
      

 
 

   

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att  

bidra till en hållbar utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. 

Utvecklingen av biosfärområdet sker i samverkan mellan Götene, Lidköping och 

Mariestads kommuner. För mer information: www.vanerkulle.se 
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Biosfärområden uppmärksammas när Unesco firar 70 år  

 
Johanna MacTaggart talar på Unescorådets arrangemang  

 

I år uppmärksammar Unesco sitt 70-års-jubileum: 70 år i kampen för 
fred. Detta görs bl a den 10 mars genom ett arrangemang på 

Utrikesdepartementet där man bjudit in fyra huvudtalare, däribland 
Johanna MacTaggart, koordinator för Biosfärområde Vänerskärgården 

med Kinnekulle. Johanna MacTaggart arbetar även som nationell 
koordinator för MAB-programmet (Man and the Biosphere 

Programme) och sedan 2013 representerar hon också Sverige i den 
globala styrelsen för MAB-programmet, the International Coordinating 

Council for Man and the Biosphere Programme. 

 
”-Väldigt roligt att Sveriges biosfärprogram uppmärksammas i detta 

sammanhang. Det är också en fin möjlighet för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 
som kommer få belysa hur arbetet med att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar kan se 

ut i praktiken. Jag ser fram emot att berätta om vår roll i samhällsutvecklingen - en utveckling som 
inte längre sker på bekostnad av framtida generationers välfärd” säger Johanna MacTaggart om 

tisdagens medverkan.  
 

De övriga talarna är Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Leif 

Magnusson, Unesco LUCS i Botkyrka samt Martin Schibbye, frilansjournalist.  

 

Bakgrund 
Efter en nominering av Sveriges regering utnämnde Unesco 2010 Vänerskärgården med 

Kinnekulle till ett Biosfärområde. Det ingår därmed i Unescos globala nätverk som i 
dagsläget omfattar 631 biosfärområden runt om i världen – alla med uppdraget att hitta 

lokala lösningar på globala utmaningar.  
 

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, och 

bildades 1945 för att arbeta för fred och säkerhet.  
 

Kontaktperson: 
Johanna MacTaggart, johanna.mactaggart@vanerkulle.se, 0501-39 31 93 

Tid:  10 mars kl 15.00 – 18.00  

 
Plats:  Utrikesdepartementet, Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm 
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