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REMISS AV UNESCOANSÖKAN FÖR VOXNADALEN  
YTTRANDE AV BIOSFÄRRÅDET  
  
Biosfärrådet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Remiss av Ansökningsformulär för 
Voxnadalen.  
 

Biosfärrådet noterar med tillfredsställelse att ansökan i sin helhet har utvecklats på ett bra sätt med 

utgångspunkt från tidigare givet remissvar (2016). Ansökan i sin nuvarande form beskriver en mer 

öppen approach, där det omfattande förankringsarbetet som bedrivits under 2017 tydligt avspeglas i 

ansökans innehåll. Biosfärrådet anser att ansökan är mycket väl genomarbetad med avseende på 

historiska och naturgeografiska beskrivningar. Det föreslagna området har utvecklat tre tydliga 

fokusområden vilket här anses vara positivt. 

Språkliga synpunkter har inte tagits med i bedömningen. Biosfärrådet har lagt särskilt fokus på det 

föreslagna biosfärområdets zonering (kap 7), lokal delaktighet i processen, organisationsförslag och 

utvecklingsplan (kap 13+17).  

Biosfärrådets kommentarer: 

I ansökan skrivs att sammansättningen av det tilltänkta biosfärområdets styrgrupp för närvarande är 

under utveckling. En ändamålsenlig organisation är viktig för ett framgångsrikt arbete och att forma 

styrgruppens sammansättning utifrån definierade fokusområden är klokt. Biosfärrådet vill här påtala 

vikten av en tvärsektoriell sammansättning, där offentlig, privat och ideell sektor representeras. Hur 

väljs representanterna och hur representeras hembygdsrörelsen t ex?  

I ansökan nämns utveckling av besöksnäring och lokala produkter som en möjlig effekt av 

biosfärorganisationens arbete. Lokala företag och ideella föreningar med detta fokus utgör en viktig 

resurs för det framtida arbetet och kompetensen bör tillgängliggöras på lämpligt sätt också i det 

planerade biosfärområdets organisatoriska utveckling.    

Ansökan innehåller många bra beskrivningar av hållbarhetsarbete som sker i kommuner och offentlig 

verksamhet. En tydligare beskrivning av vad biosfärorganisationen tillför, som inte annars görs inom 

ordinarie offentlig verksamhet, kan stärka dokumentet ytterligare.  Här kan en parallell dras till 

skrivelser om de svenska miljömålen. Kommunernas roll att bidra till de nationella miljömålen kontra 

biosfärorganisationens roll att bidra till Biosfärprogrammets globala strategi med tillhörande Lima 

Action Plan. Vad ger biosfärområdet för mervärde? Tydligare beskrivningar av biosfärområdets unika 

funktion och bidrag till Lima Action Plan är önskvärt. 

Valda fokusområden verkar lämpliga för det föreslagna biosfärområdet. Prioritera gärna de 

övergripande målen och lyft fram det som är världsunikt, så som fäbodar och Hälsingegårdar. Lyft 

fram mål som specifikt visar biosfärområdets mervärde framför mål som tangerar myndigheters 

ordinarie verksamhet. 

I kapitel 13 beskrivs Övergripande och långsiktiga mål. Dessa beskrivningar är snarare ambitioner och 

arbetssätt än mätbara, avgränsade och tidsatta mål. Biosfärrådet rekommenderar att det här i stället 

tydliggörs vad som förväntas uppnås genom de beskrivna insatserna, d v s effekten av att 
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biosfärorganisationen stimulerar samverkan, bidrar till kunskapsförmedling o s v. Här kan det 

föreslagna biosfärområdets roll som neutral arena konkretiseras och målen tydligt kopplas till Lima 

Action Plan, vilket ytterligare skulle stärka ansökan.   

Det föreslagna biosfärområdets zonering utgår ifrån den zoneringsmodell som används i Sverige. 

Biosfärrådet anser att det är en bra beskrivning där det tydligt framgår att zoneringen utgår från 

svensk lagstiftning. Komplettera med motiveringar till varför kärnområden inte till 100 % omges av 

buffertzoner.  

Specifikt: 

- Sid 17 svanenmärkning: vad betyder den? Beskriv för internationell målgrupp. 

- Sid 55 och genomgående i dokumentet: Benämn samer som urfolk, inte ursprungsbefolkning. 

- Sid 103 och genomgående i dokumentet: Skriv ”Förnybar energi” istället för ”Förnyelsebar” 

- Komplettera med en större översiktskarta som visar vägar och samhällen som referens 
- Kartor kan med fördel kompletteras med ortsnamn och namn på älvar, så att läsaren lätt kan 

följa resonemanget i texten även på kartan. 
- Kap 13 Olyckligt val av rubriker: Ta bort ”Indirekta tryck” och ”organisatoriska problem” som 

rubriker.   

- Definiera ”skog som hållbar resurs” tydligare. Innebär det hållbart brukande av skog? 

- Sid 100, näst sista stycket: ”Den verksamhet och organisationsstruktur som har byggts upp 

och fortsätter att utvecklas kring det föreslagna biosfarområdet skiljer sig därmed avsevärt 

från en kommuns ordinarie verksamhet och arbetssätt.” På vilket sätt? 

- Sid 107: Bra figur som beskriver processen hittills. 

- Kap 17.4.11, sid 156: budgetar stämmer inte överens. Uppskattat resursbehov 2 075Tkr 

årligen men budgettabellen visar 1 025Tkr. 

- I kap 17 nämns ambitionen att ta fram en utvecklingsplan. När beräknas utvecklingsplanen 
vara färdig?  

 

Slutligen, vill Biosfärrådet uppmuntra fortsatta processer för att skapa engagemang bland boende 

och verksamma i det föreslagna biosfärområdet genom aktiviteter och projekt för allmänheten.  

 

 

 

 

 

 


