Hälsingebygden i Voxnadalen
Där natur och kultur gynnar varandra.
Där samspel skapar helhet och hållbarhet.
Där vi brukar utan att förbruka.

Från den levande traditionen i fäbodskogen till världsarvets smyckade hälsingegårdar

Från Hylströmmens vilda vatten till Sässmansområdets öppna odlingslandskap

Från storlommens urtidsrop i vildmarken till barnens framtidsskratt på dagis
Biosfärkandidaturen i Ovanåkers kommun, Sverige.
Kontaktpersoner:
Koordinator Jens Hansen, jens.hansen@ovanaker.se
Projektledare Olle Berglund, olle.berglund@ovanaker.se

”Biosfärområde handlar om naturvård
och hållbar utveckling.”
I Ovanåker pågår ett arbeta med att skapa ett nytt biosfärområde: Hälsingebygden i
Voxnadalen. Visionen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samspel
mellan människor, natur och kultur och på det viset gynna social och ekonomisk
utveckling med lokal förankring.
Ovanåkers kommun har under åren haft många projekt med inriktning på kultur- och
naturmiljöer. Världsarvet Hälsingegårdar har sitt ursprung i bondekulturen där jorden
och skogens resurser var den bärande ekonomin. Till skillnad från andra delar av Sverige
så har skogen haft en mycket större betydelse i Mellansverige. I den trånga dalgången
valde man att under sommaren flytta djuren upp på skogen till fäbodar. Det gjorde att
man kunde spara mera foder för vinterns behov och man kunde hålla flera djur.
Världsarvet Hälsingegårdar handlar om de smyckade och dekorerade hälsingegårdarna.
Nu vill vi lyfta de natur- och kulturmiljöer som har sitt ursprung i människans
användning av jorden och skogen. Med en bred dialog med våra invånare vill skapa en
organisation som tillvaratar de resurser och möjligheter som människor och miljöer har i
området. Vi väljer inledningsvis att se till en större helhet och inkluderar älven Voxnans
källflöden intill nationalparken Hamra i nordväst. I det planerade området finns således
tre världsarvgårdar av totalt sju vilket gör att ett kommande biosfärområde också stärker
upp möjligheterna till gemensam utveckling.
I biosfärområden arbetar man med ledorden bevara, stödja och utveckla. Vi ser det som ett
praktiskt sätt att för den lilla kommunen att arbeta med hållbar utveckling. Vi menar att
det är i dialogen med våra invånare som vi har möjlighet att ta hänsyn. Vi utgår självklart
utifrån försiktighetsprincipen och vill bruka utan att förbruka. Kommunen vill också
skapa en organisation som jobbar aktivt med delprojekt där biosfärarbetet blir en bas för
utvecklingsprojekt i framtiden.
I Sverige finns sedan tidigare fem biosfärområden och i
världen 621 biosfärområden i 117 länder. Alla är utsedda av
UNESCO och bildar tillsammans ett jättelikt nätverk av
modellområden för hållbar utveckling.
På vägen till att bli ett biosfärområde drivs verksamheten som ett projekt ägt av Ovanåkers
kommun och finansieras av Ovanåkers kommun, Naturvårdsverket och Region Gävleborg

