UTVÄRDERING
AV BIOSFÄROMRÅDE
[januari 2013]

INLEDNING
Unescos generalkonferens antog vid sitt tjugoåttonde sammanträde Resolution 28 C/2.4, tillika stadgar
för Världsnätverket för biosfärområden (Statutory Framework of the World Network of Biosphere
Reserves). Stadgarna definierar kriterierna för ett område som ska kvalificeras för utnämningen
biosfärområde (artikel 4). Dessutom fastlägger artikel 9 att varje enskilt biosfärområde ska genomföra en
utvärdering vart tionde år. Utvärderingen utgörs av en rapport från den aktuella organisationen och
grundar sig på kriterierna i artikel 4. Utvärderingen skickas av den nationella MAB-kommittén ill MABSekretariatet i Paris. Fullständiga stadgar finns i Bilaga III.
Det efterföljande formuläret är till för att hjälpa länder att genomföra utvärderingar i enlighet med
artikel 9 och för att uppdatera MAB-sekretariatets uppgifter om det aktuella biosfärområdet. Rapporten
bör göra det möjligt för MAB-programmets globala styrelse (MAB ICC=International Co-ordinating
Council) att granska hur varje biosfärområde uppfyller kriterierna i Stadgarnas artikel 4 och i synnerhet
de tre funktionerna: bevara, utveckla och stödja. Observera att det i den sista delen av formuläret
(Kriterier och framsteg) bör finnas en indikation på hur biosfärområdet uppfyller samtliga kriterier.
Unesco använder informationen som presenteras i utvärderingen på ett flertal sätt:
(a) för granskning av biosfärområdet av den internationella rådgivande kommittén för biosfärområden
(International Advisory Committee for Biosphere Reserves) och av byrån för programmets globala
styrelse (Bureau of the MAB International Co-ordinating Council);
(b) för bruk i ett globalt åtkomligt informationssystem, i synnerhet för Unesco-MABnet och
publikationer, för att underlätta kommunikation och samspel mellan intresserade av biosfärområden i
hela världen.
Vänligen ange om någon del av den här rapporten bör förbli konfidentiell.
Formuläret består av tre delar:
 Del I är en översikt där de viktigaste förändringarna i biosfärområdet under utvärderingsperioden
sammanfattas.
 Del II är mer beskrivande och detaljerad och avser samhälleliga, fysiska och biologiska egenskaper
liksom institutionella aspekter.
 Del III består av två bilagor (A): den första (A.1) används för att uppdatera förteckningen av
biosfärområden på MABnet och den andra används för att ta fram marknadsförings- och
kommunikationsmaterial om biosfärområdet (A.2).
Den tredje bilagan innehåller stadgarna för världsnätverket för biosfärområden.
Lämna så många kvantitativa uppgifter som möjligt och även stöddokumentation som kompletterar de
lämnade uppgifterna, i synnerhet:
 karta/kartor som tydligt visar zoneringen (se särskilt 2.3.1),
 juridiska dokument för de olika zonerna, där formellt skydd baserat på nationell lagstiftning
finns.
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Blanketten fylls i på engelska, franska eller spanska. Två exemplar skickas till MAB-Sekretariatet enligt
följande:
1. Det undertecknade originalet, rekommendationsbrev, zoneringskartan och stöddokument. Dessa
skickas till MAB-Sekretariatet via Unescos officiella kanaler, dvs. via Svenska Unescorådet
och/eller den nationella Unescodelegationen.
2. En elektronisk version (på diskett, CD eller dylikt) av utvärderingen och av kartor (i synnerhet
zoneringskartan). Denna kan skickas direkt till MAB-Sekretariatet.
UNESCO
Division of Ecological and Earth Sciences
1, rue Miollis
F-75732 Paris Cedex 15, Frankrike
Tel: +33 (0)1 45 68 40 67
Fax: +33 (0)1 45 68 58 04
E-post: mab@unesco.org
www.unesco.org/mab
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DEL I: ÖVERSIKT

a)

Biosfärområdets namn:

b)

Land:

c)

Utnämningsår:

d)

Årtal för utvärdering(ar):

e)

Tidigare (eventuella) rekommendation(er) från MAB-programmets globala styrelse
(MAB-ICC).

f)

Ange uppföljande åtgärder som har slutförts. I förekommande fall, motivera varför
åtgärder inte har slutförts/påbörjats.

g)

Uppdatering om genomförande av åtgärder/handlingar i syfte att nå biosfärområdets mål.

h)

Beskriv i korthet hur den aktuella utvärderingen genomförts.
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i)

Områdesstruktur och rumslig struktur
Tidigare rapport
(nominering eller
utvärdering)
och datum

Eventuella föreslagna
förändringar

Tidigare rapport
(nominering eller
utvärdering) och datum

Nu (ange datum för
folkräkningen eller någon
annan källa)

Area för terrestra
kärnområde(n)
Area för terrestra
buffertzon(er)
Area för terrestra
utvecklingsområde(n)
Area för marina/limniska
kärnområde(n)
Area för marina/limniska
buffertzon(er)
Area för marina/limniska
utvecklingsområde(n)

j)

Befolkning i biosfärområdet

Kärnområde(n) (permanent
och säsongsberoende)
Buffertzon(er) (permanent
och säsongsberoende)
Utvecklingsområde(n)
(permanent och
säsongsberoende)
k)

Budget (huvudsakliga finansieringskällor, särskilda kapitalfonder) och internationella,
regionala eller nationella relevanta projekt/initiativ som har genomförts eller planerade
projekt/initiativ.
Budget i den tidigare rapporten
(nominering eller utvärdering)
och datum

l)

Aktuell budget

Internationella, regionala, multilaterala eller bilaterala ramverk för samarbete. Beskriv i
tillämpliga fall biosfärområdets bidrag för att uppnå mål och utveckla mekanismer som
bidrar till genomförande av internationella, regionala, bilaterala eller multilaterala avtal,
konventioner etc.
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DEL II: UTVÄRDERING
1. BIOSFÄROMRÅDET
1.1 Utnämningsår

1.2 Året för den första utvärderingen och eventuella följande utvärderingar (i tillämpliga fall).

1.3 Uppföljande åtgärder som vidtagits som följd av rekommendationer i tidigare utvärderingar
(i tillämpliga fall) och motiv till att åtgärder inte har slutförts/påbörjats, i förekommande fall.

1.4 Andra observationer eller kommentarer kring ovanstående.

1.5 Beskriv i detalj hur den aktuella utvärderingen har genomförts.
1.5.1 Vilka intressenter har deltagit?

1.5.2 Vilka metoder har använts för att involvera intressenter i utvärderingsprocessen (t.ex.
workshoppar, möten, samråd med experter)?

1.5.3 Hur många möten, workshoppar osv. genomfördes under utvärderingen?

1.5.4 Var de välbesökta och var det allsidig representation med avseende på
jämställdhetsaspekter? (Beskriv deltagandet och intressenterna.)
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2. BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I BIOSFÄROMRÅDET UNDER DE SENASTE
TIO ÅREN
2.1 Kort översikt: Beskrivning av viktiga förändringar i lokal ekonomi, brukande av landskap
och naturtyper och andra relaterade frågor. Nämn viktiga institutionella förändringar av
styrnings- och förvaltningsformer i biosfärområdets geografiska område och (eventuella)
förändringar av koordineringen (däribland organisation/koordinator/chef för biosfärområdet)
som påverkar biosfärområdets målstyrning och verksamhetsinriktning. Nämn vilken roll
organisationen/koordinatorn/chefen för biosfärområdet har för att initiera eller agera på dessa
förändringar.

2.2 Uppdaterad bakgrundsinformation om biosfärområdet

2.2.1 Uppdaterade koordinater (i aktuella fall). Ange eventuella ändringar av biosfärområdets
geografiska koordinater (alla enligt referenssystem WGS 84).
Väderstreck
Mest centrala punkt
Nordligaste punkt
Sydligaste punkt
Västligaste punkt
Ostligaste punkt

Latitud

Longitud

2.2.2 Bifoga i aktuella fall en uppdaterad karta på ett topografiskt skikt av den exakta platsen
och avgränsningen av de tre zonerna i biosfärområdet. Kartan/kartorna ska skickas in både i
pappersformat och i elektroniskt format. Shape-filerna (även dessa i referenssystem WGS 84)
som använts för att framställa kartan ska också bifogas den elektroniska versionen av
blanketten.
Uppge i aktuella fall en internetlänk till kartan (t.ex. en Google-karta eller en webbplats).
2.2.3 Förändringar av befolkningsmängden i biosfärområdet
De senaste folkräkningsuppgifterna:
2.2.4 Uppdatering av bevarandefunktionen, däribland huvudsakliga förändringar sedan den
senaste rapporten. (Gör korta anteckningar här med hänvisning till punkt 4 nedan.)

2.2.5 Uppdatering av utvecklingsfunktionen, däribland huvudsakliga förändringar sedan den
senaste rapporten. (Gör korta anteckningar här med hänvisning till punkt 5 nedan.)
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2.2.6 Uppdatering av stödfunktionen, däribland huvudsakliga förändringar sedan den senaste
rapporten. (Gör korta anteckningar här med hänvisning till punkt 6 nedan.)

2.2.7 Uppdatering av förvaltningsformer och koordinering däribland (eventuella) ändringar
sedan den senaste rapporten vad gäller administrativ indelning och koordineringsstruktur. (Gör
korta anteckningar här med hänvisning tillpunkt 7 nedan.)

2.3 Den organisation eller de organisationer som har ansvar för att koordinera/förvalta
biosfärområdet. (Kommentera de följande ämnena i den omfattning som är relevant.)
2.3.1 Uppdateringar av policy och/eller handlingsprogram för samverkan, inklusive redogörelse
av vision, mål och syften, antingen aktuella eller för de kommande fem till tio åren.

2.3.2 Budget och personal, däribland ungefärliga årliga genomsnittliga belopp (eller intervall
från år till år), huvudsakliga intäktskällor (däribland etablerade ekonomiska partnerskap
[privata/offentliga], innovativa ekonomiska system), särskilda (eventuella) kapitalfonder,
antalet hel- eller deltidsanställd personal, andra organisationers personella insatser, frivilliga
arbetsinsatser och annat stöd.

2.3.3 Kommunikationsstrategi för biosfärområdet, däribland olika metoder och verktyg med
särskilt fokus på lokalsamhällen och/eller för att värva externt stöd.

2.3.4 Strategier för att utveckla nätverk för samverkan i biosfärområdet som fungerar som
förbindelser (”broar”) mellan skilda grupper i olika delar av samhället (t.ex. grupper som ägnar
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sig åt jordbruksfrågor, lokal ekonomisk utveckling, turism, bevarande av ekosystem, forskning
och övervakning).

2.3.5 Särskild vision och metoder som används för att lyfta biosfärområdets sociokulturella
sammanhang och roll (t.ex. marknadsföring av lokala kulturarvsresurser, lokal historia och
lokala möjligheter till kulturell och tvärkulturell bildning, samarbete med lokalbefolkningen,
försök att nå nyanlända invandrargrupper, urfolk osv.).

2.3.6 Användning av traditionell och lokal kunskap i förvaltningen av biosfärområdet.

2.3.7 Kulturella utvecklingsinitiativ i samhället. Program och insatser för att främja lokala
språk samt materiellt och immateriellt kulturarv. Uppmuntras och sprids religiösa och kulturella
värden och hävdvunna seder?

2.3.8 Ange antalet talade språk och skriftspråk (däribland etniska språk, minoritetsspråk och
utrotningshotade språk) i biosfärområdet. Har antalet talade språk och skriftspråk ändrats? Har
det funnits ett vitaliseringsprogram för utrotningshotade språk?

2.3.9 Förvaltningens/Koordineringens genomslagskraft. Hinder för fövaltningen/
koordineringen av biosfärområdet eller utmaningar att få den att fungera effektivt.

2.4 Kommentera följande särskilt intressanta angelägenheter om biosfärområdet: (Hänvisa till
övriga avsnitt nedan i tillämpliga fall.)
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2.4.1 Tas biosfärområdet specifikt upp i någon lokal, regional och/eller nationell
utvecklingsplan (översiktsplan, miljöstrategi etc)? I så fall, vilken plan/vilka planer? Beskriv
kort de planer som har genomförts eller reviderats under de senaste tio åren.

2.4.2 Resultat av statliga myndigheters
/samverkansplaner i biosfärområdet.

och

andra

organisationers

2.4.3 Fortsatt engagemang av lokalbefolkningen i biosfärområdets
samhällsgrupper, intressegrupper osv. På vilket sätt är de engagerade?

förvaltnings-

arbete.

Vilka

2.4.4 Kvinnornas roll. Deltar kvinnor i samhällsorganisationer och i beslutsfattandet? Tas
samma hänsyn till deras intressen och behov i biosfärområdet? Vilka incitament eller program
finns det för att uppmuntra till deras representation och deltagande? (Har t.ex. en
konsekvensanalys av jämställdhetsarbetet genomförts?) Finns det undersökningar som granskar
a) huruvida män och kvinnor har olika tillgång till och kontroll över inkomstkällor och b) vilka
inkomstkällor råder kvinnor över? Ange i sådana fall källhänvisningar till dessa undersökningar
och/eller bifoga papperskopia.

2.4.5
Har
det
huvudsakliga
skyddet
buffertzonen/buffertzonerna förändrats?

för

kärnområdet/kärnområdena

och

2.4.6 Vilka forsknings- och övervakningsaktiviteter har genomförts i biosfärområdet av lokala
universitet, statliga myndigheter, intressenter och/eller kopplats till nationella och
internationella program?

2.4.7 Hur har förmågan att förvalta och utveckla biosfärområdet som en helhet stärkts? Har ni
exempelvis utvecklat nya samarbeten, hittat nya partners, eller knutit nya kontakter av värde
för den övergripande förvaltningen?
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2.4.8. Ge ytterligare information om samspelet mellan de tre zonerna.

2.4.9 Unga människors delaktighet. Hur har unga människor deltagit i organisationerna och i
det gemensamma beslutsfattandet? Hur har deras intressen och behov tillvaratagits inom
biosfärområdet? Vilka är incitamenten eller programmen för att uppmuntra dem att delta?

3. EKOSYSTEMTJÄNSTER
3.1 Beskriv om möjligt de ekosystemtjänster som varje ekosystem i biosfärområdet
tillhandahåller och vilka som använder dessa tjänster.
(Enligt den föregående utvärderingen eller nomineringen och med Millennium Ecosystem Assessment Framework
och
The
Economics
of
Ecosystems
and
Biodiversity
(TEEB)
Framework
[http://millenniumassessment.org/en/Framework.html respektive http://www.teebweb.org/publications/teeb-studyreports/foundations/]).

3.2 Ange om något har ändrats i fråga om indikatorer på ekosystemtjänster som används för att
utvärdera biosfärområdets tre funktioner (bevarande, utveckling och stöd). Ange vilka, samt
detaljer och statusuppdatering om svaret är ja.

3.3 Uppdatera beskrivningen av den biologiska mångfald som är involverad för att
tillhandahålla ekosystemtjänsterna i biosfärområdet (t.ex. de involverade arterna eller
artgrupperna).

3.4 Ange om någon bedömning/uppdaterad bedömning av ekosystemtjänsterna har gjorts sedan
nomineringen/den senaste utvärderingen. Specificera och ange i förekommande fall om och hur
detta används i biosfärområdets handlingsprogram.
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4. BEVARANDEFUNKTIONEN
[Detta gäller program där man försöker skydda den biologiska mångfalden på landskaps- och platsnivå och/eller
ekologiska funktioner som tillhandahåller ekosystemvaror och -tjänster i biosfärområden. Även om åtgärder för att
hantera denna funktion kan vara fokuserade på kärnområdet/kärnområdena och buffertzonen/buffertzonerna, kan
ekosystemdynamiken förekomma i stor rumslig skala och tidsskala i och utanför biosfärområdena.]

4.1 Betydande (eventuella) förändringar av huvudsakliga habitat, ekosystem, arter eller variteter
som är av traditionell eller ekonomisk betydelse för biosfärområdet, däribland naturliga
processer eller händelser, de viktigaste följder av mänsklig påverkan och/eller relevanta
åtgärder (sedan den senaste rapporten/utvärderingen).

4.2 Beskriv de huvudsakliga verksamheterna/program/åtgärder för att bevara och utveckla den
biologiska mångfalden som har genomförts i biosfärområdet under de senaste tio åren samt
pågående verksamheter/program/åtgärder. Nämn huvudmålen för dem och aktiviteternas
omfattning, t.ex. biotiska inventeringar, hotade arter, landskapsanalyser, aktiviteter för att
främja lokalt engagemang för att bevara den biologiska mångfalden. Hänvisa till de övriga
avsnitten nedan i tillämpliga fall.

4.3 På vilka sätt är åtgärderna kopplade till eller integrerade med frågor som rör hållbar
utveckling (t.ex. främja lokalt engagemang för att bevara den biologiska mångfalden på privata
områden som används för andra syften)?

4.4 Hur bedöms genomslagskraften hos de åtgärder eller strategier som används?
(Beskriv metoderna och vilka indikatorer som tillämpas.)

4.5 Vilka är de viktigaste faktorer som har påverkat (i positiv eller negativ riktning)
naturvårdsinsatsernas framgång i hela biosfärområdet? Med tanke på de erfarenheter och
lärdomar som har dragits under de senaste tio åren, vilka nya strategier eller metoder kommer
att vara mest verkningsfulla för att främja hållbar utveckling?

4.6 Övriga kommentarer/iakttagelser ur biosfärområdesperspektiv.
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5. UTVECKLINGSFUNKTIONEN
[Detta gäller program/verksamheter/åtgärder som inriktar sig på hållbarhetsfrågor på samhällsnivå men även de
som påverkar den enskilda individens försörjning, däribland ekonomiska trender i olika sektorer som ger upphov
till behov av innovation och/eller anpassning, de huvudsakliga anpassningsstrategierna som genomförs i
biosfärområdet samt insatser för att utveckla särskilda områden som turismen för att komplettera och/eller
kompensera för förluster på andra marknader, minskad sysselsättning och minskat samhälleligt välstånd under de
senaste tio åren.]

5.1 Beskriv kort de allmänna trenderna under det senaste decenniet i varje huvudsektor i
biosfärområdets ekonomiska bas (t.ex. jord- och skogsbruksaktiviteter, förnybara resurser, ej
förnybara resurser, tillverkning och byggnation, turism och andra servicenäringar).

5.2 Beskriv turistnäringen i biosfärområdet. Har turismen ökat eller minskat sedan
nomineringen eller den senaste utvärderingen? Vilka nya projekt eller initiativ har företagits?
Vilka typer av turismaktiviteter? Vilken effekt har dessa aktiviteter fått på biosfärområdets
ekonomi, ekologi och samhälle? Finns det några undersökningar som granskar huruvida
utnämningen av området till biosfärområde har påverkat antalet turister? Ange bibliografisk
information om eventuella undersökningar och/eller bifoga en papperskopia.

5.3 Beskriv i aktuella fall andra viktiga sektorer och näringar, t.ex. jordbruk, fiske, skogsbruk.
Har de växt eller krympt sedan nomineringen eller den senaste utvärderingen? Vilka slags nya
projekt eller initiativ har företagits? Vilken inverkan har de haft på biosfärområdets ekonomi
och ekologi och på dess biologiska mångfald? Finns det några undersökningar som granskar
huruvida utnämningen till biosfärområde har påverkat frekvensen av dessa aktiviteter? Ange i
förekommande fall bibliografisk information om dessa undersökningar och/eller bifoga en
papperskopia.

5.4 Vilken nytta har lokalsamhället av ekonomiska aktiviteter i biosfärområdet?

5.5 Hur bedöms genomslagskraften hos de åtgärder eller strategier som används?
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(Beskriv metoder och indikatorer.)

5.6 Ekonomiska utvecklingsinsatser i samhället. Vilka program finns för att främja omfattande
strategier för ekonomisk innovation, förändring och anpassning i biosfärområdet, och i vilken
utsträckning har de genomförts?

5.7 Lokala företag eller andra ekonomiska utvecklingsinitiativ. Genomförs några specifika
miljövänliga alternativ för att ta itu med hållbarhetsfrågor? Vilka samband (om några) finns det
mellan de olika aktiviteterna?

5.8 Beskriv de (eventuella) viktigaste förändringarna uttryckt i kulturella värden (religiösa,
historiska, politiska, sociala, etniska) och andra värden, om möjligt med åtskillnad mellan
materiella och immateriella kulturarv.
(Jämför med Unescos världsarvskonvention från 1972 och Unescos konvention om det immateriella kulturarvet
från 2003
[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
respektive
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html]).

5.9 Hur arbetar biosfärområdet för att stödja och verka för olika grupper i samhället? Vilka
program/verksamheter i eller för biosfärområdet är inriktade på frågor som
anställningsförberedelser och kompetenshöjande insatser, hälso- och sjukvårdstjänster och
sociala tjänster samt frågor som rör social rättvisa? Vilket förhållande råder mellan dem och
samhällets ekonomiska utveckling?

5.10 Vilka indikatorer används för att bedöma effektiviteten av de aktiviteter vars syfte är att
främja hållbar utveckling? Vad har dessa indikatorer visat?
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5.11 Nämn de viktigaste faktorer som (i positiv eller negativ riktning) påverkat
utvecklingsinsatsernas framgång i hela biosfärområdet? Med de erfarenheter och lärdomar som
har dragits under de senaste tio åren, vilka nya strategier eller metoder kommer att vara mest
verkningsfulla?

6. STÖDFUNKTIONEN
[Detta syftar på program som ökar förmågan hos människor och organisationer i biosfärområden att ta itu med
både naturvårds- och utvecklingsfrågor för hållbar utveckling samt den forskning, övervakning, de
demonstrationsprojekt och den utbildning som krävs för att hantera biosfärområdets specifika ramar och villkor.]

6.1 Beskriv de viktigaste institutionerna som bedriver forskning eller övervakning i
biosfärområdet och deras program. Kommentera (eventuella) organisatoriska förändringar
under de senaste tio åren i den mån de påverkar deras arbete i biosfärområdet.

6.2 Sammanfatta de huvudsakliga inriktningarna för forskningen och övervakningen under de
senaste tio åren och det område eller de områden i vilka de har företagits för att ta itu med
specifika frågor som rör förvaltningen av biosfärområdet och för genomförandet av
handlingsprogrammet (se variabler i bilaga I). (Ge hänvisningar för varje specifikt ämne. Ange
hänvisningarna i bokstavsordning efter huvudförfattare i slutet av avsnitt 6 eller i en separat bilaga.)

6.3 Beskriv hur traditionell och lokal kunskap och kunskap som kan härledas från
genomförande av tidigare åtgärder/aktiviteter kopplade till biosfärverksamheten, hur de har
samlats in, syntetiserats och spridits. Förklara hur sådan kunskap tillämpas i nya
åtgärder/aktiviteter/verksamheter
och
hur
och
om
den
har
inlemmats
i
utbildningsverksamheten.

6.4 Utbildning om miljö/hållbarhet. Vilka är de huvudsakliga utbildningsinstitutionerna
(”formella” – skolor, högskolor, universitet – och ”informella” tjänster för allmänheten) som
bedriver verksamhet i biosfärområdet? Beskriv deras utbildningsprogram/verksamhet,
däribland särskilda skol- eller vuxenutbildningsprogram, i den mån de bidrar till
biosfärområdets funktioner. Kommentera (eventuella) organisatoriska förändringar hos
institutionerna och i de program/den verksamheten som identifierades i biosfärområdet för
omkring tio år sedan (t.ex. om de har lagts ned, gjorts om, nya initiativ). Se programmen och
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initiativen från UNESCO Associated Schools Networks och UNESCO Chairs and Centers i
tillämpliga fall.

6.5 Hur bedöms genomslagskraften i de åtgärder eller strategier som används?
(Beskriv metoder och indikatorer.)

6.5.1 Beskriv biosfärområdets viktigaste interna och externa kommunikationssystem.

6.5.2 Har biosfärområdet någon webbplats? Ange i så fall länken.

6.5.3 Skickas ett elektroniskt nyhetsbrev ut? Hur ofta publiceras det? (Ange länken i aktuella
fall.)

6.5.4 Tillhör biosfärområdet något socialt nätverk (Facebook, Twitter eller dylikt)? Ange
kontaktuppgifter.

6.5.5 Finns det några andra interna kommunikationssystem? Beskriv dem i så fall.

6.6 Beskriv hur biosfärområdet för närvarande bidrar till världsnätverket för biosfärområden
och/eller hur det kan göra det i framtiden.
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6.6.1 Beskriv eventuellt samarbete med befintliga biosfärområden på nationell, regional och
internationell nivå och även inom ramen för regionala och bilaterala avtal.

6.6.2 Vilka är de nuvarande och förväntade fördelarna med internationellt samarbete för
biosfärområdet?

6.6.3 Hur avser ni att bidra till världsnätverket för biosfärområden i framtiden och till de
regionala och tematiska nätverken?

6.7 Vilka är de viktigaste faktorerna som har påverkat aktiviteter som bidrar till stödfunktionen
(positivt och/eller negativt)? Med de erfarenheter och lärdomar som dragits under de senaste tio
åren, vilka nya strategier eller metoder kommer att tillämpas eftersom de är de mest
verkningsfulla?

6.8 Övriga kommentarer/iakttagelser ur biosfärområdesperspektiv.

7. FÖVALTNINGSFORMER,
BIOSFÄROMRÅDET

FACILITERING

OCH

KOORDINERING

AV

[Biosfärområdenas koordinatörer/samordnare/ledare samarbetar med en stor mängd myndigheter, företag och en
blandning av ickestatliga organisationer och grupper från samhället. Dessa bildar sammantaget förvaltningsformen
av biosfärområdena. Förmågan att utföra biosfärområdenas funktioner kan i mycket hög grad bero på samarbeten
som utvecklas med dessa organisationer och aktörer. Två viktiga uppdrag för dem som är ansvariga för
samordning/förvaltning av biosfärområdena är att lära sig mer om den kollektiva förvaltningsformen och att
utforska sätt att öka den kollektiva förmågan att fullgöra biosfärområdenas funktioner.]

7.1 Vilka är de tekniska och logistiska resurserna för samordningen av biosfärområdet?
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7.2 Vilken är den övergripande strukturen för förvaltning och samordning avbiosfärområdet?
Nämn huvudkomponenterna och deras bidrag till biosfärområdet.

7.3 Beskriv utvärderingar av social inverkan eller liknande verktyg och riktlinjer som används
för att stödja urfolks och lokalbefolkningens rättigheter och kulturella initiativ (t.ex. CBDriktlinjer: Akwé: Kon; program/policy för fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden
[FPIC]; institutionella arrangemang för tillgång och delning av fördelar [ABS] osv.).

7.4 Vilka är de (eventuella) viktigaste konflikter som rör biosfärområdet och vilka lösningar har
genomförts?

7.4.1 Beskriv de viktigaste konflikterna som rör tillgång till eller bruket av resurser i området
och den relevanta tidsramen. Om biosfärområdet har bidragit till att förhindra eller lösa vissa av
dessa konflikter, förklara då vad som har lösts eller förhindrats och hur detta åstadkoms för
varje zon.

7.4.2 Beskriv eventuella kompetenskonflikter hos de olika administrativa myndigheter som
berörs av förvaltningen av området där biosfärområdet finns.

7.4.3 Förklara vilka åtgärder som vidtagits för att lösa dessa konflikter och effekten av dessa.
Beskriv hur åtgärderna genomfördes, hur de fungerade och hur en lösning uppnåddes från fall
till fall. Finns det lokala medlare och godkänns de i sådana fall av biosfärområdet eller av
någon annan myndighet?
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7.5 Uppdaterad information om lokala samhällen, föreningar samt andra samhällsgruppers
representation och samråd och hur de är en del i biosfärområdets verksamhet.

7.5.1 Beskriv hur lokalinvånare (däribland kvinnor och urfolk) är representerade vid planering
och förvaltning av biosfärområdet (t.ex. representantförsamling, samråd med samfund,
kvinnogrupper).

7.5.2 Vilken form tar sig denna representation: företag, föreningar, miljöorganisationer,
fackföreningar (lista de olika grupperna)?

7.5.3 Ange om det finns någon metod för att integrera representanter för de lokala samhällena
(t.ex. ekonomiskt, val av representanter, traditionella myndigheter).

7.5.4 Hur långvarig är samrådsmekanismen (t.ex. permanent församling, samråd om specifika
projekt)?

7.5.5 Vilken inverkan har detta samråd på beslutsfattandet (fattar beslut, rådgivning eller bara
för att informera allmänheten)?
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7.5.6 Under vilka faser av biosfärområdets existens involveras allmänheten: under
bildningsprocessen, vid framtagande av och/eller genomförande av biosfärområdets
handlingsprogram, i det dagliga arbetet? Ge några praktiska exempel.

7.6 Uppdatering av organisation för förvaltning och koordinering
7.6.1 Beskriv eventuella förändringar som rör de administrativa organen med ansvar för
biosfärområdets zoner (kärnområdena, buffertzonerna och utvecklingsområdena). Om något har
ändrats sedan nomineringsblanketten eller den senaste utvärderingen lämnades in, bifoga de
uppdaterade handlingar i original för varje berörd zon.

7.6.2 Uppdaterad information om biosfärområdets koordinator/ledare/samordnare, samt hur
denne blivit utnämnd.

7.6.3 Har något ändrats i fråga om biosfärområdets samordningsstruktur (Beskriv i så fall i
detalj dess funktion, sammansättning och den relativa andelen för varje grupp i denna struktur,
dess roll och behörighet.) Är denna samordningsform självstyrande eller lyder den under någon
lokal eller central myndighet eller koordinatorn för biosfärområdet?

7.6.4 Hur har förvaltningen/samordningen anpassats till den lokala situationen?

7.6.5 Utvärderas förvaltningens/samordningens effektivitet? Skedde det i så fall enligt någon
särskilt sätt?
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7.7 Uppdatering av handlingsprogrammet

7.7.1 Har något förändrats i fråga om handlingsprogramet och de intressenter som är
involverade? Lämna i sådana fall detaljerade uppgifter om hur intressenter involverats, och hur
planen antagits och reviderats.

7.7.2 Beskriv innehållet i handlingsprogrammet (ge några exempel på åtgärder och riktlinjer).
Är planen bindande? Bygger den på samförstånd?

7.7.3 Beskriv myndigheternas roll för genomförande av handlingsprogrammet. Beskriv
institutionella förändringar sedan nomineringen eller den senaste utvärderingen. Ange belägg
för dessa myndigheters roll.

7.7.4 Ange hur handlingsprogrammet inriktas på målen med biosfärområdet.

7.7.5 Vilka framsteg har gjorts i enlighet med riktlinjerna i handlingsprogrammet?

7.7.6 Fanns det några faktorer och/eller förändringar som försvårade eller underlättade
implementeringen av handlingsprogrammet? (Lokalbefolkningens motvillighet, konflikter
mellan olika beslutsfattande nivåer.)

7.7.7 Om det är aktuellt: hur är biosfärområdet och/eller biosfärarbetet integrerat i
regionala/nationella strategier? Omvänt, hur är lokala/kommunala planer integrerade i
planeringen av biosfärområdet? (Ge detaljerad information om något har förändrats sedan nomineringen
eller den senaste utvärderingen.)
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8. KRITERIER OCH FRAMSTEG
[Lyft avslutningsvis fram stora förändringar, framgångar och framsteg som har gjorts i biosfärområdet sedan det
nominerades eller den senaste utvärderingen. Hur väl uppfyller biosfärområdet kriterierna? Redogör för varför
platsen ska vara ett biosfärområde och resonera kring dess zonering. Vad saknas och hur kan det förbättras? Hur
kan biosfärområdet vara modellområde för hur hållbar utveckling omsätts i praktisk handling?]

Kort redogörelse för hur biosfärområdet uppfyller varje kriterium i artikel 4 i stadgarna för
världsnätverket för biosfärområden.
1.

”Området ska ha en mosaik av ekosystem som representerar en större biogeografisk
region och inkludera en skala av mänsklig påverkan”
(Termen ”betydande biogeografisk region” är inte strikt definierad, men det kan vara en god idé att se på
klassificeringssystemet
Udvardy
[http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces1975_745.html].)

2.

”Det ska vara av betydelse för bevarande av biologisk mångfald”

3.
”Det ska ge tillfälle att utveckla och demonstrera möjligheter för en hållbar utveckling på
regional nivå”
(Det inkluderar exempel eller lärande erfarenheter från att ha omsatt hållbar utveckling i praktisk handling.)

4. ”Det ska vara tillräckligt stort för att uppfylla biosfärområdets tre funktioner.”

5.

Lämplig zonering för att tillgodose de tre funktionerna

6.
”Organisationsstrukturer som initierar och möjliggör att ett lämpligt spektrum av bland
annat myndigheter, lokalsamhällen och privata intressen kan samverka i utformningen,
utvecklingen och biosfärområdets verksamhet.”

7.

Mekanismer för genomförande
a) Mekanismer för att hantera människors bruk och aktiviteter
b) Handlingsprogram eller policy
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c) Myndighet eller mekanism för att genomföra policy eller plan
d) Program för forskning, övervakning, utbildning och praktik

Samarbetar biosfärområdet med andra biosfärområden (utbyte av information och personal,
gemensamma program med mera)?
På nationell nivå

På regional nivå

Genom sammanlänkande (twinning) och/eller transnationella biosfärområden
Inom världsnätverket

Svårigheter som har stötts på, åtgärder som ska vidtas och, i tillämpliga fall, förväntad hjälp
från sekretariatet

Övergripande mål för biosfärområdet
Beskriv övergripande mål för biosfärområdet där de tre funktionerna och målen för hållbar
utveckling under de kommande åren integreras.

9. STÖDDOKUMENT
[En lista med bilagor till utvärderingen.]

(1) Uppdaterad plats- och zoneringskarta med koordinater
[Ange biosfärområdets geografiska standardkoordinater (enligt referenssystem WGS 84). Bifoga en karta på ett
topografiskt skikt av den exakta platsen och avgränsningen av de tre zonerna i biosfärområdet. Kartan/kartorna ska
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skickas in både i pappersformat och i elektroniskt format. Shape-filerna (även dessa i referenssystem WGS 84)
som har använts för att framställa kartan måste också bifogas den elektroniska versionen av blanketten. Lämna i
aktuella fall dessutom uppgift om en länk för att komma åt kartan på internet (t.ex. en Google-karta eller en
webbplats).]

(2) Uppdaterad vegetationskarta eller marktäckekarta
[En vegetationskarta eller marktäckekarta som visar de huvudsakliga naturtyperna och marktäckeklasserna i
biosfärområdet bör lämnas om det finns en sådan.]

(3) Uppdaterad lista med juridiska dokument (om möjligt med en sammanfattning på engelska,
franska eller spanska av innehållet och en översättning av dess mest relevanta bestämmelser)
[Uppdatera i aktuella fall de huvudsakliga juridiska dokumenten sedan nomineringen av biosfärområdet och lämna
in en kopia av dessa dokument.]

(4) Uppdaterad lista med samverkansplaner för markanvändning och landskapsförvaltning
[Lista med befintliga samverkansplaner för markanvändning och landskapsförvaltning (med datum och
referensnummer) för de administrativa områdena i biosfärområdet (T.ex. Översiktsplan, reservatsföreskrifter
m.m.). Bifoga en kopia av dessa dokument. Vi rekommenderar att innehållet sammanfattas på engelska, franska
eller spanska och att de mest relevanta bestämmelserna översätts.]

(5) Uppdaterad artlista (i en bilaga)
[Lista viktiga arter som förekommer i biosfärområdet, om möjligt med deras allmänna namn (för dokument som
lämnas till Unesco, uppges om möjligt allmänna engelska namn).]

(6) Uppdaterad lista med de viktigaste bibliografiska referenserna (i en bilaga)
[Lista de viktigaste publikationer och artiklar som är relevanta för biosfärområdet.]

(7) Andra stöddokument
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10. ADRESSER
10.1 Kontaktadress till biosfärområdet
[Myndighet, organisation eller annan enhet som fungerar som kontakt och till vilken all korrespondens inom
världnätverket för biosfärområden bör skickas.]

Namn: ________________________________________________________________
Gatu- eller postadress: ___________________________________________________
Postnummer och ort: ____________________________________________________
Land: ________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________
E-postadress: __________________________________________________________
Webbplats:
10.2. Administrativt ansvarig enhet för kärnområden
Namn: ________________________________________________________________
Gatu- eller postadress: ___________________________________________________
Postnummer och ort: ____________________________________________________
Land: ________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________
E-postadress: __________________________________________________________
Webbplats:

10.3. Administrativt ansvarig enhet för buffertzoner
Namn: ________________________________________________________________
Gatu- eller postadress: ___________________________________________________
Postnummer och ort: ____________________________________________________
Land: ________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________
E-postadress: __________________________________________________________
Webbplats:
10.4. Administrativt ansvarig enhet för utvecklingsområdet
Namn: ________________________________________________________________
Gatu- eller postadress: ___________________________________________________
Postnummer och ort: ____________________________________________________
Land: ________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________
E-postadress: __________________________________________________________
Webbplats:
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Bilaga I till utvärderingen av biosfärområdet, januari 2013

MABnets katalog över biosfärområden
Administrativa uppgifter
Land:
Biosfärområdets namn:
Utnämningsår:
Administrativa myndigheter: (7.6)
Kontaktperson: (10.1)
Kontaktadress: (Inklusive telefonnummer, post- och e-postadresser) (10.1)
Relaterade länkar: (webbplatser)
Sociala nätverk: (6.5.4)

Beskrivning
Allmän beskrivning:
Omkring 25 rader

Huvudsaklig ekosystemtyp:
Huvudsakliga naturtyper och marktäckeklasser:
Bioklimatisk zon:
Plats (latitud och longitud):
Total area (hektar):
Kärnområde(n):
Buffertzon(er):
Utvecklingsområde(n):
Annan befintlig områdesindelning:
Höjdintervall (meter över havet):
Zoneringskartor (se avsnitt 2.2.2):
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Övergripande mål för biosfärområdet
Kort beskrivning
Omkring 5 rader

Forskning
Kort beskrivning
Omkring 5 rader

Uppföljning och övervakning
Kort beskrivning
Omkring 5 rader
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Specifika variabler (fyll i tabellen nedan och bocka för de relevanta parametrarna)

Abiotiska
Abiotiska faktorer

Biologisk mångfald
Skogsplantering/återplantering

Surt nedfall/atmosfäriska faktorer

Alger

Luftkvalitet

Främmande och/eller invasiva arter

Lufttemperatur

Amfibier

Klimat, klimatologi

Arida och semiarida system

Föroreningar

Autekologi

Torka

Strandsystem/system med mjukbotten

Erosion

Bentos

Geologi

Aspekter av biologisk mångfald

Geomorfologi

Biogeografi

Geofysik

Biologi

Glaciologi

Bioteknik

Global förändring

Fåglar

Grundvatten

Boreala skogar

Habitatfrågor

Uppfödning

Tungmetaller

Kustsystem/marina system

Hydrologi

Samhällsstudier

Indikatorer

Bevarande

Meteorologi

Korallrev

Modellering

Degraderad mark (t ex erosion)

Övervakning/metodik

Ökenspridning

Näringsämnen

Sanddynssystem

Fysisk oceanografi

Ekologi

Miljöförstöring, miljöfarliga ämnen

Ekosystembedömning

Slamavsättning/sedimentering

Ekosystems funktion/struktur

Jordmån

Ekosystemtjänster

Speleologi

Ekotoner

Topografi

Inhemska arter

Toxikologi

Etologi

UV-strålning

Evapotranspiration
Evolutionära undersökningar/paleoekologi
Fauna
Bränder/brandekologi
Fiskar
Flora
Skogssystem
Färskvattensystem
Svampar
Genetiska resurser
Genetiskt modifierade organismer
Hemträdgårdar
Indikatorer
Ryggradslösa djur
Ösystem/östudier
Lagunsystem
Lavar
Däggdjur
Mangrovesystem
System av medelhavstyp
Mikroorganismer
Migrerande populationer
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Modellering
Övervakning/metodik
Bergs- och höglandssystem
Naturresurser och andra resurser
Naturmedicinprodukter
Störningar och återhämtningsförmåga
Skadedjur/sjukdomar
Fenologi
Fytosociologi/ordning
Plankton
Växter
Polsystem
Pollinering
Populationsgenetik/-dynamik
Produktivitet
Sällsynta/utrotningshotade arter
Reptiler
Återställning/rehabilitering
(Åter)införande av arter
Artinventering
Subtropiska/tempererade regnskogar
Taxonomi
Skogar i tempererade klimat
Grässlätter i tempererade klimat
Tropiska torra skogar
Tropiska grässlätter och savanner
Tropiska fuktiga skogar
Tundrasystem
Växtlighetsstudier
Vulkaner/geotermiska system
Våtmarkssystem
Djurliv
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Integrerad övervakning
Jordbruk/andra produktionssystem

Biogeokemiska undersökningar

Agroforestry

Bärförmåga

Antropologiska studier

Klimatförändring

Socioekonomiska
Vattenbruk

Konfliktanalys/-lösning

Arkeologi

Ekosystemmetod

Bioprospektering

Utbildning och folkbildning

Kompetensutveckling

Miljöförändringar

Hemindustri

Geografiska informationssystem (GIS)

Kulturella aspekter

Effekt- och riskstudier

Demografi

Indikatorer

Ekonomiska studier

Indikatorer på miljökvalitet

Ekonomiskt viktiga arter

Infrastrukturutveckling

Energialstringssystem

Institutionella och juridiska aspekter

Etnologi/seder/kunskap

Integrerade undersökningar

Ved

Tvärvetenskapliga undersökningar

Fiske

Besittningsrätt till mark

Skogsbruk

Landbruk/marktäckning

Människors hälsa

Inventering/övervakning av landskap

Migration

Skötselfrågor

Jakt

Kartering

Indikatorer

Modellering

Indikatorer på hållbarhet

Övervakning/metodik

Frågor som rör urfolk

Planerings- och zoneringsåtgärder såtgärder

Industri

Policyfrågor

Försörjningsåtgärder

Fjärranalys

Boskap och deras effekter

Landsbygdssystem

Lokalt deltagande

Hållbar utveckling/hållbart bruk

Mikrokrediter

Gränsöverskridande frågor/åtgärder

Gruvdrift

Stadssystem

Modellering

Undersökning/övervakning av flodområden

Övervakning/metodik
Naturliga faror
Skogsprodukter andra än timmer
Pastoralism
Förhållanden mellan människa och natur
Fattigdom
Ekonomi/marknadsföring med hög kvalitet
Rekreation
Resursbruk
Kvinnors roll
Heliga platser
Småföretagsinitiativ
Sociala/socioekonomiska aspekter
Intressenters intressen
Turism
Transporter
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Bilaga II till utvärderingen av biosfärområdet, januari 2013
Marknadsförings- och kommunikationsmaterial
för biosfärområdet

Bifoga lite marknadsföringsmaterial som rör biosfärområdet, gärna foton av hög kvalitet
och/eller korta filmer om biosfärområdet så att sekretariatet kan förbereda lämpliga filer för
pressevenemang. För detta behövs ett antal fotografier i hög upplösning (300 dpi) med uppgift
om fotograf och bildtexter samt videobilder (arbetskopior) utan kommentarer och undertext i
proffskvalitet – endast DV CAM eller BETA.
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UNESCO Photo Library
Bureau of Public Information

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS
Reference:

1.

a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned photo(s) hereby
grant to UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce,
diffuse, communicate to the public in any form and on any support, including digital, all
or part of the photograph(s) and to licence these rights to third parties on the basis of
the rights herein vested in UNESCO
b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout the
world.
c) The name of the photographer will be cited alongside UNESCO’s whenever his/her
work is used in any form.

2.

I certify that:
a) I am the sole copyright holder of the photo(s) and am the owner of the rights
granted by virtue of this agreement and other rights conferred to me by national
legislation and pertinent international conventions on copyright and that I have full
rights to enter into this agreement.
b) The photo(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any existing
copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or defamatory.

Name and Address:

Signature :

Date :

(Sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself)
Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687
Direct Fax: 00331 – 45685655; e-mail: photobank@unesco.org; m.ravassard@unesco.org
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UNESCO PHOTO LIBRARY
Bureau of Public Information

AGREEMENT GRANTING NON-EXCLUSIVE RIGHTS

Reference:

1.

a) I the undersigned, copyright-holder of the above mentioned video(s) hereby grant
to UNESCO free of charge the non-exclusive right to exploit, publish, reproduce,
diffuse, communicate to the public in any form and on any support, including digital,
all or part of the photograph(s) and to licence these rights to third parties on the
basis of the rights herein vested in UNESCO
b) These rights are granted to UNESCO for the legal term of copyright throughout
the world.
c) The name of the author/copyright holder will be cited alongside UNESCO’s
whenever his/her work is used in any form.

2.

I certify that:
a) I am the sole copyright holder of the video(s) and am the owner of the rights
granted by virtue of this agreement and other rights conferred to me by national
legislation and pertinent international conventions on copyright and that I have full
rights to enter into this agreement.
b) The video(s) is/are in no way whatever a violation or an infringement of any
existing copyright or licence, and contain(s) nothing obscene, libellous or
defamatory.

Name and Address:

Signature :

Date:

(Sign, return to UNESCO two copies of the Agreement and retain the original for yourself)
Mailing address: 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Direct Telephone: 00331 – 45681687
Direct Fax: 00331 – 45685655; e-mail: photobank@unesco.org; m.ravassard@unesco.org
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Annex III to the Biosphere Reserve Periodic Review, January 2013
The Statutory Framework of the World Network of Biosphere
Reserves
Introduction
Within UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) programme, biosphere reserves are
established to promote and demonstrate a balanced relationship between humans and the
biosphere. Biosphere reserves are designated by the International Co-ordinating Council of the
MAB Programme, at the request of the State concerned. Biosphere reserves, each of which
remains under the sole sovereignty of the State where it is situated and thereby submitted to
State legislation only, form a World Network in which participation by the States is voluntary.
The present Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves has been
formulated with the objectives of enhancing the effectiveness of individual biosphere reserves
and strengthening common understanding, communication and co-operation at regional and
international levels.
This Statutory Framework is intended to contribute to the widespread recognition of biosphere
reserves and to encourage and promote good working examples. The delisting procedure
foreseen should be considered as an exception to this basically positive approach, and should be
applied only after careful examination, paying due respect to the cultural and socio-economic
situation of the country, and after consulting the government concerned.
The text provides for the designation, support and promotion of biosphere reserves, while
taking account of the diversity of national and local situations. States are encouraged to
elaborate and implement national criteria for biosphere reserves which take into account the
special conditions of the State concerned.

Article 1 - Definition
Biosphere reserves are areas of terrestrial and coastal/marine ecosystems or a combination
thereof, which are internationally recognized within the framework of UNESCO's programme
on Man and the Biosphere (MAB), in accordance with the present Statutory Framework.

Article 2 - World Network of Biosphere Reserves
1. Biosphere reserves form a worldwide network, known as the World Network of Biosphere
Reserves, hereafter called the Network.
2. The Network constitutes a tool for the conservation of biological diversity and the
sustainable use of its components, thus contributing to the objectives of the Convention on
Biological Diversity and other pertinent conventions and instruments.
3. Individual biosphere reserves remain under the sovereign jurisdiction of the States where
they are situated. Under the present Statutory Framework, States take the measures which they
deem necessary according to their national legislation.
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Article 3 - Functions
In combining the three functions below, biosphere reserves should strive to be sites of
excellence to explore and demonstrate approaches to conservation and sustainable development
on a regional scale:
(i) conservation - contribute to the conservation of landscapes, ecosystems, species and genetic
variation;
(ii) development - foster economic and human development which is socio-culturally and
ecologically sustainable;
(iii) logistic support - support for demonstration projects, environmental education and training,
research and monitoring related to local, regional, national and global issues of conservation
and sustainable development.

Article 4 - Criteria
General criteria for an area to be qualified for designation as a biosphere reserve:
1. It should encompass a mosaic of ecological systems representative of major biogeographic
regions, including a gradation of human interventions.
2. It should be of significance for biological diversity conservation.
3. It should provide an opportunity to explore and demonstrate approaches to sustainable
development on a regional scale.
4. It should have an appropriate size to serve the three functions of biosphere reserves, as set
out in Article 3.
5. It should include these functions, through appropriate zonation, recognizing:
(a) a legally constituted core area or areas devoted to long-term protection, according to the
conservation objectives of the biosphere reserve, and of sufficient size to meet these objectives;
(b) a buffer zone or zones clearly identified and surrounding or contiguous to the core area or
areas, where only activities compatible with the conservation objectives can take place;
(c) an outer transition area where sustainable resource management practices are promoted and
developed.
6. Organizational arrangements should be provided for the involvement and participation of a
suitable range of inter alia public authorities, local communities and private interests in the
design and carrying out the functions of a biosphere reserve.
7. In addition, provisions should be made for:
(a) mechanisms to manage human use and activities in the buffer zone or zones;
(b) a management policy or plan for the area as a biosphere reserve;
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(c) a designated authority or mechanism to implement this policy or plan;
(d) programmes for research, monitoring, education and training.

Article 5 - Designation procedure
1. Biosphere reserves are designated for inclusion in the Network by the International Coordinating Council (ICC) of the MAB programme in accordance with the following procedure:
(a) States, through National MAB Committees where appropriate, forward nominations with
supporting documentation to the secretariat after having reviewed potential sites, taking into
account the criteria as defined in Article 4;
(b) the secretariat verifies the content and supporting documentation: in the case of incomplete
nomination, the secretariat requests the missing information from the nominating State;
(c) nominations will be considered by the Advisory Committee for Biosphere Reserves for
recommendation to ICC;
(d) ICC of the MAB programme takes a decision on nominations for designation. The DirectorGeneral of UNESCO notifies the State concerned of the decision of ICC.
2. States are encouraged to examine and improve the adequacy of any existing biosphere
reserve, and to propose extension as appropriate, to enable it to function fully within the
Network. Proposals for extension follow the same procedure as described above for new
designations.
3. Biosphere reserves which have been designated before the adoption of the present Statutory
Framework are considered to be already part of the Network. The provisions of the Statutory
Framework therefore apply to them.

Article 6 - Publicity
1. The designation of an area as a biosphere reserve should be given appropriate publicity by
the State and authorities concerned, including commemorative plaques and dissemination of
information material.
2. Biosphere reserves within the Network, as well as the objectives, should be given appropriate
and continuing promotion.

Article 7 - Participation in the Network
1. States participate in or facilitate co-operative activities of the Network, including scientific
research and monitoring, at the global, regional and sub-regional levels.
2. The appropriate authorities should make available the results of research, associated
publications and other data, taking into account intellectual property rights, in order to ensure
the proper functioning of the Network and maximize the benefits from information exchanges.
Unesco – Programmet för Människan och biosfären (MAB) – Utvärdering av biosfärområden – januari 2013

37
3. States and appropriate authorities should promote environmental education and training, as
well as the development of human resources, in co-operation with other biosphere reserves in
the Network.

Article 8 - Regional and thematic subnetworks
States should encourage the constitution and co-operative operation of regional and/or thematic
subnetworks of biosphere reserves, and promote development of information exchanges,
including electronic information, within the framework of these subnetworks.

Article 9 - Periodic review
1. The status of each biosphere reserve should be subject to a periodic review every ten years,
based on a report prepared by the concerned authority, on the basis of the criteria of Article 4,
and forwarded to the secretariat by the State concerned.
2. The report will be considered by the Advisory Committee for Biosphere Reserves for
recommendation to ICC.
3. ICC will examine the periodic reports from States concerned.
4. If ICC considers that the status or management of the biosphere reserve is satisfactory, or has
improved since designation or the last review, this will be formally recognized by ICC.
5. If ICC considers that the biosphere reserve no longer satisfies the criteria contained in Article
4, it may recommend that the State concerned take measures to ensure conformity with the
provisions of Article 4, taking into account the cultural and socio-economic context of the State
concerned. ICC indicates to the secretariat actions that it should take to assist the State
concerned in the implementation of such measures.
6. Should ICC find that the biosphere reserve in question still does not satisfy the criteria
contained in Article 4, within a reasonable period, the area will no longer be referred to as a
biosphere reserve which is part of the Network.
7. The Director-General of UNESCO notifies the State concerned of the decision of ICC.
8. Should a State wish to remove a biosphere reserve under its jurisdiction from the Network, it
notifies the secretariat. This notification shall be transmitted to ICC for information. The area
will then no longer be referred to as a biosphere reserve which is part of the Network.

Article 10 - Secretariat
1. UNESCO shall act as the secretariat of the Network and be responsible for its functioning
and promotion. The secretariat shall facilitate communication and interaction among individual
biosphere reserves and among experts. UNESCO shall also develop and maintain a worldwide
accessible information system on biosphere reserves, to be linked to other relevant initiatives.
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2. In order to reinforce individual biosphere reserves and the functioning of the Network and
sub-networks, UNESCO shall seek financial support from bilateral and multilateral sources.
3. The list of biosphere reserves forming part of the Network, their objectives and descriptive
details, shall be updated, published and distributed by the secretariat periodically.
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