
Protokoll styrelsemöte 7 oktober 2020 
 

 

Plats:  Lycksele 

Tid:   7 oktober kl. 09.00-16.00 

Kallade:  Ordinarie ledamöter  

 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter:   

Erik Alnersson  skogsbyar (Rusksele)  
Kjell Öjeryd  fjällkommun (Sorsele kommun)  
Christer Nilsson (via Skype)  universitet (UmU/SLU)  
Bertil Nygren  lantbruk (LRF)  
Malin Lagervall  kustkommun (Umeå Kommun)  
Stig Westbergh  ideell förening (Vindelälven-Umeälvens fiskeråd)  
Björn Jonsson (ordförande)  Länsstyrelse (Länsstyrelsen Västerbotten)  
Mathias Haglund (till kl 15.30) skogskommun (Vindelns kommun)  
Anders Forsberg  ideell förening (STF)  
Ola Jennersten  Världsnaturfonden (WWF)  
Göran Jonsson  
Ann- Christin Blind  
 

Suppleanter: 
Hans-Lennart Niemelä (via Skype, till 13.35) 
David Berglund 
Joakim Ljadas   

sameby (Ran sameby)  
fjällby (Laisälvens byar)  
 
 
Region Västerbotten  
Skogsstyrelsen  
kustby 

  



 

 

1. Mötets öppnande         Björn  
Ordföranden Björn Jonsson öppnar mötet 

 
2. Val av mötessekreterare        Björn 

Daniela Nedelcheva väljs till sekreterare 
 

3. Val av justerare         Björn 
       Göran Jonsson och Ola Jennersten väljs till justerare 

 
4. Godkännande av dagordning         Björn 
        Föreslagen dagordningen fastställs.  

 
5. Föregående protokoll (bil. 1)         Björn  
       Protokollet läggs till handlingarna.  
 

6. Föreningsfrågor          Björn  
a. Inför årsstämma utse valberedning  
b. Inför årsstämma utreda medlemskap/medlemsnytta 
c. Inför årsstämma ta fram arbetsordning för styrelsen 
d. Datum för årsstämma  

Frågan tas upp under punkt 12.  
e. Besluta om ny firmatecknare samt revidering skrivning om firmateckning 

Förslag: att ge AU i uppdrag att ta fram förslag på valberedning, medlemskap/medlemsnytta och 
arbetsordning för styrelsen - till nästa styrelsemöte.  
Diskussion:  

- AU kan bolla ett första utkast, grovt förslag med hela styrelsen.  
- AU kan behöva hjälp med att ta fram valberedningen. 
- Vad är valberedningens funktion? Alla organisationer tar fram sin representant. 
- AU får titta på hur man tar fram styrelseledamöter.  
- Kan vara bra att hjälpa organisationerna att ta fram representanter. Ta fram mall/rutiner för 

vägledning och även blankett.  
- Det finns ingen tydlig rutin - utarbeta arbetsordning för valberedningen.  
- Bra att valberedningen är med och följer styrelsens arbete.  

Beslut: AU får i uppdrag att komma med förslag och under bearbetningen rådfråga styrelsen.  
AU ska utarbeta dessa förslag innan årsskiftet och presentera dem på första styrelsemötet 2021.  
Datum för årsstämma läggs till punkt 12.  

f. Föreningsinformation  
Byte av styrelseledamot. Roland Sjögren (kommunalråd Lycksele kommun) kommer in som 
ersättare för skogsby istället för Greger Jonsson.  
 

       (Tillägg via mejl): Eva-Lisa Myntti som inte har möjlighet att närvara på styrelsemötet meddelar 

senare via mejl att hon inte längre kommer att representera Gran sameby i styrelsen. Gran sameby 

utser ersättare. Mejlet läggs till som bilaga. (bil 16)  

 
 

7. Ekonomi      

a. Föreningens ekonomi – avstämning (bil.2)   (info)   Björn 
Minskade övriga kostnader. Det finns inte lika mycket utrymme för informatör som planerat.  



En av de viktigaste frågorna är att öka basfinansieringen - troligtvis fördubbla för att kunna göra ett 
bra arbete. Ett arbete är påbörjat tillsammans med andra biosfärområden för att få upp 
basfinansieringen.  
Det finns utrymme att söka projektmedel från biosfärområdet - ca 500 tkr finns sedan 
kandidaturprocessen. Dessa medel är utanför projektbudgeten för projektet Biosfärområde 
Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för hållbar utveckling som är beviljat av region 
Västerbotten.   
Bilagan läggs till handlingarna.  Även projektansökan till Region Västerbotten för projektet 
Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – modellområde för hållbar utveckling läggs till som 
bilaga(bil 8).  
Diskussion:  
- Hur ser styrelsens ansvar för ekonomin?  
- Det finns reglerat i Bolagsverket. Ta fram och lägg till som bilaga. (bil 9) 
- Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvar är viktiga att reglera.  
- Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka ekonomisk förening är ansluten till Svenskt näringsliv 

och fackligt ansluten. Det finns rutiner för hur vi hanterar arbetsgivaransvaret.  
 

8. Verksamhet   
a. Personalfrågor        (info)    Björn 

- Daniela Nedelcheva anställd 100% 1 april-31 dec 2020 i föreningen. Danielas tjänst förlängs till 
projektslut vår 2023.  

- Elin Bergarp anställd fram till 23 oktober 2020. 
- Över 20 ansökningar till koordinatortjänsten. 4 gått vidare till intervju.  Intervjuer pågår.  
- Tjänsteköp kommunikatör Cecilia Wallinder 30% fram till 31 dec 2020 av Gold of Lapland.  
- Projekt Bärkraft – projekttjänst 30%. Carolin Vallgren tar över från Malin Johansson efter sin 

föräldraledighet från 1 november. Projektet förlängs pga Covid 19 – slutdatum oklart.  
 

b. Övergripande från Biosfärkontoret   (info)   Elin 
- Digitalt processarbete – köp av tjänstedesigner (webbaserade verktyget Miro) för att kunna 

arbeta på distans med grupper. Har därefter haft flera digitalt baserade workshops 
- Reviderade logotyper – Förslag på de nya logotyperna. Biosfärkontoret får i uppdrag att 

arbeta vidare med och besluta om de modifierade logotyperna. Bilagan läggs till 
handlingarna (bilaga 10).  

- Uppmaning - “gilla” biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka på Facebook och Instagram 
och dela inlägg och nyheter  

- Nytt informationsmaterial arbetas fram - roll-ups, beachflaggor, folder. Skylttext på svenska, 
ume- och pitesamiska.  Vi har anlitat Medborgarskolan för hjälp med grafisk formgivning och 
fått ett första utkast på informationsfoldern. Bilagan läggs till handlingarna (bilaga 11). 

- Elin varit i kontakt med flera i styrelsen utifrån verksamhetsplanen och aktiviteterna i den. 
Fått bra input utifrån hur vi kan prioritera och arbeta vidare med dessa frågor. Daniela 
kommer att fortsätta kontakta styrelsemedlemmar utifrån biosfärområdets 
verksamhetsplan.  

- Planering – kontoret satsar på workshops fram till slutet av oktober - därefter nedtrappning 
av verksamhet fram till ny koordinator på plats.  

- Daniela har varit på studiebesök på SLUs anläggning Svartbergets försökspark utanför 
Vindeln. Det finns stor potential och möjligheter i försöksparkerna samt intresse att 
samarbeta med biosfärområdet.  

- Christer Nilsson informerar att gästprofessuren är på gång. Gästprofessor Julian Olden är 
ekosystemforskare.  
 

c. Biosfärambassadörsutbildning (bilaga 3)   (info)  Daniela 
Digital utbildning i samarbete med Medborgarskolan. 10 träffar varav 8 via Zoom och 2 exkursioner i 
biosfärområdet. Korta föreläsningar med koppling till fokusområden - med föreläsare från styrelse, 



engagerande från området, Sametinget. Diskussionsfrågor i grupp. Stort intresse med flera anmälda 
och bra geografisk spridning på deltagarna - från Gauto till Umeå.  

 

Diskussion:  
- Vilka förväntningar finns på biosfärambassadörerna? 
- Kravställningen är att bli budbärare för BO.  
- Biosfärambassadörerna är en del av många biosfärområdens arbete. Vi tagit lärdomar från Blekinge 

arkipelag biosfärområde där biosfärambassadörsutbildningen är välutvecklad.  
- Viktigt att biosfärambassadörutbildningen är faktabaserad.  
- Angeläget att få ut biosfärambassadörer i arbetet för att kunna nå och engagera fler.  
- Bra att det finns nedtecknad strategi för biosfärambassadörsutbildningen. Satsa på kvalitét (vs 

kvantitet) och gör tillgängligt stödmaterial till ambassadörerna.  
- Det kan vara bra med geografisk kvotering av biosfärambassadörsplatserna.   
- Ny, utökad deltagarlista läggs till handlingarna. (bilaga 12) 

d. Information från AU      (info)  Björn 

3 möten sedan sista styrelsemötet samt urvalsmöte inför rekrytering.  

e. Kommunala handlingsgruppen   (info)   Elin 

Viktigt att varje kommun förstår och prioriterar biosfärarbetet.  
Arbetet utgår ifrån avstämning och utvärdering med gruppen den 24 juni. 5 workshops/arbetsträffar 
ingår i höstplaneringen. Har hittills arbetat med extern kommunikation inför kommande 
kommunikationsstrategi.  Arbete med målgruppsanpassad kommunikation utifrån KTH- modellen 
Målgruppsarenan - ett workshopmaterial och resultatet av ett forskningsprojekt om hur olika 
livsstilar förhåller sig till hållbar utveckling. Målgruppsarenan är framtagen som ett hjälpmedel för 
att både utveckla och testa nya idéer. Målgruppsarenan och tillhörande personas läggs till 
handlingarna (bilaga 13, 14)  
Kommande workshops med kommunala handlingsgruppen: 

- 15 oktober - Intern kommunikation - in i egna organisationerna 
- 20 oktober - Agenda 2030 - Biosfärområdets koppling till globala målen 
- datum ej fastställt - Friluftsliv- och besöksnäring - biosfärkarta/Naturkartan 
- 24 november - Handlingsgruppen som referensgrupp till projektet Modellområde för hållbar 

utveckling 
 

9. Projekt  

a. Projekt “Vindelälven-Juhttátahkka - modellområde för hållbar utveckling” 
En aktiv styrelse är en framgångsfaktor. Projektaktiviteterna baseras på biosfärområdets 
utvecklingsplan.  

- Styrelsens roll - hur involvera dig och din organisation? (bilaga 4)  
Vad är biosfärområdets ingång i dessa frågor? Styrelseledamöter kontaktas var och en utifrån de 
olika fokusområdena. Kontaktarbetet kommer att pågå och man kan då fördjupas i sina respektive 
expertområden.  
Diskussion:   
- Tillkomna aktiviteter – frågan parkeras och tas upp en och en i senare samtal.  
- Bra att utvecklingsplanen lyfts upp. Synliggöra vad som redan görs och är inom ramen för 
biosfärområdet. Kolla vad som inte görs och ta fram vidare.  
- Mycket som redan händer i de områdena - viktigt att synliggöra detta. Styrelseledamöterna kan 
vara länken till och från egna organisationerna. Bra att fundera över dokumentet – vad i det är 
relevant, vad är viktigt och hur ska det prioriteras.  
- Viktigt att det finns utrymme för det. Man kan välja att ta en annan utgångspunkt i samarbete med 
styrelsen.  
- Kommunernas fritidsplaner bör tas upp även med samebyarna då detta är viktigt område för 
rennäringen. Markanvändningsfrågan ska inte glömmas bort.  



- Viktigt med konkreta insatser utifrån planen. Klarhet och tydlighet behövs så att man kan arbeta 
med dessa frågor.  
Ta med frågan: På vilket sätt kan styrelsen vara stöd till fortsatt implementering av dessa 
aktiviteter? 
  

- Initial riskanalys (bilaga 5) 

Diskussion:  

- Bra att riskanalys finns i projektet. Viktigt att sätta upp ansvariga där det finns höga risker.  
- Förebyggande arbete är väsentligt – vad ska man tänka på för att inte hamna i risksituationen. 
- Risken för överexploatering (tillägg via mejl). Mejlet läggs till som bilaga. (bil 17)  

- Mångfalds- och jämställdhetsintegrering (gemensamt arbete) (bilaga 6 a- f)  

Workshop utifrån diskrimineringsgrunderna 

Den genomförda övningen Heta stolen visar att styrelsen för Biosfärområde Vindelälven-
Juhttátahkka är relativt homogen.  
Diskussion - workshop:  
(fokusområde – diskrimineringsgrund) 
Besöksnäring och friluftsliv för alla – funktionsnedsättning 
 Öka förståelsen kring hur vi kan presentera friluftslivet – t ex skyltning, QR – koder, uppläsning av 
information, tillgänglighetsanpassade toaletter, halkbekämpning, guider osv.  
Utveckling av lokalsamhället – könsöverskridande identitet eller uttryck  
Kan upplevas problematiskt av personen med könsöverskridande identitet eller uttryck. Bra att 
arbeta med att öka förståelsen – t ex via informationsinsatser. Viktigt att arbeta med detta på små 
orter och tänka vilka kanaler man ska nyttja. Det krävs tid för att öka kunskapsnivån.  
Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav – socioekonomiska förutsättningar 
Viktigt att bredda intresset samt öka intresset för fiske bland kvinnor. Det finns goda förutsättningar 
då fisket i biosfärområdet är lättillgängligt.  
Mångfald av kulturella uttryck - etnisk tillhörighet 
Levande landskap 
Bra att arbeta med studieförbund; kanske få in SFI grupper. Informera om Allemansrätten. Få in folk 
med annan bakgrund till jordbruket. Kommunala handlingsgruppen är viktig i detta arbete.  
I Styrelsen har vi dessa kanaler – vi sitter på väldigt stort nätverk. Styrelsen kan möjliggöra att 
biosfärområdet når fler.  
Viktigt även att fånga in målgruppen barn.  
Integration och jakt. Man kan arbeta med t ex faderskap/mentorskap. Det finns möjlighet att låna 
utrustning. T ex Sveaskog har samarbete med fritidsfiskarna.  
Framgångsrik renskötsel – kön 
Viktigt att se individen och inte ha förutfattade meningar.  T ex vid informationssökning - fråga 
många; inte bara det som är enklast; sök flera olika perspektiv och alternativa svar.  
Besöksnäring – ålder 
 Bra att ställa sig frågor som - Vem är det man vänder sig till? Vad är det som är viktigt och hur skulle 
det kunna förbättras? Utgångspunkten är att vi ska försöka arbeta inkluderande.  
Det finns bra exempel på inkludering. Vikten av kommunikation då vi har olika förutsättningar.  

 
b. Egeninitierade projekt      (info)                             

- Inventering av kulturmarker     Ola Jennersten 
Inventeringen finns på lantbruksavdelningen på Länsstyrelsen Västerbotten. Betade marker och 
slåtter – det kommer förhoppningsvis i en fortsättningsprojekt. Tanken är att få fram idéer och 
medel för att kunna gå vidare med mål att säkra framtida hävd. 
Presentationen läggs till handlingarna (bilaga 15).  

 
- Livskraftig rennäring i samverkan     Elin 



Fortsatt arbete med projektunderlag och dialoger med samverkansparter.  
- Revitalisering samiska språk      Daniela 

Påbörjat samverkan med nätverket samiska/minoritetssamordnare i biosfärkommunerna. Några 
workshops mynnat ut i ett utkast till projekt som nätverket arbetar vidare med.  

- Biosfärutmaningen       Daniela 

Biosfärutmaningen är ett planerat projekt för lärande för hållbar utveckling och riktar sig till elever i 
mellanstadiet. Biosfärutmaningen har fått avslag av Postkodstiftelsen. Ny ansökan planeras 
tillsammans med alla svenska biosfärområden.  

- Friluftslivets år. Luften är fri.  
Naturvårdsverket lanserar Friluftslivets år 2021. Bra koncept, månadstematisering av aktiviteter 
samt kommunikationsmaterial och stöd som biosfärområdet kan använda sig av och koppla till vår 
verksamhetsplan.  

 
c. Projekt “Ljusglimt - Hållbar filmfestival i Norr" (bilaga 7) - beslut  Björn     

Projektet vill genom film och dialog lyfta hållbarhets- och naturvärden. En del i satsningen är att öka 
antalet medlemmar i lokala naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen i Arjeplog står som 
sökande. Söker 10 tkr av Biosfär av totala projektbudget 36 tkr.  
 
Förslag till beslut: 
Att godkänna projektansökan med motiveringen:  

- Att evenemanget har koppling till fyra av biosfärområdets fokusområden samt går väl i linje 
med biosfärorganisationens grundläggande principer. 

-  Att använda sig av uttrycksmedlen film och festival för att kommunicera hållbarhet gör att 
biosfärområdet kan nå ut till en annan målgrupp än tidigare.  

Projektstödet villkoras med att föreningen i återrapporteringen beskriver kopplingen till de angivna 
fokusområden som lyfts i ansökan samt hur renskötseln och biosfärområdet synliggjorts under 
filmfestivalen. 
Diskussion 

- Hur tänker festivalen kring att kunna bredda målgruppen? 
- Festivalen vill aktivt verka för att nå målgrupper som är intresserade av natur- och miljö. 

Villkora beslutet – det ska vara en bredare ansats.     
- Vilken typ av filmer kommer det att visas? Viktigt att kunna visa hela komplexiteten i dessa 

frågor – t ex visa filmer utifrån olika perspektiv. 
- Vi ska vara tillåtande till att vi har målkonflikter. Det är bra att få igång debatten och 

samtalet kring viktiga ämnen.     
- Yrkar bifall även om vi inte vet tema för festivalen. Bra att kommunicera och prata med våra 

projekt i efterhand.  
- Det finns flera potentiella finansiärer – har de beviljat projektet? Villkora att vi finansierar i 

fall övriga finansiärer stödjer projektet.  Införa det som standardvillkor – beviljas förutsatt 
att det går att genomföra projektet.  

- Hållbarhetsutmaningen är just detta. Men det är en bra insats då det är flera organisationer 
som samarbetar.  

- Bra att kunna koppla till biosfärområdets fokusområden.  
Beslut:  
Bifalles efter frågeställning till festivalarrangörerna utifrån styrelsens funderingar. Frågan 
överlämnas till biosfärkontoret.   
Kommentar: Mer information om filmerna i den planerade festivalen finns här.  

d. Externa projekt om skog som kan vara intressanta (info)   Björn 
 

- Ett mer variationsrikt skogsbruk (Skogsstyrelsen)  
Projektets övergripande mål:  
- Större inslag av lövträd och lövskogar 
- Ökad användning av hyggesfria metoder 

https://docs.google.com/document/d/1pZ0aDDXetYSsC-fYBpIRtpaBZCLG7LkS_NgkFf73z8A/edit


- Mer skapande av naturvärden i brukad skog och stärkta kulturmiljövärden 
 

- Nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel (Naturvårdsverket) 
Projekt handlar om formellt och frivilligt avsatta områden. Övergripande mål:  
- att i samverkan med berörda aktörer (dialogprocess) ta fram en nationell strategi för natur- och 

kulturvårdande skötsel i trädbärande marker som förvaltas med naturvårdsmål. 
- Ta fram underlag för att prioritera åtgärder som bidrar till bättre bevarande av arter och 

naturtyper som stärker skogslandskapets gröna infrastruktur.  
- vid behov föreslå nya styrmedel 
 

- Samarbete mellan biosfärområden inom Barentsområdet (Skogsstyrelsen)  
Barents Skogsnätverk informerar:  
- Man fått ett positivt svar från Barentsarbetsgruppen (Finland, Norge, Ryssland och Sverige) om att 
försöka få till en förstudie om samarbete mellan olika biosfärområden inom Barentsområdet. 
- Utbytet skulle kunna handla om skog, alternativa skötselmetoder, anpassning av skogsbruk till ett 
ändrat klimat, metoder för att hindra skogsskador, eller annat som är gemensamma frågor. 
 

10. Samverkan  
a. VIKOM       (info)  Kjell 

Vid VIKOMs föreningsstämma i Lycksele 200911 behandlades frågan om VIKOMs integrering med 
Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. VIKOMs medlemskommuner med ombud, styrelse och 
kommunalråd bedömer att Biosfärområdets organisering, verksamhetsledning och ekonomi behöver 
stabiliseras innan det är dags för en integrering. En långsiktig handlingsplan och resurser för fortsatt 
verksamhet och utveckling av ARENA-konceptet och Vindelälvsleden behöver säkerställas. Vidare 
anser man att den kommunala samverkan och representationen i Biosfärstyrelsen behöver 
förstärkas. 

 Stämman ansåg att inriktningen för den föreslagna integreringen ska ligga fast, men den pågående 
processen behöver fördjupas och utvecklas under kommande tvåårsperiod, 2021-2022, för att 
säkerställa en väl genomlyst, förankrad och hållbar integrering av VIKOM i Biosfärområdet 
Vindelälven-Juhttátahkka, både organisatoriskt, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 

Det innebär ett fortsatt uppdrag till VIKOM-styrelsen att fördjupa och tydliggöra samråds- och 
utvecklingsarbetet med Biosfärområdet under 2021-2022. 

Ställningstagandet innebär fördelar för båda parter. Det känns klokt att ”skynda långsamt”, vi får 
behövligt råd- och tidsrum framöver. Det är också i linje med synpunkter inom ARENA Vindelälven 
med Vindelälvsleden, Vindelälvsdraget och Vindelälvsloppet, där aktörerna har uttryckt oro över 
processen och upplägget för det fortsatta arbetet inom ARENA Vindelälven. 

 VIKOMs ställningstagande är samtidigt en tydlig markering av ARENA Vindelälvens betydelse, 
eftersom man tar fortsatt ansvar för konceptet, dess utveckling och ekonomi i avvaktan på en slutlig, 
långsiktig och hållbar lösning. 

Diskussion:  
- Kan ledamöter från VIKOM styrelsen vara adjungerad eller få information på annat sätt? 
- Man borde kunna titta på stadgarna.  
 
Styrelsen tar med sig frågan.  

 
b. Naturskolan       (info)  Daniela  

Naturskolan och Rådslaget är koncept utarbetade i Umeå kommun. Naturskolan är baserad på 
utomhusdidaktik och Rådslaget ska engagera och ta tillvara på ungdomars tankar och idéer för 
hållbar utveckling i egna kommunerna. Utifrån särskild prioritering av barn och unga i vår 



verksamhetsplan ville vi förankra och utveckla Naturskolan och Rådslaget i biosfärområdet. 
Naturskolan skulle undersöka möjligheten att skapa kunskapsnoder i biosfärområdet. Svalt gensvar 
från kommunerna. Ingen återkoppling från Vindeln, Vännäs, Lycksele och Sorsele. Arjeplog tackar 
nej.  
Diskussion:  
- Naturskolan och Rådslaget behöver förankras djupare inom kommunerna på många olika nivåer.  
- Viktigt med intern kommunikation.  
Biosfärkontoret tar tillbaka frågan och fortsätter med förankringsarbetet.  

 
 
c. Leader        (info)   Elin 

Biosfärområdet har undersökt intresset att lämna in intresseanmälan om att bilda Leaderområde 
biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Sorsele är enda kommun som ville att intresseanmälan 
skulle lämnas in, andra kommunerna vill vara med i befintliga Leader-konstellationer. Troligtvis blir 
Lappland, Skellefteaåälvdal och Umeåregionen Leaderområden i kommande programperiod som 
biosfärområdet omfattas av. Biosfärkontor och styrelse bör engagera sig i kommande 
strategiskrivningar för att säkra upp att våra fokusområden finns med i prioriteringarna.  

 
11. Resor och representation        

                                                                                  
a. Kullar och Klang      (info)   Erik 

Hållbarhetsfestivalen Kullar och Klang genomfördes under sommaren med ändrade förutsättningar 
pga Covid19. Festivalen satsade på Hållbarhetstorsdagar med blandad publik – både fysiskt 
närvarande och web-publik. I början på juli när festivalen startade presenterades biosfärområdet av 
Elin och Daniela; Cecilia presenterade projekt Bärkraft och Erik berättade om projektet Skolan i ett 
biosfärområde. Spontan jojk (Vindelälvens jojk) av Lena-Maria Nilsson. Webbsändningen går att se 
här.  

 
b. Ö-rådet        (info)  

 Daniela 
Ö-rådet är svenska biosfärområdenas gemensamma årliga träff med Naturvårdsverket och Unesco 
Sverige som anordnas på en ö i något av biosfärområdena. Årets Ö-råd pågick i två dagar på Laxön i 
Älvkarleby i biosfärområdet Nedre Dalälven.  
Information:  
- Biosfärområdena är viktigt komplement i myndigheternas hållbarhetsarbete. Det behövs bättre 
kommunikation och större förankring - även i egna organisationerna 
- Gemensamma utmaningar för alla biosfärområden är kommunikation, finansiering och 
engagemang av unga 
- Fyra biosfärområden arbetar med sin 10-års utvärdering. Viktigt att planera resurser för det.  
- Det arbetas på skyltfrågan – brunvit skyltning. Naturvårdsverket tar fram underlag och skickar 
vidare till Miljödepartementet. Bra att biosfärområdena börjar utreda placering.  
- Workshop kring Strategin för svenska biosfärprogrammet. Marcus Carlsson Reich, 
Naturvårdsverket, tar fram en plan utifrån workshoppen.  
- Naturvårdsverket informerar om Friluftsåret 2021 som går under mottot ”Luften är fri”  
- Programkommittén ska arbeta på att bredas ut och inkludera flera viktiga aktörer från olika 
sektorer. Viktigt att representationen inte är personbundet.  
 

12. Övriga frågor         Björn 

Nästa möte samt årskalender         Björn 
 
Nästa möte  
2 dec 2020, kl.9 - 12 digitalt möte.  

https://www.youtube.com/watch?v=jImteS776nA


Årskalender 2021 
3 feb  Vindelns kommun 
12 maj årsstämma - Vännäs kommun 
15  sept Arjeplogs kommun 
17 nov Umeå kommun 
 

13. Avslutning          Björn 
 
 
 


