
Biosfärkandidat Voxnadalen finansieras av: 

Ett biosfärområde i Voxnadalen 
En liten FAQ 

Vilket område är det som berörs? 
Biosfärområde Voxnadalen utgår till stor del från älven Voxnans avrinningsområde. Den del av 
avrinningsområdet som tillhör Härjedalens kommun ingår ej. Totalt motsvarar detta en yta på 341 533 ha 
och inkluderar delar av Ovanåkers, Ljusdals, Bollnäs och Rättviks kommuner.  
 

Vad ska biosfärområdet bidra till? 
Biosfärområdet ska bidra till att Voxnadalen upplevs som attraktivt att leva, bo och verka i, vilket 
symboliseras av den övergripande visionen Voxnadalen – en bra bit av världen. Biosfärområdet ska bidra 
till denna vision genom att 1) tillvarata områdets natur- och kulturmiljövärden, 2) utveckla en 
sociokulturellt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling samt 3) stödja forskning och lärande inom hållbar 
utveckling.  
 

Hur ska biosfärområdet arbeta rent praktiskt? 
Biosfärområdet ska vara en neutral och inkluderande samverkansarena som förenar Voxnadalens 
intressenter över geografiska (kommuner) och administrativa gränser (myndigheter, kommuner, privata 
sektorn, intresseorganisationer och ideella krafter). Organisationen som förvaltar det Unesco-uppdrag 
som en utnämning till biosfärområde innebär ska både initiera egna projekt och stötta pågående insatser 
som bidrar till en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling i Voxnadalen. Organisationens 
verksamhet leds av en styrelse i vilken kommunerna, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Högskolan 
Dalarna och ett flertal intresseorganisationer ingår.   
 

Vilka mervärden kan ett biosfärområde ge till Voxnadalen? 
Lokalt initierade insatser som främjar en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling i 
Voxnadalen bidrar långsiktigt till att stärka området. Desto mer du/din organisation väljer att engagera 
dig/sig i biosfärområdets utveckling, desto större kommer det direkta mervärdet att bli för just dig/din 
organisation. Som lokal aktör får du tillgång till en neutral plattform för bred samverkan kring lokala 
hållbarhetsutmaningar, och som invånare ges du ökade möjligheter att aktivt engagera dig i områdets 
hållbara utveckling, ex som biosfärambassadör. Att vara en del av Unescos nätverk för biosfärområden 
öppnar också upp dörren för din organisation att knyta kontakter och inleda samarbeten med andra 
biosfärområden världen över. Samtidigt kan områdets två Unesco-utnämningar (världsarv och 
biosfärområde) skapa ett tydligt varumärke för Voxnadalen.  
 

Hur finansieras biosfärområdet? 
Biosfärområdets verksamhet finansieras huvudsakligen av offentliga medel. I Sverige får biosfärområden 
och kandidatområden ett årligt ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket. Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs 
kommuner bidrar också till grundfinansieringen av ett samordnande biosfärkontor genom direkta medel 
och med personal. Under 2018-2019 bidrar även Region Gävleborg till grundfinansieringen. 
Biosfärkontoret kommer fortsatt att söka olika projektmedel för att finansiera olika insatser.  
 

För ytterligare information besök vår hemsida www.voxnadalen.org eller kontakta 
koordinator Hanna Alfredsson, hanna.alfredsson@woxnadalen.org, 0271-57424 
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