Protokoll
Styrelsens sammanträde nr 2/2020
Tid och plats
Torsdag 28 maj, webbmöte via Teams (pga. corona).
Närvarande ledamöter
Mikael Jonsson, Ovanåkers kommun
Inga-Lill Carlsson, Naturskyddsföreningen Gävleborg
Elin Skogens, Region Gävleborg
Björn Schols, Mellanskog
Jan Setterberg, Svenska Jägareförbundet
Frånvarande ledamöter
Fredrik Skoglund, Bollnäs kommun
Ellinor Karlsson, Los bygderåd
Bengt Olsson, Sportfiskarna
Erik Olsson, LRF Gävleborg
Stefan Olander, Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk
Jonny Mill, Ljusdals kommun
Övriga deltagare
Hanna Alfredsson, koordinator Biosfärområde Voxnadalen
Olle Berglund, projektledare Biosfärområde Voxnadalen
Johan Olanders, Ovanåkers kommun
Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Mikael Jonsson öppnade mötet.
Anmälan av övriga frågor
Ingen övriga frågor anmäldes.
Fastställande av dagordning
Godkändes.
Val av sekreterare och protokolljusterare
Hanna Alfredsson valdes till sekreterare.
Olle Berglund valdes till justerare.
Godkännande av förra mötets protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.
Bordet runt (styrelseledamöternas omvärldsspaning)
Inga-Lill Carlsson, Naturskyddsföreningen:
 Många delar av föreningens planerade aktiviteter har ställts in pga. corona.
 Projekt på gång i Ockelbo under sommaren kring biologisk mångfald och Fixa Grejen.
 Inga-Lill har medverkat i workshop-serien Träkedjan och kommer också att jobba vidare med delprojekt
nu under sommaren och hösten. Nästa steg i Träkedjan blir att ordna finansiering för fler delprojekt.

Björn Schools, Mellanskog:
 Mellanskog fortsätter att satsa på vattenfrågor genom att bygga vägar och broar för att slippa nå vatten
vid avverkningar. Verktyget Forrest Link tillgängligör vattenkartor med både synligt vatten och
markvatten. Trots mild vinter är det inte mer sönderkörningar i marken jämfört med tidigare år/vintrar.
 Nytt mål - mer än 10 % lövträdslag i skogen.
Jan Setterberg, Svenska Jägareförbundet:





Förbundet ser över skötselplaner i älgförvaltningen.
Björnarna har vaknat, undvik folksamlingar i syfte att skåda björn! För björnens och människan bästa!
Kontakt med Johanna Sjölund angående Sollsjön, ingen påverkan jaktbarheten.

Elin Skogens, Region Gävleborg:
 Arbetar med den regionala skogsstrategin tillsammans med länsstyrelsen och skogsstyrelsen, ett
remissförslag ska vara klart till slutet på sommaren. De regionala utvecklingsfrågorna har kommit fram
starkt i processen. Den planerade remisskonferensen i samband med Mitia-mässan i Ljusdal är inställd,
detta då länsstyrelsen har tagit beslut om att ställa in sin konferensverksamhet under mässan (pga.
corona).
 Pågående samtal med Hälsinglands museum om skog, klimat, förr och nu, med koppling till
Hälsingegårdar. Planer finns för en gemensam fysisk träff i Fågelsjö under augusti.
Mikael Jonsson, Ovanåkers kommun:
 Bra att vi får mycket träning i digitala möten.
 Bra att vi i tre kommuner tillsammans kan verka för folkhälsa genom vandring (Lona-projekt om
vandringsleder i biosfärområdet). Speciellt nu när människors rörelsemönster ändrar på sig med
anledning av corona.
Övriga kommentarer från arbetsgruppen/adjungerade deltagare:
Olle Berglund, biosfärkontoret:
 Jobbar med att sammanställa ekonomin och skapa en översikt över de olika projekt som drivs från
biosfärkontoret.
Johan Olanders, Ovanåkers Kommun:
 Lyfter fram att biosfärkontoret har haft bra framgång i att söka olika projektmedel, samt att detta har
uppmärksammats en del media (Ljusnan, Svenska Unesco-rådet).
Nytt från biosfärkontoret och Biosfärprogrammet Sverige
Hanna informerade om att:
 Till följd av corona och rådande restriktioner behöver justeringar göras i några av de under våren
beviljade Lona-projekten. Bland annat kommer odlingsprojektet vid Hälsingegård Ol-Anders i Alfta att
behöva förlängas och beräknas komma igång först till hösten. En del planerade aktiviteter har också fått
ställas in, exempelvis den inspirationsdag kring alternativa sätt att bruka skog på utöver traditionellt
skogsbruk som var planerad till den 27 maj i Enstabo (ForRest). Dagen kommer att förläggas till annat
tillfälle när restriktionerna kring corona lättar. Även andra projekt kan komma att behöva förlängas.







Flera Lona-projekt som biosfärkontoret har arbetat med har blivit beviljade under våren. ”Odling för det
hållbara samhället”, ”Biologisk mångfald i din närmiljö”, ”Vandringsleder i Biosfärområde Voxnadalen”,
”Aktionsplan för biologisk mångfald i Biosfärområde Voxnadalen” samt ”Förstudie Hässjaån och
Hässjakvarn”.
Biosfärområdena i Sverige har under våren arbetat fram en ansökan till Postkodstiftelsen om att
utveckla biosfärutmaningen nationellt. Biosfärutmaningen vänder sig till skolor och elever i årskurs 4-6.
Ansökan skickas in den 31 maj.
Besked har kommit från EU om att den ansökan till EUs Horizon 2020-program som Voxnadalen har
varit delaktiga i inte har gått vidare till steg 2. Ansökan fick inte tillräckligt höga poäng för att gå vidare.
Sveriges Lantbruksuniversitet var projektägare i ansökan.

Fokusområden (mål i utvecklingsplan)
Skogen som hållbar resurs




Workshop-serien ”Träkedjan” har pågått under våren under ledning av processledaren Mikael Scherdin.
Mikael jobbar med horisontell innovationsledning på uppdrag av Region Gävleborg. Träffarna har
genomförts digitalt. Svenska Fönster, Rundvirke Skog, Mellanskog, Fetvedens Vänner, Sefres
Trävaruhandel, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Högskolan i Gävle har medverkat. ”Träkedjan”
kommer att fortsätta efter sommaren.
Benny Gävert har anställs på timbasis av Ovanåkers kommun (biosfärkontoret). Benny ska arbeta med
frågorna kring skog och kvalitet som ingår i biosfärkontorets regionfinansierade projekt (2020-2021). I
projektet ingår bland annat att ta fram ett utbildningsmaterial kring skogsskötsel för produktion av
kvalitetsfura.

Levande vatten










Ovanåkers kommun och biosfärkontoret medverkar i EU Life-projektet Rivers of Life som ägs av
Länsstyrelsen Gävleborg. Johan och Olle har varit ute med skogsstyrelsen angående demoytor längs
med Voxnan samt varit behjälpliga med markägarkontakterna. Hanna ska göra en allmän
informationsbroschyr om Rivers of Life.
Ett samrådsmöte kring restaurering av våtmarksområdet Sollsjön har genomförts. Här presenterades
det åtgärdsförslag som konsult arbetat med. Tyvärr var några av markägarna emot förslaget och
därmed kommer åtgärderna inte att genomföras. Beviljade projektmedel kommer delvis att behöva
betalas tillbaka till länsstyrelsen (Lona-projekt).
Konsult kommer att påbörja åtgärder med att återställa våtmarker på Sveaskogs marker under
sommaren (Lona-projekt). För att genomföra delar av de praktiska arbetena kommer två personer att
anställas under sommaren.
Biosfärkontoret har sökt Lova-medel för åtgärder i Öjebäcken samt Våsbäcken. Besked väntas inom
kort.
Nu återstår bara små justeringar av Ovanåkers kommuns vatten och- fiskevårdsplan innan den kan tas
upp för politiskt beslut.
Bengt Olsson, Sportfiskarna, har tidigare meddelat (frånvarande under mötet) insatser som
Sportfiskarna just nu genomför i Voxnadalen:
o Sportfiskarna har stöttat Alfta Fiskevårdsområde med medel från deras Fiskevårdsfond för
biotopkartering och åtgärdsplan för Hässjaån (läs mer här: https://www.sportfiskarna.se/Omoss/Aktuellt/ArticleID/7888/11-lokala-projekt-st%C3%B6ttas-med-fiskev%C3%A5rdsmedel)
o Sportfiskarna har nu dragit igång nästa steg i restaureringen av Hans Lidmans Svartån. Just nu
pågår arbeten i Mållångsboån.

o

I senaste numret av Sportfiskarnas medlemstidning finns ett fiskereportage från Ekopark
Ejheden med.

Ett öppet och levande landskap




Åtgärder genomförs just nu vid Hibo fäbodvall. Ett arbetslag från Ovanåkers kommun
(utvecklingsavdelningen) röjer vegetation och stängslar för bete. Betande djur ska finnas på fäbodvallen
under sommaren. Nästa fäbodvall för arbetslaget är Västbovallen. Även denna vall ska betas i sommar.
En ansökan har också förberetts till länsstyrelsen om att renovera (lyfta) och röja kring lador på
Hömyren och Sässman-området. Även här kommer åtgärderna att ske med hjälp av ett arbetslag från
Ovanåkers kommuns utvecklingsavdelning. Förhoppningsvis kan detta arbete drivas några år framöver
genom medel från länsstyrelsen.

Kommunikation och varumärke


Arbetet med att varumärkes skydda Biosfärområde Voxnadalens logotyp har påbörjats. För att
inkomma med ansökan behövs kollektivmärkesbestämmelser fattas. Det förslag till bestämmelser som
skickats ut inför mötet diskuterades. Följande förslag och tillägg noterades:
o För att få använda sig av logotypen ska den aktuella organisationen bidra till genomförandet
av målen i Biosfärområde Voxnadalens utvecklingsplan. Detta behöver inte nödvändigtvis
innebära att organisationen och biosfärkontoret driver gemensamma projekt.
o Ställa krav på att biosfärområdets logotyp ska synas hos de organisationer som ingår i
samarbetsprojekt som drivs av biosfärområdets organisation.
o För att få använda sig av biosfärområdets logotyp ska en ansökan skickas till biosfärkontoret,
vilken sedan behandlas av styrelsen (syftet med detta är att undvika ”green-washing”). För
detta ska en ansökningsmall där sökande organisation ska beskriva hur de anser sig bidra till
genomförandet av biosfärområdets utvecklingsplan.
o Hanna får i uppdrag att uppdatera förslaget till kollektivmärkesbestämmelser samt ta fram ett
förslag till ansökningsmall. Förslaget ska delges vid nästa styrelsemöte.

Ekonomirapport


Olle redovisade en sammanställning över de projekt som drivs från biosfärkontoret. Inkluderar
projektmedel från Region Gävleborg och flera Lona- och Lova-medel (länsstyrelsen).

Övriga frågor


Björn undrar vad som händer kring planerna på ett nytt fågeltorn i Sässman-området. Johan anger att
på grund av hög arbetsbelastning har ärendet ej prioriterats i dagsläget. Mikael uppmuntrar att vi går
vidare med frågan internt för att komma vidare.

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde sker den 10 september. Vi avvaktar utvecklingen kring corona för att se om det blir ett nytt
möte via Teams eller om vi kan träffas fysiskt (Bollnäs).

Sammanträdets avslutande
Mötet avslutades cirka kl. 15.00.

Vid protokollet
Hanna Alfredsson

