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Partnersavtal med Skargardshavets
biosfaromrade
Ett intentionsavtal om deltagande i biosfaromradets verksamhet

1. Avtalspart

Namn

Pargas stad
Kontaktperson/ er:

Patrik Nygren, stadsdirektor , Tomas Eklund, naringslivschef

Vifungerar som en de/ av Unescos biosfiiromrade i Skiirgardshavet och har for
avsikt att med var verksamhet stoda malsiittningarna for biosfiiromradet.

2. Avtalet baserar sig pa strategin for biosfaromradets verksamhet
Biosfaromradets alla samarbetspartners arbetar tillsammans for att uppfylla uppdraget som
getts av UNESCO i och med utnamningen till biosfaromrade .

VISION
I Skiirgardshavets biosfiiromrade bor och verkar invanarna i en hallbar skiirgardsmiljo med en
rik natur , ett viilmaende hav och ett livskraftigt samhiille . Omradet samverkar aktivt med andra
omraden bade nationellt och internationellt.

UPPDRAG
Pa uppdrag av UNESCO arbetar vi med att hitta lokala losningar pa
globala utmaningar, for att uppna en hallbar samhallsutveckling .
Skargardshavets biosfaromrade skall i samverkan med det globala natverket av biosfaromraden
fungera som ett modellomrade for hallbara losningar . Alla varldens biosfaromraden ska uppfylla
tre funktioner ; att bevara , utveckla och stoda det omrade de ar verksamma inom . Sa har arbetar
man i Skargardshavets biosfaromrade med Unescos tre tyngdspunktomraden :
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1. Bevara
Att bevara skargardens kulturarv, naturens mangfald, ett traditionellt kulturlandskap och ett
valmaende Skargardshav.

Vi viii bevara skargardens mangfald av arter och naturtyper men aven manniskans kultur och traditioner .
En stor del av de skyddade naturomradena som finns i Skargardshavets biosfaromrade hor till
Skargardshavets nationalpark. Vi stravar till att bevara ocksa ovriga omraden som attraktiva livsmiljoer
for skargardsbefolkningen och for rekreation. Varden av kulturlandskap och darmed bevarandet av
naturens mangfald, ar ett exempel pa verksamhet som stoder bade ekologiska och ekonomiska varden,
men aven det kustnara fisket som kampar med lonsamheten har en betydande inverkan pa minskandet
av naringsamnen i havet. Genom att framja kommunikationen mellan hogskolor, beslutsfattare och
ortsbor viii vi sprida kunskap kring Skargardshavets tillstand .

2. Utveckla
Att forverkliga utvecklingsprojekt som framjar bosattning aret om, sysselsattning, hallbar turism och
innovationer kring hallbarhet i skargardsmiljo och for att framja en cirkular ekonomi.

Vi arbetar for en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hallbar utveckling av skargardssamhallet. En viktig
aspekt for skargarden ar att det skapas arbetsmojligheter och att det gar att hitta attraktivt boende . Vi
sbker lokala losningar for att framja en cirkular ekonomi dar skargardens foretag gynnas. Bade turismen
och livsmedelsbranschen skapar nya sysselsattningsmojligheter i skargarden. Vi arbetar for koldioxidoch naringsamnesneutrala kommuner. Biosfaromradet fungerar som en katalysator for olika instansers
utvecklingsprojekt , genom att sammanfora manniskor, organisationer , ideer, kunskap och finansiering.
Projekten drivs av olika partners till biosfaromradet, som en del av biosfaromradets verksamhet .

3. Stodja
Att formedla kunskap, goda erfarenheter och kontakter, samt inspirera alla som bor och verkar i
Skargardshavet att hitta sin roll i en hallbar samhallsutveckling.

Biosfaromradet skapar och uppratthaller natverk och verktyg for forskning, utbildning och upplysning ,
samt utvecklar biosfaromradets " brand" for att stbdja ett barkraftigt skargardssamhalle. Vi viii inspirera
alla som bor och verkar i vart biosfaromrade att hitta sitt satt att bidra , genom att erbjuda en neutral
arena kring vad som ar hallbar samhallsutveckling. Detta omfattar biosfarfostran for barn och unga,
vilket beror bade milj6 och kultur, sammanstallning av popularvetenskapligt informationsmaterial ,
utrednings- eller forskningsprojekt i samarbete med hogskolorna, diskussionstillfallen kring aktuella
fragor och informationsspridning genom seminarier .
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3. Beskrivning av avtalspartens roll och intentioner
Var roll inom biosfi:iromradet or:
❖

Administrera koordineringen av biosfaromradets verksamhet med hjalp av ett
"biosfarkontor" med en heltidsanstalld koordinator , som en koptjanst finansierad av
Egentliga Finlands NTM-central

❖

lntressebevakning av skargardsforbindelsetrafiken

❖

Utveckla narservicen i skargardskommundelarna

❖

Utveckla naringslivet och driva utvecklingsprojekt som stoder en hall bar utveckling av ett
livskraftigt skargardssamhalle

❖

Utveckla en hallbar naturturism

❖

lntressebevakning vad galler biosfaromradets forvaltning

❖

Starka Unesco biosfaromradets varumarke lokalt, nationellt och internationellt
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Vi har for avsikt att genom var verksamhet bidra till en hal/bar utveckling av ett
livskraftigt skiirgardssamhiil/e genom de styrkor vi har idag och de
malsiittningarna som presenteras nedan .
Viiljminst tva temaomraden for malsiittningar .

Tema-omrade
Varna om natur- och
kulturarv

Varna om Skargardshavet
Framja hallbar turism

Livskraftig skargard/cirkular
ekonomi

Styrkor idag

Malsattning for framtiden

Fostran som handlar om att
varna om omradets natur
och kulturarv och starker
lokalidentiteten ar
integrerat i bade
dagvardspedagogiken
grundskoleutbildningen

Fortsatta att forverkliga Gaddan
och ganget i dagvarden,
biosfaromradet i skolan med ak 7 i
skargardens skolor, VIME-kurser i
gymnasierna tillsammans med
biosfarkontoret

Utvecklingen av cykelturism
har pagatt lange, medan
vandringsturismen ar i
startgroparna.
Staden har satsat start pa
ett omfattande
fjarrvarmeverk pa flis
Staden har en viktig i roll i
bevakning av
skargardsfo rbi nde lsetrafiken

Utveckla vandringsturismen i
skargarden

Staden har installerat
solpaneler pa flera av
stadens fastigheter

Staden har genom
investe ringar och
omorgan iseringar stott en
fortsatt narservice i
skargarden

Undersi:iker mojligheten att bli en
kolneutral kommun; med
betoning pa en kolneutral ringvag
Staden prioriterar hogt
tillganglighet och bevakar och
framjar en utveckling av
skargardsforbindelsetrafiken som
gynnar bade aret om boende och
besoksnaringen , bl.a. genom att
jobba for en fast forbindelse till
Nagu
Stoda utvecklingen av hallbara
losningar for privata fastigheter ,
t.ex. solpaneler
Man stravar efter att testa nya
hallbara energilosningar for
nyrenoverade byggnader, t.ex. ett
solpanelstak pa lnios daghem.
Fortsatta utveckla narservicen i
skargardskommundelarna till att
betjana ett livskraftigt samhalle

Stoda foretagare i att kunna delta
i upphandling for staden
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Staden lyfter fram
biosfaromradet i Sitt
marknad sforingsmaterial for
turister

Forstarka Unesco-brandet lokalt
och anvanda Unescoutnamningen mera inom turism
och PR,aven vid marknadsforing
for inflyttning
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4. Bakgrund

Unescos MAB-program

och Skargardshavets biosfaromrade

(karta)

Ett Unesco biosfarom rade handlar om hur man skall pa ett hallbart satt bo och verka pa
omraden med unik natur och kultur . Sedan 1994 har stora delar av Abolands skargard varit
medlem av Unescos globala natverk av biosfaromraden , som alla arbetar for att forbattra
relationen mellan manniska och natur. Ar 2017 finns det 669 biosfaromraden i 120 lander, varav
Skargardshavets biosfaromrade ar ett av tva i Finland. Det andra finns i Norra Karelen.
Biosfaromradets verksamhet bygger fullstandigt pa partnerskap och frivilliga
overenskommelser . Alla kan bidra till att forverkliga ett hallbart och livskraftig samhalle i
Skargardshavets biosfaromrade . Det finns lokala, nationella och internationella forum for att
utbyta erfarenheter och kunskap mellan aktorer med intresse for hallbar utveckling i samband
med biosfaromraden .

SkirgArdsbnets bio s&rom'itd't• Saaristomeren biosfaarialue
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Organisation
I styrgruppen for Skargardshavets biosfaromrade ingar Egentliga Finlands NTM-central, Pargas
stad, Kimitoons kommun, Forststyrelsen, Abo Akademi och Abo Universitet . Styrgruppen
ansvarar for att planera verksamheten och dra upp de strategiska riktlinjerna for
biosfaromradets arbete .
Skargardshavets biosfaromrades verksamhet bygger pa samarbete . Sjalva organisationen bestar
av flera samarbetsparter och all verksamhet forverkligas av olika organisationer i regionen .
Alla styrgruppens medlemsorganisationer deltar i forverkligandet av biosfaromradet
verksamhet. NTM-centralen, som har huvudansvaret for koordineringen av biosfaromradets
verksamhet , har som regional myndighet uppgifter i samband med overvakning och utveckling
inom naring, milj6 och trafik , som tangerar biosfaromradets uppdrag . Kommunerna deltar
centralt i forvaltningen av biosfaromradet genom samarbetsavtalet med NMT-centralen . I bada
kommunerna hanteras fragor som galler biosfaromradet av avdelningar och personal med
arbetsuppgifter som ror utveckling, naringsliv , mi lj6 och kommunikation. Kommunerna driver
utvecklingsprojekt i samarbete med biosfaromradet och kan delta i organiseringen av olika
evenemang, till exempel Skargardshavets vintertraff.
Biosfarkontoret sk6ts av Pargas stad, tillsammans med Kimito6ns kommun och Egentliga
Finlands NTM-central, som star for huvudfinansieringen. Pargas stad har en koordinator anstalld

pa helt id och tidvis aven an nan personal i man av mojlighet. Abolands Skargardsstiftelses
verksamhet drivs med nara koppling till biosfarkontoret.
Biosfarkontorets roll ar framst att skapa forutsattningar och underlatta for andra att bidra till en
hallbar samhallsutveckl ing. Biosfarkontoret kan initiera, vidareutveckla och starta upp projekt .
All projektverksamhet drivs av olika samarbetsparter . Biosfarkontoret har ocksa en viktig roll i
att inspirera och engagera invanare och foretag till att medverka for en hallbar utveckling . Man
sprider information om hallbara losningar som passar skargarden och delar med sig med andra
regioner de goda erfarenheter vi har fran Skargardshavets omrade. Till biosfarkontorets
regelbundna verksamhet hor biosfarfostran, dvs. fostran som beror bade natur, kultur och
hall bar utveckling, i skolor och daghem. Biosfarkontoret ordnar ocksa en arlig vintertraff for alla
intresserade av skargardsutveckling och arligen 1-2 forum for Skargardsforskning tillsammans
med Skargardsinstitutet for Abo Akademi. For informat ionsspridning anvands nyhetsbrev ,
Facebook, Twitter, hemsidan och tidskriften Skargard . Biosfarkontoret ar ocksa med och ordnar
andra evenemang , som stoder en hallbar utveckling av skargarden , sasom t .ex. FM i
mathantverk, skargardens miljomassa i Pargas eller Bioblitz-karte ringar.
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Vaci ar en biosfarpartner?
Skargardshavets biosfaromrades partnerskapsprogram grundar sig pa att man stravar
tillsammans efter att uppna gemensamma malsattningar i fraga om en hallbar skargardsmiljo
och ett livskraftigt samhalle i Abolands skargard. Biosfaromradets partners har en viktig roll i
biosfaromradets lokala natverk, men ocksa i bade det nationella och de internationella
natverken av biosfaromraden . I natverken skapas synergier, samarbete och intressanta utbyten
av erfarenheter . Biosfaromradets partners kan vara organisationer, foretag eller enskilda
individer. Alla kan ha en roll inom biosfaromradets verksamhet . Partnersavtalen gors for en 5arsperiod .

5. Avtalspartens skyldigheter och rattigheter
Anvandning av logo
Som biosfarpartner ar det mojligt att anvanda Skargardshavets biosfaromrades logo i samband
med den verksamhet som stoder biosfaromradet. Man maste folja reglerna for hur logon kan
anvandas. Unescos och MAB-program mets logon kan aid rig anvandas enskilt fran varandra eller
skilt fran biosfaromradets egen logo. Skargardshavets biosfaromrades logo kan anvandas skilt
fran de andra . Logona far aid rig anvandas i kommersiellt syfte och kan inte tryckas upp pa
produkter . Man kan dock anvanda dem pa hemsidan och i annat marknadsforingsmaterial for
att synliggora Unesco biosfaromradet och lyfta fram sitt partnerskap med programmet . Var
garna i kontakt med biosfaromradeskontoret ifall ni ar osakra . Da avtalstiden upphor maste
avtalet fornyas annars upphor ratten att anvanda logona .
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Malsattningarna och uppfoljning
Alla biosfaromradets partners forbinder sig till att forverkliga nagra konkreta malsattningar for
en hall bar utveckling. Malsattningarna kan kopplas till nagra av de olika temaomraden som
prioriterats inom biosfaromradets partnerskapsprogram .
Biosfaromradets partners haller biosfarkontoret uppdaterat om hur man forverkligar
malsattningarna. Man mots arligen i samband med ett gemensamt forum/biosfaromradets
vintertraff for att folja upp alla biosfarpartners framsteg. Malsattningarna presenteras ocksa pa
biosfaromradets hemsida och framsteg lyfts tram i sociala medierna. Biosfaromradets partner
satter upp nya malsattningar i samband med fornyande av avtalet. Man kan ocksa presentera
nya malsattningar oftare i samband med det arliga forumet.

Avtalstid
01.01.2018-31.12.2022 (Sar)

Patrik Nygren
Stadsdirektor , Pargas

Sanna Kipina- Salokannel
Styrgruppens ordforande, Skargardshavets biosfaromrade

