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Nationalparker inrättas av staten i 

syfte att skydda vår mest värdefulla 

natur. 

Föreskrifter finns, som gäller alla: 

markägare och besökare. 

Föreskrifterna kan se olika ut från 

område till område, beroende på 

vad som krävs för att skydda de 

värden som finns där.

Det kan exempelvis vara förbjudet 

att tälta, elda, lägga till med båt eller 

ha med sig hund i området.
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Biosfärprogrammets syfte är att 
på vetenskaplig grund förbättra 
relationen mellan människan 
och hennes livsmiljö i ett globalt 
perspektiv. 

Programmet är starkt kopplat till 
Agenda 2030, där ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter 
av hållbar utveckling är 
beroende av varandra. 

Regeringen utser kandidater 
efter att förstudien är 
genomförd, Unesco beslutar. 

Här kan man läsa mer 
https://biosfarprogrammet.se/

https://biosfarprogrammet.se/
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De värden som finns i bör 
bevaras och utvecklas.

Men inte skyddas från 
mänsklig aktivitet. 

Istället för att skilja 
människan från de 
livsmiljöer hon verkar i är 
syftet med biosfärområden 
att, i lokal samverkan, 
utforska och testa nya idéer 
för att både bevara och 
fortsatt bruka naturens 
ekosystemtjänster. 
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Biosfärområden ska som 
modellområden visa hur 
samhällen kan utvecklas hållbart 
och utgöra goda exempel på hur 
Agenda 2030 kan genomföras 
lokalt. 

Ett biosfärområde i Stockholms 
skärgård skulle bli unikt genom 
den natur- och kulturmiljö som 
präglar skärgården.

Inga nya restriktioner 
tillkommer. Befintliga lagar 
gäller.
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Biosfärområden kan fungera som 
arenor för samtal och lärande, 
hantera målkonflikter och lösa 
dem i samförstånd.

Det ger ökade förutsättningar för 
vinn-vinn-lösningar och synergier 
mellan de globala målen och den 
lokala samhällsutvecklingen. 

Biosfärområden utses av Unesco 
efter nominering från 
medlemsländerna. Det tar i bästa 
fall ca 5 år. Men ofta längre tid än 
så.
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WWF lanserade hösten 2019 en vision 
om att få Unesco att utse ett världsarv 
och ett biosfärområde i Stockholms 
skärgård. För att lyckas krävs ett lokalt 
engagemang. 

Efter fördjupad dialog med flera 
skärgårdsaktörer, landade WWF i att det 
saknades stöd för ett världsarv och har 
därför lämnat den delen.

Dialogen fortsatte med SIKO och
boende på Nämdö för att jobba för ett
biosfärområde i Nämdöskärgården. 
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Engagemanget i Nämdö Green Archipelago 
utgör grunden 

Vi är nu i fasen att teckna avtal för ett 
partnerskap 

WWF bidrar med kompetens och ett globalt 
nätverk

Hjälper till med bidragsansökningar

WWF ingår i Biosphere for Baltic, ett 
biosfärnätverk för biosfärområden runt 
Östersjön

Plattformen som UNESCOs Biosfärprogram 
ger är värdefull
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