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Yttrande över rapport från förstudie om – ”Biosfärområde Vindelälven – Vidduole” 
daterad 2014-06-26.

Naturskyddsföreningen önskar lämna följande synpunkter för rubricerad rapport, med förslag på 
tillägg under kapitel 3.7 samt kapitel 4. 

3.7.1 Utveckla

Strategi 1: Vi-känsla och ökad samverkan. 

 Möjliga aktiviteter:

Betydelsen av och möjligheten med ett hållbart odlingslandskap i Vindelälvsdalen, vad det ger och 
kan ge de boende kan inte nog påpekas vikten av. Detta ger en förankring och förstärkning av en 
natur- o kulturkänsla när lokal odling av livsmedel samt tillvaratagande av olika naturresurser, bär, 
svamp, honung, fisk och vilt, kan ske och utvecklas. Den kultur med lokalt hantverk, och kunskap, för 
att kunna odla och ”förädla” livsmedlen lokalt är väsentligt. Detta i vetskapen om ett starkt förändrat
klimat och vad det kan påverka lokalt och globalt. Kunskapen om den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna kan och må förstärkas här på olika sätt. Fler lokala marknader, förutom nya 
restauranger, caféer, för lokala produkter bör anordnas, som också kan öka besöksintresset. Vi-
känslan och ökad samverkan  över generationsgränserna och landsgränser kan förstärkas genom 
musik och konst.

I en vidareutveckling och förstärkning av noder för konst och konsthantverk må även de mindre 
konstcentra som finns i närområdet uppmärksammas, ex; Tuggengården i Lycksele och 
Ricklundgården i Vilhelmina mf.l. I konstnärshemmet Tuggengården har, den tidigare bortgångne, 
konstnären och landskapsmålaren Olle Blomberg, med inspiration av bl.a pointillisterna Matisse, 
Piccasso och Braque samt även av van Gogh,  gett ett starkt avtryck i regionen. Olle B var även 
engagerad mot de tidiga planerna på en vattenkraftsutbyggnad i Vindelälvsdalen, han ville med 
bestämdhet behålla de oersättliga skönhetsvärdena i älvdalarna och i Västerbottensfjällen.  

                                                                                                                          

Strategi 2: Höras regionalt, nationellt, internationellt. 

Aktörer, enskilda och större grupper, inom konst, litteratur, arkitektur, design och musik/folkmusik 
bör engageras.                                                                                                                                             



                                                                                                                              

Strategi 4: Hållbar besöksnäring baserad på naturens och kulturens mångfald.... 

Inom denna strategi bör med fördel kvalitetsmärkningen Naturens Bästa, från Svenska 
Ekoturismföreningen och VISITSweden användas och därmed säkra ett aktivt ansvar för naturskydd 
med ett miljöanpassat resande. Naturens Bästa är det första nationella kvalitetsmärket för 
ekoturism-arrangemang med en omsorg om resmålets människor och kulturvärden. Den är även 
internationellt erkänd. 

3.7.2. Bevara 

Strategi 1. Levande kulturlandskap...

I arbetet för bevarande och förstärkningen av den biologisk mångfald i detta kulturlandskap måste 
kunskapen och användandet av bi-odling utvecklas i betydligt större omfattning.

Bevara och utveckla hållande av gamla lantbruksraser, ex. fjällkor och höns.

Bevara och utveckla möjligheterna för traditionellt fiske med hållbara metoder. 

Bevara och utveckla utställningslokaler för den varierande kulturen. 

Bevara och utveckla vandringsleder/stigar i hela området för ett tydliggörande av äldre tider där 
fotvandring var en naturlig del för ett ta sig till ex. handelsplatser eller andra träffpunkter eller 
kulturella högtider eller riter. Även färdvägar där båt eller häst användes. 

Strategi 2. Naturvårdsarbete i samverkan för värdefulla naturtyper... 

Utveckla anpassade skogsbruksformer för de värdefulla naturtyperna för att kunna undvika ett 
förfulande plantageskogsbruk. Använda exempelvis natur-kulturmetoden som även ger en lägre 
koldioxid belastning. 

Utveckla strandnära skogar för ett större lövinslag. Bevara särskilt värdefulla biflöden med ett rikt 
flora och faunaliv, ex. flodpärlmussla, öring. 

3.7.3 Stödja. 

Strategi 1, 2. 3 Forskning och demonstrationsområden, utbildning...

Utveckla pedagogiken om, och visa dalgångens olika ekosystemtjänster. 

Stödja och utveckla hållbar naturturism för åretrunt aktiviteter. 

4. Vindelälvens fortsatta arbete...

Här skulle det nationella och lokala arbetet med Riksdagens 16 miljömål  kunna få en särställning och 
visa att de kan genomföras fullt ut. 

Vänligen, e.u

Torgny Forsgren, ordf   


