“Biosfär - allt levande
på jorden och den miljö det
lever i”

BIOSFÄRPROGRAMMET
Biosfärprogrammet (Man and the
biosphere programme) bildades av FNorganet Unesco i början av 1970- talet.
Programmet arbetar globalt för att
koppla samman natur, kultur och
ekonomi.

• Det finns 701 biosfärområden i
124 länder och antalet ökar varje
år. De bildar tillsammans det globala
nätverket The World Network of Biosphere
Reserves. Världsnätverket möjliggör samarbeten kring hållbar utveckling genom
samhällsutveckling, forskning och miljöuppföljning, anpassat till lokala
förhållanden.
I Sverige finns det sju biosfärområden
(2020).
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Aktuell information finns på:
www.unesco.org/mab
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BIOSFÄROMRÅDE
VINDELÄLVEN-JUHTATDAHKA
Vild, vacker och världskänd

Kontakt:
Elin Bergarp. koordinator
biosfar@vindelalven.se
0730 - 797 903

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

Läs mer:
www.vindelalvenjuhtatdahka.se
www.biosfaromrade.org
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• Den svenska regeringen anslöt sig till
programmet 1986. År 2000 bildades en
svensk kommitté inom Vetenskapsrådet.

Cecilia Wallinder, kommunikatör
cecilia@vindelalven.se
070 - 228 88 80
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Av människor • för människor • för en hållbar framtid
Vindelälven-Juhttátahkka

Vindelälvsdalen är ett fantastiskt område med massor av möjligheter. Här finns
höga natur- och kulturvärden, ett stort engagemang och ett levande närings- och
föreningsliv. Historiskt sett har älven fyllt en viktig funktion som flyttled för både
människor och djur och som en transportled för timmer. Älven är fortfarande en
viktig flyttled för renar men även en viktig källa till mat och rekreation.
Juhttátahkka betyder just flyttled på umesamiska.

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Laisälvsdalen, Vindelälvsdalen samt nedre delen av Umeälven är ett biosfärområde
inom FN-organet Unescos Biosfärprogram. Biosfärområden är modellområden för
hållbar utveckling. Det innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers behov.
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En nominering till biosfärområde är ett internationellt erkännande av alla goda
initiativ för hållbar utveckling som redan gjorts i området, de som pågår nu och de
som kommer att genomföras i framtiden.

Inspirerande - inte reglerande

Biosfärområden innebär inga nya restriktioner eller begränsningar. Genom nya eller
förbättrade samarbeten mellan olika människor, organisationer och aktörer kan vi
hjälpas åt att stärka områdets ekonomiska, sociala och ekologiska bärkraft.

Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Agendan består av 17 globala mål för
hållbar utveckling som länderna har enats om. Biosfärområden är områden där
initiativ för att nå de globala målen inom Agenda 2030 kan testas och praktiseras.

Utveckla, stödja och bevara

Biosfärområdet ska gynna dem som
bor och verkar i området genom att
främja en utveckling som är ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar.
Biosfärområdet ska stödja forskning,
utbildning och miljöuppföljning som är
till nytta för en hållbar samhällsutveckling.
Biosfärområdet ska bidra till att
bevara biologisk och kulturell mångfald,
ekosystem och landskap.

Fokusområden inom Vindelälven-Juhttátahkka

• Levande landskap
• Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
• Besöksnäring och friluftsliv för alla
• Framgångsrik renskötsel
• Utveckling av lokalsamhället
• Mångfald av kulturella uttryck

