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Ett brusande äventyr från fjäll till hav,
med naturens och kulturens mångfald som källa till
utveckling, upplevelser och livskvalitet!

Vindelälven-Juhtatdahka – Sveriges nästa biosfärområde?

Vad är ett biosfärområde?

Vindelälvsdalen är ett fantastiskt område med massor av möjligheter. Här finns
stora natur- och kulturvärden, ett stort engagemang och ett levande näringsoch föreningsliv.

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling där nya idéer testas
och kan ses som verktyg, som genom att samla olika aktörer skapar
förutsättningar för samtal och samarbeten för att nå gemensamma mål.
Arbetet bygger på lokala initiativ och handlar om att skapa förutsättningar för
att älvdalen ska utvecklas samtidigt som kommande generationer ska ha
samma möjligheter - vi ska bruka utan att förbruka!

I området pågår ett arbete med att skapa ett biosfärområde. Området kallar
vi Vindelälven-Juhtatdahka och det sträcker sig från fjällen ända ut till kusten.
Genom området rinner den fritt strömmande Vindelälven likt en livsnerv. Längs
älven bedrivs renskötsel av samer, Sveriges urbefolkning. ”Juhtatdahka”
betyder just flyttled på umesamiska, och samernas långa flytt av renar mellan
kust och fjäll i älvdalen är bland de längsta flyttningar vi idag känner till.
Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur har ambitionen att vara en neutral
arena och katalysator för hållbar utveckling i hela området.

Ett biosfärområde innebär inga nya restriktioner, bara möjligheter. Lokal samverkan är grunden och varje biosfärområde formas efter lokala förutsättningar.
Just därför är varje biosfärområde speciellt.
FN-organet Unesco godkänner biosfärområden. I april 2016 fanns det 669
biosfärområden i 120 olika länder. Fem av dessa ligger i Sverige. Vi arbetar nu
för att Unesco ska utse Vindelälven-Juhtatdahka till ett biosfärområde 2019.

