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BIOSFÄROMRÅDE VINDELÄLVEN-JUHTATDAHKA 
WORKSHOP OM ETT FORSKNINGSINITIATIV 
Sammanställning av gruppernas egna kommentarer från gruppdiskussionerna 

 
GRUPP 1 
Deltagare 

Natuschka Lee, Umeå universitet 
Magnus Magnusson, Sveriges Lantbrukaruniversitet 
Johanna Gardeström, Vindelälven – Juhtatdahka biosfärområdeskandidat 
Annika Myrén, Umeå kommuns 
 

Sammanfattning av Grupp 1: Goda idéer på framtida forskning 
 

• Tema insekter 
Detta gäller både städer (för att de har vuxit så snabbt) och miljöerna utanför, eftersom vi 
röjer för mycket i skogarna. Många insekter är beroende av äldre trädstammar, lövhögar 
mm, och många trädgårdar skulle kunna optimeras mera med avseende på odling av 
lämpliga växter för insekter.  
 
Projektidé: 
På grund av att insekter hotas behövs både habitat för insekterna och kunskap bland 
allmänheten om nyttan av olika insekter och vilka växter och övriga betingelser som är 
viktiga för dem. I den vevan behövs också mera kunskap om eventuella risker med vissa 
insektsarter och därmed en bättre ekologisk förståelse för när det finns en högre risk för dem 
att spridas vidare).  I projektet ingår att bygga insektshotell och att erbjuda insektssafari med 
forskare och med naturskolan. Barn kan engageras i att bygga insektshotell. För att engagera 
vuxna erbjuds studiecirklar. Vidare så kommer ett parallellt projekt att rikta sig in på att 
inspirera fler människor till att ta upp biodling antingen hobbymässigt eller t o m 
professionellt. Enligt professionella biodlare måste andelen biodlare i norra Sverige 
åtminstone fördubblas. På universitetsnivå pågår det även planer kring att skapa ett nytt 
nätverk kring insekter i allmänhet i Umeå (UmU, SLU med flera) , och det ska då innefatta 
både nyttiga, okända och farliga insekter. UmU och SLU har inte ens någon entomolog – och 
den insektsforskning som bedrivs är ganska specialiserad och isolerad från andra forskare, så 
alla kunde vinna på ett gemensamt nätverk som dessutom har en folknära citizien science 
anknytning – det skulle vara något nytt också eftersom entomologer finns det på andra håll i 
Sverige, men de har inte lika mycket anknytning till alllmänheten förutom då via speciella 
insektsföreningar. 
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• Projektidé: Kunskapsstigar kopplat till allmänbildning (för att motverka faror kring 
alternativa fakta samt för att inspirera människor till nya idéer och aktioner i deras egen 
region, att deltaga mera i vår omgivning helt enkelt) och forskning.  
 
Utanför staden Umeå kan det vara extra intressant att stigen innehåller information om 
omkringliggande naturmiljöer och områdets kulturhistoria samt förslag på aktioner på vad 
intresserade personer kan bidraga med för att utvidga kunskap, utveckla nya idéer och 
produkter mm.   Till de digitala versionerna kan allmänheten länka till kunskap och forskare 
(där så önskas från deras håll) knutet till dessa. Också citizen science.  
 

• Projektidé: att använda Citizen sicence i sin forskning 
Vindelälven-Juhtatdahka bygger nätverk: med föreningar, byar, fiskevårdsområden, 
företagare, myndigheter, universitet, skolor, kommuner etc. Området har en hemsida och 
följs i sociala medier av över 1200 personer. Det skapar möjligheten att använda dessa 
nätverk för att nå ut med forskningsresultat men även för att engagera människor att delta i 
forskning. Det kan handla om att rapportera när man ser/hör den första vårfågeln (vilken 
art?),  vilka insekter man ser,  var har björnar plundrat bikupor, när isen lägger sig/släpper, 
mm.   
 

• Projektidé: Kust till fjäll med sorkfeber 
Finns det ett geografiskt mönster i sorkfeber? Folkhälsomyndigheten har fall inrapporterade 
över året. Kan man se gradient av spridning? Kommer på hösten och kopplat till isbark på 
vintern. Det finns mönster i data men man jobbar inte geografiskt med det. Man kan jobba i 
Vindelälvens dalgång istället för län.  
 
Koppla detta till citizen science. Bygga en app. Folk tar en bild (får hjälp med identifiering) när 
de ser sorkar inomhus. Går det att se förändringar längs en gradient? Koppa till 
sorkfeberspridning. Förebyggande insatser kan initieras utifrån data. 
 
 
ÖVRIGT 

• Aktionsbaserad forskning. Kan man öka intresset för glesbygd genom informationsspridning? 
Hur gör man när man informerar? Hur agerar man? Vilka vill man nå och hur påverkar det 
informationen? Också intressant utifrån kansli-perspektiv: får hjälp. 
Annika jobbade i Kolding i Danmark. Klimatbyar. Då blev Köpenhamns univ intresserad. 
Doktorand flyttade till en by och blev boende och forskade även där.  
 

• Mikroorganismer och svampar: jippon. Microsafari. Kvävefixerande bakterier. Nedbrytande 
svampar. (större än ”äta yoghurt så håller jag mig frisk”). Amsterdam har ett micro-zoo. 
Umeå och Västerbotten kan bli först att ordna detta. Dessa knyter samman alla ekosystem, 
eftersom sjöar, mark, träd, växter, djur alla har unika mikrofloror så det är inte bara 
kvävefixerande bakterier som är de viktigaste. De flesta nätverk (t ex i Umeå MIMS och 
UCMR)  kring mikrober handlar bara om sjukdomar och parasiter, vilket ju är förstås 
motiverat, men det vore bra att lyfta fram de bra och okända mikroberna också. Det ligger 
helt i tiden. De flesta är nu medvetna om våra tarmfloror och försöker då gynna dem med 
rätt kost – men de flesta saknar ännu något medvetande om resten av naturen, så här finns 
en bra poäng att lyfta fram. Även om man inte kan se mikroberna, så ser man deras 
makroformer/representanter – och vi kan göra mycket genom att visa mikro-fotografier på 
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appar, hemsidor mm. Och sen kan man uppmana barn till att börja mikroskopera mm. 
 

• Mossprojekt: plocka mossor från olika håll. Titta på vem som växer på mossan. Bakterier och 
björndjur i symbios. Inte bara mossor  (t.ex. björndjur finns även i lavor, marker, vattendrag 
mm).  
 

• Foton i landskapet. Förr och nu. Digitala bilder finns på många kommuner och på museet. 
Koppla till forskning. Hur?  
 

• Klimatförändringar kan även sprida parasiter längre in/upp.  
 

• Frauke jobbar på SLU med borelia. Kanske rapportering av när man plockar fästingar från sina 
husdjur. I älgar på Holmön har man hittat TBE. Det finns även virusforskare på UmU 
universitetssjukhus, så vi kan koppla in dem också.  

 

ARCUM – Hur kan plattformen bidra (nyttan) 

• Tvärvetenskapligt. Kan få input från många forskare för ett specifikt ämne 
 

• Kopplar samman allmänhetens utmaningar med rätt forskare och sen bistå med kompetens 
som vart kan vi söka medel mm.  
 

• Vara uppdaterade på forskning i andra biosfärområden, med störst fokus i Arktis. Koppla 
forskning som görs här till forskning i dessa områden 
 

• Dra i forskningsansökningar som spänner över fler biosfärområden i Arktis. Tex forskning 
kring patogener eller viktiga nyttoorganismer såsom pollinerande insekter i andra arktiska 
områden biosfärområden. 
 

• Lyfta biosfärområdet som forskningsområde för klimatfrågor och biodiversitet- även 
forskningsstationen i Ammarnäs 
 

• Ordna en årlig dag där man samlar politiker, forskare, företagare med presentationer- inte 
bara i Umeå utan i andra delar av biosfärområdet.  
 

• Skapa och upprätthålla forskningsnätverk inom biosfärområdet och säkra en plattform för 
finansiering. Vanliga tre-åriga forskningsprojekt räcker inte. Kan söka nätverkspengar och 
forskningsmiljö-pengar. 
 

• Kan inventera vilken typ av data som är intressant att samla in i biosfärområdet. Kan även ha 
en databas över data som redan finns insamlat i biosfärområdet. Man kan snegla på andra 
databaser. Hur har de gjort? Tex North port. Både forskare och allmänhet kommer in. Kanske 
t.o.m bild på forskare med kontaktuppgifter. Kanske titta på andra biosfärområden hur de 
har gjort. Detta kan även kombineras med kunskapsled-projektet där det passar.  

Andra frågor såsom energi, regional utveckling, turism, transport, hållbarhetsfrågor, avfall, 
näringslivsutvecklingar. 
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Småsaker men som bidrar till spridning: skapa lämpliga produkter som kan marknadsföra det hela, t 
ex böcker, enkla turistprodukter (klistermärken, kylskåpsmagnet, t-shirts, vykort mm, så kan det 
spridas vidare – varför inte de med text som uppmanar en till att rapportera in första fågeln mm, 
vackra fotobilder att hänga upp, kalendrar mm) 
 

 

 
GRUPP 2 
Deltagare 

Philip Buckland, Umeå universitet 
Christer Nilsson, Umeå universitet 
Mardoeke Boekraat, Umeå universitet 
Berit Andersson, Västerbottens museum 
Maja Bonta, Umeå universitet 
 

Sammanfattning av Grupp 2 
 

• För att komma åt kunskap (om tidigare landskap, historia, arkeologiska fynd) hos äldre 
människor (eller andra som inte kan/vill lägga in egen info digitalt): 

o Intervjuer 
o Använd styrelsen och nätverket för att få tillgång till individer 
o Utnyttja lärarutbildningen för att lära lärare att utbilda barn i informationsinsamling 

och digitaliseringsarbete - dvs förberedda barnen för att bli citizen scientists. Använd 
biosfärområdet som case study, med utbildningsprojekt som samlar och lägga in data 
 Elever utför intervjuer med äldre (släktningar, grannar, äldreboende, andra) 

 
• Long term goal 1: Animated 3D model of biosphere area and its changing environments and 

people from the end of the Ice Age until present day. 
 

• Long term goal 2: Natural/cultural history film on one year in the biosphere reserve, using 
Sami seasons, with material collected from multiple continuously running video cameras at 
different scales along the transect, different foci (insects, microbes, elk hunters, reindeer 
herders, farmers, school, forestry, orchids, bees…), based around the ‘stations’ described 
below. (Could use citizen science to filter the videos down to interesting content - e.g. use 
www.zooniverse.org  to create the game ‘Does anything happen here?’). Ask David 
Attenborough to narrate it. 
 

• The (Vindelälven-)Juhtatdahka-4D platform (VJ4D)  
(- koncept-diagram finns om ni vill ha det) 

o An online database and portal for research, citizen science and community 
information in the Vindelälven-Juhtatdahka Biosphere Reserve. 

o Interactive map feeding in existing data sources (e.g. SMHI, Artdatabanken, FMIS - 
fornminnesregistriet, maps from Lantmäteriet, SGU) - see www.data-arc.org for data 
discovery tool concept 

http://www.zooniverse.org/
http://www.data-arc.org/
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o Dimension 1: Space  
- from the coast to the mountains, along the Umeälven, Vindelälven and Laisälven). 
‘Stations’ along the route, with multiple foci including research (biodiversity survey, 
citizen projects, school projects), tourism, industry - could be schools, villages, farms, 
houses, weather stations. [Each with own continuously running video camera(s) - see 
long term goal 2 above] 

o Dimension 2: Time  
- from Ice Age to the future, including one whole year of the present day (using Sami 
seasons as a framework?) 

o Dimension 3: Height  
- from the bottom of the river to the tops of the trees (or atmosphere - then can 
include Aurora!) 

o Dimension 4: Scale  
- from microbes to elks (and including a lot of insects) 
 

• Online platform (or component of VJ4D) for user upload of modern/recent photographs 
taken from same position of Västerbottens museum’s historical photos (could use 
www.platsr.se).  
 

• Example platforms for inspiration: https://www.zooniverse.org/ (citizen science portal), 
www.platsr.se (place based content, mixing user and organisation created), 
http://pedagog.kavlinge.se/ (child generated content), www.data-arc.org (data discovery) 
 

• Utveckla ett edugame om koloniseringsprocessen längst området (c.f. Humlab’s Utopia 
http://www.humlab.umu.se/sv/fou/avslutade-projekt/utopia/)  
 

• Question: Has CEDAR done any specific work in the biosphere region on population history? 
 

• Research theme ideas: Population history and demographics, including differences between 
Sami and non-Sami. Attitudes to contraceptives, changes over time and between cultures, 
acquisition of information on birth control (information from elders, books, internet). 
Historical decision making processes on reproduction, differences between age groups, 
interviews with older people. 
 

• Research theme idea: Indicator plants (and insects?) in the contemporary landscape for past 
cultural activities (e.g. pasture, reindeer herding, farming, forestry). Using these to locate 
past landscape elements and comparison with existing knowledge (FMIS, lidar data). Example 
focus species: smörbloma, vityxne. Field survey. 
 

• Research theme idea: Impact of EU/UN decisions as local level - monitoring and historical 
study of how high level political decisions can impact on the lives and livelihoods of individual 
people and regions. E.g. Water quality norms and implications for forestry and other 
industry. 

 

 

 

http://www.platsr.se/
https://www.zooniverse.org/
http://www.platsr.se/
http://pedagog.kavlinge.se/
http://www.data-arc.org/
http://www.humlab.umu.se/sv/fou/avslutade-projekt/utopia/
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Archaeological/palaeoecological research themes (including interdisciplinary options) 

• Arkeologin var ett huvudargument i beslutet om att inte bygga ut Vindelälven. Använd detta 
som motivering i ansökningar… 
 

• Considerable gaps in knowledge of spatial and chronological distribution of archaeological 
sites. Need more surveys, including use of high resolution lidar (drone based) and field 
surveys. Lidar data may be of use to/produced by/with others such as forestry 
industry/research and Trafikverket. Integrated cultural-natural landscape surveys including 
vegetation, insects, archaeology, landscape character. 
 

• Tipped lakes (due to land uplift variation) - survey with Ground Penetrating Radar for 
archaeological sites; survey plants and insects along transects at both edges of the lake (ie. 
Edge that is drowning, edge that is emerging). 
 

• Comparison of distribution of archaeological sites between Vindelälven (unregulated) and 
e.g. Umeälven and/or Ångermannälven (heavily regulated). Evaluation of potential 
knowledge lost by flooding, and implications for models of past peoples and landscapes. 
 

• Evaluating, monitoring and predicting effects of future climate change scenarios on cultural 
landscapes (including archaeological sites). See Karlsson, N 2018 (Lst & MAL) rapport. 
Potentially using citizen science portal for gathering information on local archaeological and 
historical sites (cf. SCHARP, SCOPE in Scotland), and for correcting site coordinates in FMIS. 
 

• Insect biodiversity data from naturalistic grazing projects and other landscapes in biosphere 
region as reference/comparative data for interpretation of fossil insect finds in other areas. 
 

• Long-term investigations into insect biodiversity, biosfärområdet as case study - from 
deglaciation, through present into future (palaeoecology, biodiversity survey, modelling). 
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GRUPP 3 
Deltagare 

Johan Linderholm, Umeå universitet 
Lars Westin, Umeå universitet 
Erik Alnersson, Rusksele 
Karin Fällman Stenlund, Gold of Lapland 
Irina Mancheva, Umeå universitet 

  
Sammanfattning av Grupp 3 
 
Gruppen kom att mest diskutera samhällsutveckling inom biosfärsområdet och vilka möjligheter som 
finns för en hållbar utveckling av glesbygd och hur klassning till ett biosfärsområde skulle kunna bidra 
med detta. 

Vi diskuterade begrepp som Paketering och besöksnäring – hur att tydligt koppla ihop besöksmål. 
Här blev problem med transport och kommunikation startpunkten, kollektivtrafik vs alternativ till 
detta en genomlysning. Ett förslag som framkom var att utveckla väg 363 i stil med en italiensk 
turistväg för att på så sätt bli mer attraktivt för upplevelseturism.  

Nästa diskussion kom att handla om Hållbarhet i glesbygd? (Rusksele som exempel), Biosfären och 
människan? Det sociala kapitalets betydelse och individernas betydelse i mindre samhällen. 
Begreppet Samfällighet var en av de förslag som berördes som exempel på lokal organisering där 
man tex köper loss tomma hus/ödehus för uthyrning för att hålla bygden aktiv. 

Genomlysning – det framkom en önskan från besöksnäringen att få en genomlysning av byarnas 
nuläge (Samhällsutveckling, demografi etc) för att kunna förutse kommande förändringar, gärna i 
form av forskningsprojekt. Lars Westin menar att detta har gjorts i andra men liknande sammanhang 
och då med goda erfarenheter.  

En annan projekttanke benämndes ”Expeditionen”. Alltså en paketering av biosfärsområdet för 
besöksnäring och forskning För att knyta samman hela biosfärsområdet-älvssträckan – ”Flyttleden”, 
där tankar på att ta sig från fjäll till kust med väl motiverade stopp längs vägen. Tanken skulle vara att 
kombinera pedagogik, kulturhistorisk forskning och besöksnäringar i detta. 
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GRUPP 4 
Deltagare 

Cecilia Wallinder, Gold of Lapland / Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur 
Linda Lundmark, Umeå universitet 
Lovisa Lind, Umeå universitet 
Marco Eimermann, Umeå universitet 
Mikael Pettersson, Länsstyrelsen Västerbotten 
 

Sammanfattning av Grupp 4 
 
Tackar för ett bra initiativ och en intressant dag! Våra tankar i punktform: 
 
Liksom andra grupper pratade även vi om behovet och vikten av kontinuitet utöver kortare 
forskningsprojekt, och att ”citizen science” samt kunskap underifrån skulle vara kul och intressant. 
ARCUM (i samarbete med Externa relationer och Grants Office) skulle vara en bra plattform för att…:  
 
• bygga och utveckla ett fler- och tvärvetenskapligt nätverk där forskare, samhället och andra 

aktörer kan mötas och hitta gemensamma intressen (kunskaps- och erfarenhetsutbyte). Detta 
skulle kunna leda till konkreta ansökningar med fokus på t.ex.:  
- medel för att skapa och upprätthålla nätverk 
- medel för att bygga en forskningsmiljö kring detta geografiska område 
- temadagar eller friluftsdagar i samarbete med naturskolor längs älven 
 

• Då biosfärsområdet geografiskt korsar läns- och kommungränser samt endast ligger i en del av 
kommuner (inte omfattar en hel kommun), ser vi ett behov av att skapa och underhålla en 
forskningsdatabas med olika typer av data, t.ex.  
- En referensdatabas över ev. tidigare databaser som redan finns 
- Klimatdata, t.ex. islossning och sorkförekomst som klimatproxy 
- Register med företag och olika entreprenörer verksamma inom området 
- Register med intresseorganisationer och kontaktpersoner i området 
- Inventering av tomma och oanvända fastigheter med deras ägare, för att se om dessa 

byggnader kan tillvaratas och förvandlas till kommersiellt boende (besöksnäring) eller 
boende för forskare t.ex.  

 
Denna databas kan vi dela med andra intresserade (inte minst allmänheten), t.ex. med anknytning till 
andra biosfärsområden. Exempel från annat projekt: http://www.northportal.info/?cat=20&lang=sv  
 
• Utöver det pratade vi om hur man kan se på ett Biosfärsområde och en mängd olika intressenter, 

både boende och arbetande inom området, i dess närhet eller längre bort. Det kan finnas gamla 
motsättningar (t.ex. kring markägande) som påverkar (brist på) dagens samarbetsvilja, men 
genom nya aktörer så som yngre generationer eller inflyttade familjer, entreprenörer, 
pensionärer och flyktingar från Sverige och andra länder kan det uppstå nya dynamiker och 
tankebanor med positiva resultat. Konflikt kan även vara bra då det kan leda till nya 
konstellationer som fungerar bättre. Några begrepp här från studier om turism och 
gruppdynamik kan vara: ’movers and shakers’ (Russel & Falkner 1999) eller ’storming, norming’, 
performing’ (Tuckman 1965, 2001). Här skulle man kunna prata om en funktionell region med 
dysfunktionella inslag, och hur detta kan leda till målet att informera och bilda allmänheten om 
klimatförändringar och hållbarhet med utgångspunkt i biosfärområdet.  

 

http://www.northportal.info/?cat=20&lang=sv
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GRUPP 5 
Deltagare 

Jundan Zhang, Umeå universitet 
Eva-Liisa Myntti, Grans sameby 
Albert Edman, Umeå kommun 
Birgitta Malm Renöfält, Umeå universitet 
 

Sammanfattning av Grupp 5 
 

• Samverksansmodeller för att gemensamt förbättra (stewardship, ”biosfärskötare”, socialt kapital, 
ekologiskt entreprenörskap). Regionen #1 i EU:s Social Progress Index. 
 

• Citizen Science – intressant metod. 
 

• Utgångspunkt i unikhet, den samiska rörelsen – rennäring. Komplement – staden – urbanitet – 
täthet. 
 

• Lärdomar från andra biosfärområden (Vancouver Island). Internationella utbyten. Besöksnäring - 
besökare som berikar regionen. 
 

• Jämförelsestudier mellan Umeälven och Vindelälven – utbyggt och fritt strömmande (skillnader 
och likheter ger styrka). 
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