Projekt

Biosfärs roll Status

Budget
2016
Finansieras av V-J

Naturskolans aktiviteter i
samtliga 6 kommuner

Ägare

Påbörjat

360000

Faunaturism, Studieresa
rovdjursturism Finland maj
2015

Ägare

Påbörjat

70000

Interna förankringsmöten
om biosfär (Ran 2016)

Ägare

Påbörjat

45000

Hemsida mer
lokalproducerad mat i
inlandet

Ägare

Avslutat

24000

Matkurser i förädling

Ägare

Avslutat

4000

Älvkungen, för cyklande
ambassadör och för media

Ägare

Avslutat

4000

Ambassadör, vandring
längs älven

Ägare

Påbörjat

5000

Arena Vindelälven-Leopold

Medfinansiär

påbörjat

10000

Kullar och Klang

Medfinansiär

Påbörjat

10000

Syfte

Att undervisa barn längs älven om
hållbarutveckling och om biosfär och att
360000 Fortbilda lärare i dessa frågor

Att besöka företag som kombinerar
70000 åtling för rovdjur med faunaturism
Att informera om biosfär och inom
samebyn diskutera vad biosfärarbetet
45000 innebär för samebyn
Att genom en hemsida bidra till en
utveckling av matturismen efter och
omkring Vindelälven i syfte att bl a
bevara en levande landsbygd och öppna
landskap samt att skapa fler
24000 arbetstillfällen
Att ge boende att se värdet av lokala
produkter och att ge inspiration till
4000 arbetsmöjligheter
Att uppmärksamma allmänheten på
landskapsperspektivet och på
4000 biosfärarbetet
Att uppmärksamma allmänheten
naturen och människorna längs älven
och
5000 på det pågående biosfärarbetet
Att beskriva konceptet och kriterier,
kartlägga, ta fram nätverkskontakter och
en aktivitets- och resursplan som
10000 underlag för ett framtida projektupplägg.
Att festivalen ska vara ett ställe där
människor träffas för att utbyta
erfarenheter, nya idéer, hitta nya vägar
för ekonomisk hållbarhet. Biosfärs bidrag
ska bidra till att göra festivalen tillgänglig
10000 för nyanlända och barn

Mål
Skapa en förståelse om vad ett
biosfärområde innebär och vilka
möjligheter det kan innebära. Skapa
medvetenhet om hembygd och dess
möjligheter
Att undersöka om denna typ av
verksamhet kan vara ett sätt och att
reducera rovdjursskador inom
renskötseln
Att medlemmarna ska veta vad
biosfär är och fundera över nyttan
med det.

Projektbeskrivning

Ja

Ja

ev lite

Att lokal mat ska locka besökare till
området för att öka omsättningen
lokalt
ev lite
Att så ett frö till framtida möjligheter
inom matbranschen med lokala
råvaror
ev lite
Att allmänheten ska få ta del av
pågående biosfärarbete

Ja

Att allmänheten ska lockas till
hemsidan, att allmänheten ska ta del
av pågående biosfärarbete
Ja
Att ha underlag för att framtida
arbete med ARENA ska bli så bra
som möjligt

Ja

Att få en mångfald av deltagare:
demokrati!

Ja

Projekt

Utbilda
biosfärambassadörer

Biosfärs roll Status

Ägare

ej påbörjat

Budget
2016
Finansieras av V-J

20000

sommarföretaget-Rusksele
bygden

Partner

Påbörjat

Ekologisk hållbarhet och
ekosystemtjänster (SNF)

Partner

ej påbörjat

55000

Tio Berg i Tavelsjö

Associerad

Påbörjad

50000

Internationell matmässa
Associerad
Översyn av riksintressen för
kulturmiljön längs
Vindelälven (Bo Sundin, Lst) Associerad
Lapland- A cullinary region
(lokalproducerad mat i
landskp Lappland)
Associerad
Eva-lisa 3 projekt (info
kommer)
pågående projekt inom
kommunerna (samlas in)
Norra Pereferin: Hållbar
besöksnäring i kalla klimat

Partner

Avslutat

5000

6000

Påbörjad

Syfte

Att utbilda och engagera
biosfärambassadörer, som sedan sprider
kunskapen om
Vindelälven-Juhtatdahka
biosfärkandidat vidare till sina kontakter
20000 och i sina nätverk

Att öka attraktivitet och visa på
möjligheter att bedriva hållbart
5000 entreprenörskap i biosfärsområdet
Som en del av biosfärutbildningen: att
öka kunskapen om värdet av ekologisk
hållbarhet och om ekosystemtjänster i
0 närområdet
Att upprätta en besöksvänlig guide till ett
tiotal av Tavelsjöbygdens finaste berg för
att stimulera till naturupplevelser för
0 både boende och besökare

Att medverka i en konferens om
lokalproducerade livsmedel och
6000 gastronomi

Mål

Projektbeskrivning

Att sprida informationen om
biosfärarbetet och att fånga in de
boendes önskningar och
förväntningar. Att
biosfärambassadörerna ska bidra till
att förändra människors beteende
och attityder mot en hållbar
samhällsutveckling.
Ja
4 ungdomar mellan 15-18 år under
sommarens två perioder bedriva
eget företag utifrån lokala
förutsättningar och behov utifrån ett
hållbarhetsperspektiv
Ja

Ja
Besöksguiden ska hjälpa människor
till enkla och nära naturupplevelser i
en naturskön landsbygd nära
Norrlands största stad.
Ja
Att träffa experter, matproducenter
och matintresserade från flera av
världens biosfärområden och ta hem
lärdommar och tips till VindelälvenJuhtatdahka
Ja

0

ej påbörjat

BLIR EJ
AV

0

Ja

