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Biosfarkandidat Voxnadalen, remissutlåtande 

Naturvårdsverkets ställningstagande 
Naturvårdsverket gör den samlade bedömningen att Biosfär Voxnadalen har 
goda förutsättningar att bli ett biosfärområde. 

Synpunkter på ansökan 
NV konstaterar att denna remissversion på avgörande sätt förbättrats jämfört 
med den version som presenterades 2016, vilket är mycket positivt. Den är nu 
över lag väl genomarbetad, har tydliga fokusområden och förankringsarbetet 
beskrivs. 

Det finns dock fortfarande delar som kan utvecklas och därmed stärka ansökan. 

En generell aspekt är att ansökan kommer granskas av dels en intemationell 
expertgrupp, dels Unescosekretariatet i Paris, Detta behöver beaktas, t,ex, i 
samband med översättningen, så att texten i möjligaste mån anpassas för dessa 
målgrupper. 

Att Ovanåkers kommun är huvudman och att berörda kommuner har 
förvaltningsansvar för området framgår av avsnitt 13 och 15. Detta kan dock 
tolkas som att biosfarområdet i huvudsak är ett "kommunalt projekt". Det 
behöver därför tydliggöras vad som skiljer biosfärarbetet från kommunemas 
"normala" verksamheter. Hur blir andra intressenter en del i arbetet? Vad är det 
biosfärområdet tillför som inte den kommunala verksamheten redan gör, och hur 
tänker man sig att skilja ut effektema av biosfärarbetet (Tabell 15,1)? 

1 texten hänvisas fill De Globala Målen (SDG) och de svenska 
miljökvalitetsmålen, vilket är bra. Att även hänvisa till målen i Lima Acfion 
Plan, som är aktuellt handlingsprogram för världsnätverket för biosfärområden. 
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skulle ytterligare stärka ansökan och samtidigt underlätta för den nationella 
årliga redovisningen till Unesco, 

Målformuleringar (13,2 sid 102-104) behöver ses över så att målen formuleras 
om till något som skall uppnås/ha uppnåtts, (SMARTa mål!) 

På sid 104 står att delmål med åtgärder och indikatorer kommer att utvecklas i 
utvecklingsplanen med vidare hänvisning till avsnitt 17,4, Det skulle avsevärt 
stärka ansökan om utvecklingsplanen kunde bifogas, även i preliminärt skick. 

Div. detaljerade kommentarer 
Sid 26-28: Procentsiffrorna för kärnområden, buffertzoner och utvecklings
områden summerar till 108 (2% + 33% + 73 %), Någon siffra är fel. 

Sid 41, Tabell 6.2: Det heter Jämtlands län eller Region Jämtland Härjedalen. 

Sid 57, avsnitt 9,3.1: Mulbetesrätten regleras i Lag (1933:269) om ägofred. 

Sid 62, tab 10.2: Jämfört med karta 10.1 b saknas Roteberg och Bodåker i 
tabellen. 

Sid 156, 17.4,11: Årlig budget. Någon av summeringama 1025 /2075 är fel. 

Kartorna i avsnitt 19 är ibland svårlästa då det är flera olika gröna/grönblå 
nyanser som inte alltid stämmer med teckenförklaringama. 

Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef Anette Andersson, 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Göran Blom, föredragande. 

För Naturvårdsverket 

mette Andersson 

Göran Blom 


