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Den nationella Programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige delegerade vid sitt senaste möte 

till Biosfärrådet att utarbeta ett förslag till svar på remissversionen av Ansökningsformulär för 

Biosfärområde Voxnadalen. 

Programkommittén lämnar härmed Biosfärrådets yttrande som sitt svar med följande 

kompletteringar: 

- Kommittén anser att ansökan omarbetats med hänsyn till de synpunkter som gavs i samband 
med remissomgången 2016 och uppmärksammar särskilt att goda insatser gjorts för att 
bredda förankring och engagemang för det pågående arbetet. 

- Kommittén noterar med tillfredsställelse att beskrivningen av skog som hållbar resurs 
inkluderar både hållbart brukande och bidrag för omställning till ett fossiloberoende 
samhälle och biobaserad ekonomi.  

- Kommittén uppmärksammar de rödmarkerade avsnitt i dokumentet som hänvisar till att 
utredning av lämplig organisation för arbetet fortfarande pågår och rekommenderar att 
Voxnadalen klargör styrelsens mandat och roll så att detta med all tydlighet framgår i 
ansökan. 

- Ett biosfärområde är en del i ett världsnätverk som bygger på att alla utvalda områden ska 
bidra till dess innehåll och kvalitet genom att ta del av kunskap från andra områden och 
sprida egna erfarenheter. Beskriv tydligare hur just Voxnadalen bidrar till att stärka 
nätverket. Relatera gärna till Lima Action Plan.  

- Dokumentet bör beskriva hur långt de har kommit i processen med att ta fram 
utvecklingsplanen samt hur processen ser ut framåt. 

- Se över och gör en korrekt beskrivning av myndigheternas uppdrag (Kap 5), t.ex. är 
Skogsstyrelsens uppdrag är att verka för att landets skogar sköts så att de skogspolitiska 
målen uppnås. 

- Dokumentet beskriver att uppföljning ska ske. De indikatorer som anges för uppföljningen, är 
indikatorer som ofta används vid t.ex. miljömålsuppföljning osv. Kommittén undrar om 
Voxnadalen planerar att utveckla indikatorer som kan användas för att utvärdera effekten av 
biosfärområdet och dess aktiviteter.  
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