  40 000  

Tidigare el. 
parallella 
projekt 

Långtgående kommunalt 
arbete med att etablera 
Kristianstads Vattenrike 
långt innan idéerna om 
att bilda ett 
biosfärområde tog form 

Platåberget Kinnekulle – 
restaurering och bevarande 
(Life-projekt) 

Samverkansplan för 
värdefulla kust- och 
havsområden (del av 
genomförandet av Baltic Sea 
Action Plan - BSPA) 

Nedre Dalälvens 
Intresseförening med 
dotterbolaget Nedre Dalälvens 
Utvecklingsaktiebolag  

133 Leader+ projekt har 
genomförts i området 

I syfte att hantera konflikt 
förenades de olika 
grupperingarna i ett 
gemensamt projekt - Östra 
Vätterbranterna - 1998 

Unicitet Det fanns ett hot, man 
ville bli av med träsket. 
Nu har man lyckats ändra 
bilden av området från 
vattensjukt till vattenrikt  

Grundades inte i en 
problemställning/konflikt utan 
utgick istället på nyfikenhet 
om samverkan 

Östersjöfokus Möte mellan nordlig och sydlig 
natur Limes norrlandicus 

12 år lång process från 
konflikt till samverkan 

Organisation Del i Kristianstad 
kommun 

Ideell förening Ideell förening Del i Nedre Dalälvens 
Intresseförening (NeDa) med 
dotterbolaget Nedre Dalälvens 
Utvecklingsaktiebolag 
(NEDAB) 

Ideell förening 
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 Kristianstads Vattenrike Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Blekinge Arkipelag Älvlandskapet Nedre 
Dalälven 

Östra Vätterbranterna 

Bevara 

Landskap, 
ekosystem, 
arter och 
genetisk 
variation 

Stora områden formellt 
skyddad natur 

Projekt: Birds online, 
Provfiske av mal 

Stora områden formellt 
skyddad natur 

 

Stora områden formellt 
skyddad natur: 1 
kulturreservat, 37 
naturreservat och 72 Natura 
2000-områden, 
Världskulturarv 

EU-projektet HERRING 

Samverkansplan för 
värdefulla kust- och 
havsområden (BSPA) 

Stora områden formellt 
skyddad natur:  

Projekt: Restaurera 
strandängsbete i området 

 

Stora områden formellt 
skyddad natur 

 

Utveckla 

På ett 
hållbart sätt 

Ex projekt: Multifunktionell 
golfbana med höga 
naturvärden 

Ex projekt: Tillgänglighet 
för alla i Vattenriket 

Tio temaområden 

Ex projekt: Fiskeområde 
Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Ex projekt: 
Ekoturistdestination 2012 

Ex projekt: SamarBETE, 
vilket syftar till att skapa 
möjligheter för djurägare att 
hålla betesdjur i skärgården 
året runt. 

Zonindelningen följer 
Unescos riktlinjer, men 
fungerar inte bra att arbeta 
efter i detta mosaikartade 
område. Därför inriktas 
konkreta biosfärarbetet 
istället mot utformning av 
temaområden. 

133 Leader+ projekt har 
genomförts. Den totala 
resursinsatsen i dessa projekt 
uppgick till minst 130 milj. I 
flertalet projekt var hållbar 
utveckling mer eller mindre 
tydligt en viktig del. 

Arbetet är uppdelat i sex 
temafrågor och sex 
temalandskap 

 

Stödja 

Information, 
undervisn., 
miljööverva-
kning, 
forskning 

Årsberättelse, Webbplats, 
Sociala medier, Naturum, 
Ekomuseum, Naturskola 
(Ekomobilen) 

Forskning och 
miljöövervakning 

 

Biosfärambassadörer och 
guider, Nyhetsbrev, 
Webbplats 

Forskning och 
miljöövervakning 

Årlig Arkipelagdag, 
Webbplats, 
demonstrationsprojekt (t.ex. 
hållbara VA-lösningar) 

Forskning och 
miljöövervakning 

 

Biosfärambassadörer och 
guider, Webbplats, Naturum, 
Gröna Kunskapshuset, 
Förstudie för etablerande av 
ett biosfärrum 

Forskning och 
miljöövervakning 

Exkursioner, möten, 
studieresor till och utbyten 
med andra biosfärområden i 
Sverige och utomlands, 
Webbplats, 
Demonstrationsområden, 
Biosfärcentrum planeras 

Forskning och 
miljöövervakning 

Workshops och konferenser 
för forskare och avnämare 
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 Kristianstads Vattenrike Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Blekinge Arkipelag Älvlandskapet Nedre 
Dalälven 

Östra Vätterbranterna 

Framgångs
-faktorer 

Engagerade tjänstemän 
med orubblig tro på 
arbetets inriktning och 
betydelse för områdets 
bevarandefunktion 

Bara en kommun 

Policy för logotypens 
användning samt ett 
varumärkesskydd av 
densamma utvecklats. 

Parallellt arbete med att 
initiera och sjösätta ett flertal 
relativt stora projekt med 
biosfärisk profil. 

Öppenhet mot 
lokalsamhällets föreningsliv 
och näringsliv. Avsevärd tid 
har lagts på att förankra 
planerna med 
biosfärområdet bland 
civilsamhällets 
organisationer. 

Förmåga att ”poola” olika 
former av resurser, där olika 
aktörer med olika bakgrund 
medverkat till att utveckla 
nya sammanhang och 
verksamheter som formellt 
inte brukar höra samman. 

Långtgående samverkan 
mellan deltagande 
kommuner. 

Intresseorganisationen NeDa 
har lång tradition av 
samverkan med kommunerna 
och underhåller mycket goda 
kontakter med markägare och 
turistföretagare. 

Stor nytta av erfarenheterna 
från utarbetandet av 
biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike och av koordinatorn 
för Vänerskärgården med 
Kinnekulle, tillika nationell 
MAB-koordinator. 

Många Leader-projekt har 
inneburit en starkt 
projektorienterad verksamhet. 

Tvärsektoriellt och 
konfliktlösande arbetssätt 

Ursprung: lokalt behov och 
vilja att fortsätta ett 
framgångsrikt 
samverkansprojekt 

Konstruktiv samverkan med 
en stark ”vi-känsla” hos 
centrala aktörer 

Ingen ny lagstiftning som 
inskränker på 
markanvändningen 

Utmaningar
/svårigheter 

Myndigheter och 
maktskiften ”stökar till” i 
rutiner. Arbetet har blivit 
mer byråkratiskt. 

Fler samverkansaktörer 
har gjort att det blivit 
svårare att implementera 
strategiska planer. 

Att få tre kommuner att dra 
åt samma håll – det går åt 
mycket tid att förankra 
idéerna hos respektive 
kommunfullmäktige. 

Kommunala politikers och 
tjänstemäns deltagande har 
emellanåt sviktat. 

Styrgruppens roll och ansvar 
borde ha klargjorts tydligare 
från början. 

Snabb process – otillräcklig 
förankring. 

Att i det inledande 
förankringsarbetet förklara för 
berörda markägare och andra 
intressenter att ett 
biosfärområde inte innebär fler 
restriktioner. 

Svårigheter att kommunicera 
vad ett biosfärområde är och 
innebär. 

Att få media att intressera sig 
för biosfärarbetet. 

Komma överens om de olika 
zoneringarna och områdets 
avgränsning.  

Att förklara vad biosfärområde 
är för något. 

Diskussioner om vindkraft. 

En stor framtida utmaning är 
hur de tidigare centrala 
aktörerna förmår att släppa in 
andra aktörer i arbetet. 
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 Kristianstads Vattenrike Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Blekinge Arkipelag Älvlandskapet Nedre 
Dalälven 

Östra Vätterbranterna 

Webbplats www.vattenriket.kristiansta
d.se 

www.vanerkulle.se www.blekingearkipelag.se www.nedredalalven.se/nedred
alalven/biosfaromrade/ 

 

www.ostravatterbranterna.se 

Kontakt Sven-Erik Magnusson 

044-13 64 80, 044-13 64 
83, 044-13 50 00  

sven-
erik.magnusson@kristianst
ad.se 

Johanna Mactaggart 

0501-39 31 93, 0501-39 31 
93 

johanna.mactaggart@vanerk
ulle.se 

Heleen Podsedkowska 

0457-464201 

heleen@blekingearkipelag.s
e 

0291-211 80 

info@nedredalalven.se 

 

Simon Jonegård 

036-10 27 58 

simon.jonegard@destinationj
onkoping.se 

	  

	  

	  


