Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka
Vision
Biosfärområde Vindelälven–Juhtatdahka, Vild, vacker och världskänd
Ett brusande äventyr från fjäll till hav, med naturens och kulturens mångfald som källa
till utveckling, upplevelser och livskvalitet!

Övergripande mål
Att tillsammans stödja, bevara och utveckla den rika och unika naturen och kulturen i
Vindelälven-Juhtatdahka så att alla kan leva, uppleva och må bra i såväl stad som
landsbygd, idag och i framtiden.

Verksamhetsidé
Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat är en neutral arena och katalysator för hållbar
utveckling i hela det tilltänkta biosfärområdet. Ambitionen är att:

• Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet till
människor som bor och verkar i Vindelälvsdalen samt besökare.

• Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och
lokal kunskap samt dess tillämpning.

• Ge de tre dimensionerna i hållbar utveckling – ekologisk, socio-kulturell och ekonomisk
– praktisk tillämpning och förankra dem genom olika projekt.

• Bedriva lokalt arbete på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar.
• Fungera som en mötesplats för forskare och praktiker, såväl som för myndigheter,
ideella organisationer, företag och enskilda människor.

• Öka kunskapen om den samiska kulturen och om den renskötsel som bedrivs inom
Vindelälven-Juhtatdahka
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Värdegrund för Vindelälven-Juhtatdahka
Vi värdesätter och respekterar människor och natur
Vi utvecklar tillsammans Vindelälven-Juhtatdahka med utgångspunkt i och respekt för
naturens och kulturens värde och möjligheter.
Vi samspelar och bjuder in
Inom Vindelälven-Juhtatdahka utvecklar och stärker vi varandra genom respekt,
samverkan och utbildning. Vi stimulerar och tar till vara alla människors potential genom
lyhördhet och öppenhet.
Vi utforskar nya sätt varje dag
Inom Vindelälven-Juhtatdahka får allas tankar och idéer växa. Vi är nyfikna och
uppmuntrar varandra att våga satsa på och testa nya och annorlunda idéer.
Vi är viktiga i ett större sammanhang
Inom Vindelälven-Juhtatdahka är vi goda förebilder som lyfter fram det hållbara såväl
lokalt som globalt. Tillsammans skapar vi hållbart liv

