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Yttrande över remiss angående ansökan om att bli biosfärområde 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har tagit del av Ovanåkers kommuns 
remissmaterial angående ansökan om att bilda Voxnadalens biosfärområde. 
 
Länsstyrelsen är mycket positiv till att ansökan görs och anser att det tänkta 
biosfärområdet har en för de lokala förutsättningarna lämplig avgränsning 
och inriktning.  
  
Generell inriktning 
Biosfärområdena ska betona det hållbara sambandet mellan människa och 
natur. Detta samband beskrivs utförligt i ansökan men det är önskvärt med 
ytterligare förtydliganden av hur utnämnandet av Voxnadalen till 
biosfärområde skulle bidra till detta samband och lägga ytterligare fokus på 
såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet i området.  
 
Avgränsning och zonering 
Länsstyrelsen är positiv till hur områdets zonering och avgränsning har 
utgått ifrån de naturgivna och lagstadgade förutsättningarna inom Voxnans 
avrinningsområde. Att avgränsningen utgår ifrån avrinningsområdet och 
inte begränsas till administrativa gränser (t ex kommun- eller länsgränser) 
understryker att de naturgivna förutsättningarna är en viktig grundpelare i ett 
hållbart brukande av landskapet. De resonemang som förs kring hur 
kärnområden i form av skyddade områden stärks av bland annat 
strandskyddet dessutom visar på goda insikter om hur den svenska 
miljölagstiftningen är uppbyggd och fungerar, för att på ett långsiktigt sätt 
bevara naturvärden på såväl nationell som regional och lokal nivå. Det är 
utmärkt att den föreslagna zoneringen tar avstamp dessa insikter.  
 
Organisation 
Länsstyrelsen har tidigare erbjudits en styrelsepost i den kommande 
biosfärorganisationen men har efter övervägande beslutat att tacka nej till 
denna. Dels saknar Länsstyrelsen resurser att arbeta med frågan, dels är det 
viktigt att biosfärorganisationens verksamhet utgår ifrån de lokala 
förutsättningar och blir lokalt förankrad, i det perspektivet bör en regional 
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myndighet inte ha en styrande roll i organisationen. Länsstyrelsen finns 
dock kvar som en resurs i frågor där biosfärorganisationen behöver råd och 
stöd, och vid behov av information eller bedömningar i frågor där 
Länsstyrelsen t.ex. har ett förvaltnings- eller tillsynsuppdrag. 
 
Synpunkter från respektive sakområde 
Genom Länsstyrelsens deltagande i biosfärkandidat Voxnadalens styrgrupp 
har sakområde för Naturvård och Kulturmiljö under hösten 2017 lämnat 
synpunkter på ansökan. Synpunkter från övriga sakområden följer under 
respektive rubrik nedan. 
 
Landsbygdsutveckling 
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att nämna den nationella 
livsmedelsstrategin i biosfäransökan. Strategin ska inte bara öka 
självförsörjningsgraden eller försörjningstryggheten, utan ska också leda till 
ökad livsmedelsproduktion, att relevanta miljömål nås, att tillväxt och 
sysselsättning skapas och sårbarheten i livsmedelskedjan minskas. 
Gävleborg kommer att ha en regional livsmedelsstrategi klar under hösten 
2018 och den ska gälla fram till 2030. En lämplig plats att nämna den 
nationella livsmedlesstrategin på kan vara i avsnitt 1.1.6.4 Naturliga 
processer, sid 89 sista stycket, som ett förtydligande av texten ”Att bibehålla 
jordbruksmarker är ett viktigt led i att säkra befolkningens ökande 
efterfrågan till lokalproducerade livsmedel och omsörja landets 
självförsörjandegrad.” 
 
Friluftsliv och kulturella ekosystemtjänster 
I samband med att biosfäransökan remitterades för första gången framhöll 
Länsstyrelsen att det vore positivt med en hänvisning till hur biosfärområdet 
bidrar till uppfyllandet av de nationella friluftsmålen. Denna hänvisning 
saknas fortfarande.  
 
Naturvård och Natur- och viltenheteterna 
De lämnade synpunkterna från Naturvårds- och Natur & Vilt-enheterna har 
ännu inte hunnit arbetas in i dokumentet, varför inga ytterligare synpunkter 
lämnas i detta yttrande.  
 
Kulturmiljö 
De synpunkter rörande Kulturmiljöenhetens verksamhet som lämnades 
under hösten har arbetats in i dokumentet. Att tillägga till dessa är att det i 
och med det utökade området finns ytterligare byggnadsminnen som kan 
vara värdefulla att införa som kärnområden, exempelvis Brynsågen i Los 
som är knuten till vattenkraften. Det är även Voxna smedja 
(byggnadsminne) och Voxna masugn (fornlämning), de beskriver på ett fint 
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sätt järnhanteringens historia med kolningen, vattenkraften, fraktandet av 
malm och järn osv. Några ytterligare kommentarer på detaljer i dokumentet 
återfinns i bilaga 1.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Per Bill efter föredragning 
av biolog Johanna Ehlin. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 
deltagit antikvarie Anna Sundberg, enhetschef Berit Löfgren och stabschef 
Mats Hindström. 
 
 
 
Per Bill  

Johanna Ehlin 
 

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen 
namnunderskrift. 
 
Bilaga: 

1. Synpunkter ur ett kulturmiljöperspektiv 



Bilaga 1. Synpunkter ur ett kulturmiljöperspektiv  

Läsinstruktuktion: Inför understruken text och ta bort överstruken text i de stycken som anges 
nedan. 

9.1.2 s 53 … fäbodarna såväl som de första fasta åkrarna har troligen anlagts här först under 
1200-talet. 

10.6.4 s 67  … är därför begränsade… Det finns även bevarade medeltida 
timmerkonstruktioner i flera kyrkor. … Medeltida timmerbyggnader 

10.6.4 s 68. Ordet ”torpbebyggelse” är inte helt enkelt att använda för Hälsingska 
förhållanden. Man skulle istället kunna skriva: Antalet torp och annan enklare bebyggelse, i 
Hälsingland ofta kallad utanvidsbebyggelse, ökade under 1800-talet …. Än idag finns många 
av dessa byggnader kvar. 

10.6.5 s 69. … kolonner blomsterurnor och draperier… Även tapeter förekom tidigt i 
inredningarna. De var dyrbara och uppskattade inredningsdetaljer som ofta kunde användas 
parallellt med det dekorativa måleriet.  

Faktaruta 7 : Världsarvsgården Fågelsjö Gammelgårde, Bortom Åa. S 71 samt s 160. … 
Gården representerar en av Sveriges bäst bevarade bondehem… 

… … försörjningsbas som bl.a. byggde på jordbruk, handel och gevärstillverkning i egen 
bössmedja…. 

13.1 s 99. Visionen: … där människor frodas. ”Frodas” låter inte bra på svenska, kanske 
funkar det bättre när det översätts till engelska. Men ska den även användas i svenska 
sammanhang så bör man formulera om. 

13.2 Skogen som hållbar resurs. S 102. … målkonflikter uppstå mellan brukandet av skogen 
och bevarandemålen för skogens biologiska mångfald och kulturmiljövärden. 

13.4 s 106. … 2002-2006 genomförde kommunen tillsammans med fastighetsägare och 
Länsstyrelsen…. 
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