Final call
Svenska IALE och Östra Vätterbranternas
biosfärområde inbjuder till konferens

Biosfärområden
– en modell för samverkan och hållbart
brukande av landskap
4-5 oktober 2018 i Jönköping

Östra Vätterbranterna

Inbjudan till konferens
Svenska landskapsekologiska föreningen (IALE Sverige) och Östra Vätterbranternas biosfärområde
inbjuder till en två dagars konferens den 4-5 oktober 2018 i Jönköping. Konferensen anordnas i
anslutning till föreningens årsmöte. Temat för årets konferens är biosfärområden med inriktning på
samverkan och hållbart brukade av landskap. Konferensen avslutas med en exkursion kring Östra
Vätterbranterna.
Inrättandet av biosfärområden utgör ett viktigt verktyg i Unescos vetenskapliga program MAB (Man
and the Biosphere). Programmet startade 1971 och har ett tvärvetenskapligt fokus där naturvetenskap
och samhällsvetenskap förenas. Syftet är att på vetenskaplig grund förbättra förhållandet mellan
människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Inom biosfärområden testas nya metoder där
ny kunskap införskaffas för att ge exempel hur bevarande och hållbart brukande kan samverka.
Biosfärområden ska även vara modeller för genomförandet av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.
I Sverige finns fem biosfärområden och två kandidatområden. Dessa områden kompletterar kulturoch naturreservat, nationalparker och andra utpekade områden med höga natur- och kulturvärden.
Inrättandet av biosfärområden ger i sig inget skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några
inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden. En viktig förutsättning är att
biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten stöttar arbetet med de svenska biosfärområdena
genom att bland annat tilldela ekonomiska bidrag. Naturvårdsverket ger även stöd till en nationell
projektkoordinator samt är värd för programkommittén för det svenska biosfärprogrammet.
Med årets konferens vill vi belysa:
•
•
•
•
•

Kan biosfärområden bidra i arbetet att uppnå de nationella miljömålen?
Hur brukas och förvaltas landskap på ett hållbart sätt?
Hur kan vi skapa samverkan över administrativa gränser och forma en samsyn kring
landskapets utveckling?
Vilka erfarenheter kan vi ta med oss av inrättandet av biosfärområden för att bidra till en
hållbar markanvändning i ”vardagslandskapet”?
Kan arbetet med grön infrastruktur och värdetrakter användas för att ge förslag till nya
biosfärområden?

Årets konferens och vänder sig till alla som har intresse för landskapsfrågor. Konferensen kommer att
inledas med ett antal föredrag av aktörer som deltar aktivt i arbetet med biosfärområden. Dessutom
kommer vi att dela erfarenheter och kunskap med varandra samt inspireras för att bidra i arbetet att
skapa en levande landsbygd.
Plats: Tvetasalen på Högskolan i Jönköping, Jönköping

Program
Torsdag, 4 oktober
09:30 - 10:00 Registrering
10.00-17.00 Konferens
Programmet är inte klart i alla detaljer, någon eller några föreläsningar kan tillkomma.
Moderator: Erik Lindfelt, Jönköping university

Göran Blom, Naturvårdsverket, ordförande

Varför biosfärområde, översikt över

programkommittén svenska biosfärsprogrammet

svenska biosfärområden

Josefine Gustafsson, koordinator Östra Vätterbranterna

Presentation av Östra Vätterbranterna

Leif Andersson, Pro-natura

Landskapsekologisk brist- och funktionsanalys – ett verktyg för målformulering och
prioritering i naturvårdsarbetet

Simon Jakobsson, Stockholms universitet

Betydelsen av träd i hagmarker, exempel
från Östra Vätterbranterna

Åsa Pearce, Kristianstad vattenrike

UNESCO:s utvärdering av biosfärområdet

Hanna Alfredsson, Ovanåkers kommun

Voxnadalen, ett blivande biosfärområde

Håkan Strotz, Urnatur

Biosfärområden och turism

17:00 - 18:00 Årsmöte IALE Sverige
19:00 - sent Konferensmiddag
Fredag, 5 oktober
08:00 - 16:00 Heldagsexkursion
Vi kommer bl a att besöka Säby gård – hållbart jordbruk inom biosfärsområdet
Exkursionen avslutas så att anpassning sker till tåg- och flygförbindelser. Vi släpper av deltagare i
anslutning till flygbuss och tågstation.

Inbjudan till posterutställning
Då talarlistan kommer att sättas av styrelsen för att bli så bred som möjligt, och extra utrymme inte
finns, vill vi trycka på möjligheten att presentera en poster. Deltagare som vill presentera en poster på
konferensen ska anmäla det via e-mail senast den 15 september 2018 till Svenska IALE
(bo.eknert@natgeo.su.se).

Anmälan
Deltagande i konferensen anmäls via e-mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast torsdag 20
september. Ange om ni avser att delta i hela konferensen (dag 1 + dag 2) eller enbart dag 1. Ange
även om ni önskar delta i konferensmiddagen dag 1.

Kostnader
För medlem i Svenska IALE är kostnaden för deltagande i hela konferensen (dag 1 + dag 2) 1300
kronor. För icke-medlem i Svenska IALE är kostnaden 1700 kronor. Studenter kan delta i konferensen
för halva kostnaden,
För enbart deltagande i konferensen dag 1 är kostnaden 1100 kronor för medlemmar och 1500
kronor för icke-medlemmar.

Medlemsavgiften för fullbetalande medlemmar i IALE är 300 kronor. Man blir då även medlem i
internationella IALE. För mer information om medlemskap se www.iale.se
.
Konferensavgiften betalas till IALE:s postgirokonto 199430-0 senast torsdag 20/9. Ange i samband
med anmälan om avgiften ska faktureras och i så fall till vilken faktureringsadress.

Kost
I konferensavgiften ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika. Eventuella önskemål om särskild
kost meddelas i samband med anmälan till konferensen. På kvällen 4/10 ordnas också en
konferensmiddag på lokal i centrala Jönköping. Betalas av var och en på plats och ingår ej i
konferensavgiften.

Logi
Logi ordnas av respektive deltagare själv.

Svenska IALE
IALE, International Association for Landscape Ecology, är en internationell organisation med
nationella och internationella avdelningar i ett stort antal länder. Vår målsättning är att fungera som en
kontaktpunkt mellan forskare och praktiker som arbetar med landskapsfrågor.
IALE-konferenserna riktar sig till alla med intresse för landskapet, såväl forskare som planerare och
miljöansvariga inom kommuner och länsstyrelser. Vi riktar oss även till politiker och andra
beslutsfattare likaväl som medlemmar i naturskydds- och miljöorganisationer, markägare och andra
aktörer med gemensamt intresse för frågor som rör landskapet och dess ekologiska innehåll.
Konferensen är öppen för såväl medlemmar som icke medlemmar i svenska IALE
(http://www.iale.se/).
Tidigare IALE-konferenser har bl a ägnats åt grön infrastruktur, odlingslandskapet, utmarkerna,
våtmarker, det urbana landskapet, hagmarker och EU:s regelverk, miljöövervakning av
landskapsförändringar, förnybar energi med särskilt fokus på vindkraft, strandmiljöer och strandskydd,
skogens sociala värden samt trafikleders inverkan på landskapet. Förra årets konferens hölls i
Stockholm och behandlade ekosystemtjänster och hur deras betydelse kan tydliggöras i
samhällsplaneringen.

