Vindelälven-Juhtatdahka söker
biosfäriska projekt för en hållbar framtid
Sedan 2013 pågår ett arbete för att kvalificera Vindelälvsdalen
som ett av UNESCO:s biosfärområden. Idag finns 669 sådana
områden i 120 länder och de är arrangerade i ett världsomspännande nätverk. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp
goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer och utveckla lokala lösningar på globala
utmaningar genom att utforska frågan ”Vad innebär hållbar
utveckling för oss?” Aktiviteterna sker i lokalsamhällena tillsammans med de som har möjligheten att direkt påverka den
lokala utvecklingen.
Idag finns en styrelse för biosfärkandidaturen med
människor från fjäll till kust som brinner för en gemensam
hållbar framtid för Vindelälven-Juhtatdahka. Dessutom finns
ett kansli med två koordinatorer. Målet med arbetet är att lämna in en fullständig ansökan till Unesco våren 2018 och att
Vindelälven-Juhtatdahka ska godkännas som ett biosfärområde 2019.

Projekt leder vägen mot ett biosfärområde
Verksamheten inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat
drivs till stor del genom projekt. Ett projekt är genomförandet
av en väl avgränsad och målstyrd uppgift som utförs under
en begränsad tid och med begränsade resurser (ekonomiska
och personella). Projekt inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat kan delas in i följande klasser
1. Projekt där kandidaturen är projektägare
2. Projekt där kandidaturen är medfinansiär (pengar)
och/eller aktiv partner (arbetstid)
3. Projekt som associeras till kandidaturen och biosfärområdet, men där kandidaturen inte lägger stora
resurser
För att ett projekt ska beviljas ska det ligga i linje med
kandidaturens värdegrund och verksamhetsidé och bidrar

till kandidaturens och biosfärområdets långsiktiga vision.
Om dessa kriterier uppfylls ska kandidaturens logotyp och
namn användas i marknadsföring m.m. inom projektet. Alla
godkända projekt ska ställa upp på en årlig biosfärdag och en
projektredovisning ska skickas in till biosfärkansliet senast tre
månader efter projektets avslutande.
Om du har en projektidé eller ett pågående projekt som du
tycker passar inom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat
– skicka en ansökan innehållande en beskrivning av projektet
till biosfärkansliet (se adress nedan). Ansökan ska innehålla
följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektnamn
Syfte
Mål
Beskrivning av hur projektet bidrar till biosfärkandidaturens verksamhetsidé och långsiktiga vision
Beskrivning av hur projektet påverkar renskötseln
Tidsplan (start/slut)
Budget
Kontaktuppgifter
Projektägare
Partners
Associerade
Kontakt
Johanna Gardeström, tel 073 628 62 86
Johanna.Gardestrom@vindeln.se
Läs mer
Om biosfärområden: www.biosfaromrade.org
Om Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat:
http://vindelalvenjuhtatdahka.se

