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INLEDNING
Biosfaromr°
aden best°ar av terrestra och kustnära/marina ekosystem, eller en kombination
¨
av s°adana system, och ar
under Unescos program manniskan
och
¨ internationellt erkanda
¨
¨
biosfaren
(Man and the Biosphere, MAB). De inrattas
for
och
¨
¨
¨ att man ska kunna framja
¨
visa modeller for
och biosfaren.
Biosfaromr°
adena
¨ ett balanserat samspel mellan manniskan
¨
¨
¨
utnämns av MAB-programmets internationella samordnande utskott (International Coordinating Council of the MAB Programme) efter ansokan
fr°an det ber¨orda landet. Varje biosfar¨
¨
omr°ade regleras av aktuell nationell lagstiftning. Tillsammans bildar biosfäromr°adena ett
varldsomsp
annande
natverk
dar
¨
¨
¨
¨ de olika staterna frivilligt kan medverka.
Varldsn
atverket
styrs av det regelverk (Statutory Framework) som antogs av Unescos
¨
¨
generalkonferens 1995 och som anger defnition, m°al, kriterier och utnamningsf
¨
¨orfarande
for
adena. I Unescos Sevilla-strategi beskrivs de atg
° arder
som rekommenderas
¨ biosfaromr°
¨
¨
for
aden. Dessa atg
° arder
vidareutvecklas i den s.k. Madrid¨ genomf¨orandet av biosfaromr°
¨
¨
handlingsplanen (2008–2013). Dessa dokument b¨or anvandas
som grundlaggande
referenser
¨
¨
nar
¨ detta ans¨okningsformular
¨ fylls i.
Den information som presenteras i detta formular
av Unesco p°a
¨ kommer att anvandas
¨
foljande
satt:
¨
¨
a) for
aden (Advisory
¨ bed¨omning av omr°adet genom r°adgivande kommittén for
¨ biosfaromr°
¨
Committee on Biosphere Reserves) och MAB-programmets internationella samordnande utskotts presidium,
b) i det varldsomsp
annande
informationssystemet Unesco-MABnet och i publikationer, for
¨
¨
¨
att underlatta
¨ informationsutbytet och samarbetet mellan personer som ar
¨ intresserade
av biosfaromr°
aden runt om i varlden.
¨
¨
Ansokningsformul
aret
¨
¨ best°ar av tre delar:
Forsta
delen ar
¨
¨ en sammanfattning dar
¨ det ska anges hur det nominerade omr°adet uppfyller de funktioner och kriterier som galler
for
aden och som defnieras i MAB:s
¨
¨ biosfaromr°
¨
regelverk (Statutory Framework). I denna del ska det aven
fnnas p°askrifter fr°an berorda
myn¨
¨
digheter som stöder nomineringen. Del tv°a omfattar en mer detaljerad och beskrivande redog¨orelse for
fysiska och biologiska kannetecken
samt institutionella
¨ omr°adets samhalleliga,
¨
¨
aspekter. Del tre utgörs av tv°a bilagor. Bilaga 1 ska anvandas
för att uppdatera MABnet med
¨
information s°a snart omr°adet har blivit utnamnt
som biosfaromr°
ade. Bilaga 2 ska anvandas
¨
¨
¨
for
adet. Ta
¨ det marknadsf¨orings- och informationsmaterial som ska tas fram om biosfaromr°
¨
garna
med information i form av tabeller, bilder och kartor i ans¨okningsmaterialet.
¨
Formularet
ska fyllas i p°a engelska, franska eller spanska. Tv°a exemplar skickas till
¨
MAB-sekretariatet enligt foljande:
¨
1. Det undertecknade originalet i pappersform, med underskrifter i original, skriftliga
godkannanden
fr°an olika myndigheter, zoneringskarta och st¨oddokument. Dessa skickas
¨
till MAB-sekretariatet via Unescos oÿciella kanaler, dvs. via Svenska Unescor°adet
och/eller Sveriges permanenta delegation vid Unesco.
2. En digital version (p°a diskett, CD e.d.) av ansokningshandlingarna
och kartorna, framfor¨
¨
allt zoneringskartan. Denna version kan skickas direkt till MAB-sekretariatet.
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SAMMANFATTNING

9

1.

¨
¨
° BIOSFAROMR
°
FORESLAGET
NAMN PA
ADET

Biosfäromr°ade Voxnadalen

2.

LAND

Sverige

Figur 2.1: Hamra Nationalpark, foto Stefan Persson.
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3.

¨
°
HUR BIOSFAROMR
ADETS
TRE FUNKTIONER UPPFYLLS

3.1.

Bevara – att bidra till bevarandet av naturtyper, ekosystem, arter och genetisk
variation.
Det foreslagna
biosfaromr°
adet ar
¨
¨
¨ 341 533 ha stort och
belaget
i norra Skandinaviens barrskogsbalte.
Idag
¨
¨
fnns relativt f°a biosfaromr°
aden i denna del av varlden.
¨
¨
Omr°adets geografska strackning
utg°ar till stor
¨
del fr°an alven
Voxnans avrinningsomr°ade och ber¨or
¨
de tv°a landskapen Hälsingland och Dalarna (fg
3.1), samt de fyra kommunerna Ovan°aker, Ljusdal, Bollnas
¨ och Rättvik. Den geografska avgransningen
tar darmed
avstamp i omr°adets natur¨
¨
givna foruts
attningar,
till skillnad fr°an de administra¨
¨
tiva gränserna. Detta understryker att de naturgivna
foruts
attningarna
ar
¨
¨
¨ en viktig grundsten i ett h°allbart
brukande av landskapet.
De vidsträckta boreala skogarna dominerar i de
nordvästliga och glest befolkade delarna, medan det
öppna jordbrukslandskapet dominerar i de sydostliga
¨
och mer tatbefolkade
Voxnan rinomr°adena. Alven
¨
ner genom hela omr°adet. Voxnan har sitt kallf
¨ ¨ode
i Harjedalen
och sitt utlopp i alven
Ljusnan soder
¨
¨
¨
om tatorten
Bollnas
motsvaran¨
¨ (fg 3.2), en stracka
¨
de ca 190 km. Den del av Voxnans avrinningsomr°ade
som tillhor
kommun ing°ar dock ej i det
¨ Harjedalens
¨
foreslagna
biosfaromr°
adet.
¨
¨
Ett vidsträckt skogslandskap
Hela 80 - 90 % av det foreslagna
biosfaromr°
adet tacks
¨
¨
¨
av skog. Huvuddelen av skogarna ar
¨ p°averkade utav Figur 3.1: Det foreslagna
biosfar¨
¨
framst
Flera omr°adets lage
manniskan,
genom skogsbruks°atgarder.
¨
¨
¨
¨ i Sverige.
skogliga vardek
arnor,
framf¨orallt i form av skyddade
¨
¨
omr°aden, fnns dock kvar. I den aldre
delen av Hamra Nationalpark (1382 ha), vilken bildades
¨
redan 1909, fnns en av fa° orörda barrskogar i mellersta Sverige kvar (fg 3.6). M°anga
av omr°adets naturreservat och Natura 2000-omr°aden ar
¨ av naturskogskaraktar
¨ med t.ex.
ferhundra°ariga och brandp°averkade tallar (Pinus sylvestris), gamla barrblandskogar, riklig
tillg°ang p°a dod
arter av mossor, lavar, svampar och insekter. I
¨ ved och m°anga sallsynta
¨
skogarna kring Grytabergsomr°adet (tabell 7.2) har fera av de insektsarter som p°aträ as
har
¨ f°a fynd registrerade fr°an andra delar av landet. Totalt har 37 r¨odlistade insektsarter
observerats i Grytaberg.
Delar av skogsomr°adena är av riksintresse naturv°ard och friluftsliv. Detta betyder att
skogarnas natur- och friluftslivsvarden
ar
¨
¨ s°a stora att de bedoms
¨ vara av betydelse for
¨ landet
som helhet. Sarskilda
bestammelser
för omr°aden av riksintresse naturv°ard och friluftsliv fnns
¨
¨
11
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Figur 3.2: Voxnans och Ljusnans lage
adet. (Ljusnan
¨ i forh°
¨ allande till det planerade biosfaromr°
¨
fortsatter
b°ade s¨oderut och norrut.)
¨
i den svenska miljolagstiftningen
(avsnitt 9.3). I omr°adets skogar fnns ocks°a rikligt med
¨
kulturhistoriska lamningar
som vittnar om det historiska bruket av skogen, bl.a. i form av
¨
kolbottnar och fangstgropar.
°
Det stora antalet kolbottnar vittnar om skogens betydelse under
jarnframst
allningen
och brukens tidsepok (avsnitt 9.1).
¨
¨
°
Voxnan - en livsader
genom landskapet
Älven Voxnan g°ar som en livsnerv genom det foreslagna
biosfaromr°
adet. Extra starkt gnistrar
¨
¨
alven
langs
med Hylstrommen
(fg 3.4), som med sina 23 fallmeter ar
norrlands st¨orsta
¨
¨
¨
¨ sodra
¨
vattenfall. P°a 70-talet och fram till 90-talets mitt p°agick en langdragen
°
strid mellan de
intressen som ville bygga ut Hylstrommen
for
¨
¨ vattenkraftens behov och de som ville bevara
Hylstrommen
intakt. Ett avg¨orande beslut i denna politiska strid kom dock 1993 d°a Sveriges
¨
Riksdag beslot
till ett riksintresse
¨ att g¨ora Voxnan ovan Vallhaga (dvs. inklusive Hylstrommen)
¨
skyddade vattendrag (fg 9.3). Detta innebär att ingen ny vattenkraft, vattenreglering eller
vattenöverforing
f¨or kraftandam°
al ar
¨
¨
¨ till°aten inom omr°adet. Den ¨ovre delen av Voxnan ar
¨
darmed
den idag enda langa
°
och oreglerade skogsalv,
¨
¨ med forsar och fall, som fnns kvar i
södra Norrland.
Voxnans vastra
del utgor
ett naturreservat (fg 4.5), som inkluderar alven
och marken
¨
¨ aven
¨
¨
10 m fr°an stranden samt ett utvidgat omr°ade vid Hylströmmen. Samma omr°ade, och delar av
detta omr°ade, ar
av riksintresse naturv°ard och friluftsliv samt ing°ar i EUs natverk
av
¨ aven
¨
¨
Natura 2000-omr°aden. Vidare är Voxnan utpekat som vardefullt
vatten iNationell strategi for
¨
¨
skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer - delm°al 1, Levande sjöar och vattendrag.
M°anga rodlistade
arter lever i Voxnan och tillh¨orande bifoden,
bl.a. fodparlmussla
(Mar¨
¨
¨
garitifera margaritifera) och fodkrafta
¨ (Astacus astacus), vilka ar
¨ av stor betydelse for
¨ bevarandem°alen b°ade nationellt och globalt. Kulturhistoriska lamningar
langs
med Voxnan
¨
¨
och biföden, framforallt
de m°anga lämningarna fr°an fottningsepoken (avsnitt 9.1), illustrerar
¨
omr°adets historia och en grundsten till dess utveckling och valf
¨ ard
¨ (avsnitt 10.6).
Omr°adet ar
¨ mycket rikt p°a sjoar
¨ och v°atmarksmiljoer,
¨ varav m°anga ar
¨ viktiga f°agellokaler
for
och rastning. Vid Sassman
(Natura 2000), ett mosaiklandskap med akrar,
°
lov¨ hackning
¨
¨
¨
skogar, tjarnar
och
v°
atmarker
(fg
4.2),
har
over
200
f°
agelarter
observerats.
Detta
g
or
S
assman,
¨
¨
¨ ¨
som ligger tatortsn
ara,
intressantaste fyttf°agellokaler.
¨
¨ till ett av landskapet Halsinglands
¨
12
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Figur 3.3: Mellersta delen av Sverige med det planerade biosfaromr°
adets yttre granser
¨
¨
markerade.
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Figur 3.4: Hylströmmen ar
¨ en del av Voxnan, har
¨ i vacker vinterskrud, foto Johnny Eng.
M°anga sallsynta
och rodlistade
f°agelarter har observerats har.
¨
¨
¨ Flera av v°atmarksmiljoerna
¨
har ocks°a hoga
dar
av sallsynta
orkidéearter och kalkkravande
¨ botaniska varden,
¨
¨ forekomsten
¨
¨
¨
vaxtarter
gor
tillhor
¨
¨ att n°agra av dessa vaxtlokaler
¨
¨ regionens viktigaste rikkarrmilj
¨
¨oer.
F¨
abodlandskapet - ett k¨
arnv¨
arde
Det foreslagna
biosfaromr°
adet ligger i det mellansvenska skogsomr°adet, vilket bl.a. inkluderar
¨
¨
landskapen Hälsingland och Dalarna. I denna del av Sverige utg¨or fabodbruket
(faktaruta 1,
¨
avsnitt 10.6) ett karakteristiskt särdrag och en viktig del av omr°adets kulturhistoria.
Fabodbrukets
historia kan sp°aras tillbaka till medeltiden. Numera ar
¨
¨ bara en br°akdel
av de gamla fäbodarna i traditionellt bruk, men Gavleborgs
och Dalarnas Lan
¨
¨ (tabell 6.2)
tillhor
i landet. Inom det foreslagna
¨ de omr°aden som idag har kvar st¨orst areal fabodbete
¨
¨
biosfaromr°
adet fnns Gavleborgs
Lan
med tillh¨orande betes- och
¨
¨
¨ bast
¨ bevarade fabodar,
¨
akermarker.
°
Dessa fabodomr°
aden, harr
fr°an 1700-talet till 1900-talets mitt, tillsam¨
¨ orande
¨
mans med den omgivande skogen med sina stigar, vagar
mellan fabodarna
och byarna,
¨
¨
gransmarkeringar
samt rester av betesp°averkan bildar en intressant helhet som aven
ar
¨
¨
¨ unik
nationellt. De havdade
sl°atter- och betesmarkerna kring fabodarna
har h¨oga naturvarden.
In¨
¨
¨
om omr°adet fnns 2 Natura 2000-omr°aden och 1 kulturreservat (tabell 7.2) som har välbevarade
sl°atter- och naturbetesmarker med en havdbunden
fora, angslador
och fäbodbyggnader (fg
¨
¨
3.5). Omr°adets fabodar
utg¨or s°aledes ett viktigt karnv
för det föreslagna biosfaromr°
adet,
¨
¨ arde
¨
¨
b°ade avseende natur- och kulturmiljövärden.
°
°
Artmangfald
och skyddade omraden
Sammanfattningsvis har det foreslagna
biosfaromr°
adet fera skyddade omr°aden, som tillsam¨
¨
mans tacker
in en m°angfald av b°ade ekosystem och kulturhistoriskt vardefulla
platser. Totalt
¨
¨
fnns en nationalpark (Hamra Nationalpark), 16 naturreservat, 25 Natura 2000-omr°aden samt
ett kulturreservat (V°asbo Fäbodar) och ett Unesco varldsarv
(Halsingeg°
ardarna) i omr°adet.
¨
¨
Markagare
och
skogsbolag
i
omr°
a
det
har
aven
gjort
frivilliga
avs
attningar
av produktiv
¨
¨
¨
skogsmark, pga. naturv°ardsskäl. Totalt har ca 7 700 ha skogsmark undantagits fr°an skogsbruk
genom att frivilliga naturv°ardsavtal har tecknats mellan markagare
och forvaltande
myndig¨
¨
heter. Idag ar
anslutna till certiferingssystemen FSC
¨ huvuddelen av omr°adets skogsagare
¨
(Forest Steward ship Council) och/eller PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certifcation). Frivilliga avsattningar
utav naturv°ardsskal
¨
¨ sker ocks°a i enlighet med dessa certiferings°ataganden.
14
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Faktaruta 1: Fäbodbruk
Vid traditionellt fäbodbruk sker en säsongsvis förfyttning av g°ardens boskap (f°ar, getter och
kor), fr°an hemg°arden till en fäbodvall. Fäbodvallen, ofta best°aende av en stuga, en liten
ladug°ard och en källare, är belägen i en skog eller vid ett fjäll. Syftet med fäbodbruket
är att nyttja skogens eller fjällets naturliga foderresurser, där djuren vid traditionell drift
betar frig°aende. P°a s°a vis kan marken vid hemg°arden användas till odling av spannm°al
och vinterfoder. Avsnitt 11.6 inneh°aller en utförligare beskrivning av fäbodbrukets historia. Bilden nedan är fr°an V°asbo fäbodar ca a°r 1920, och visar de kvinnor som arbetade vid fäboden med att sköta korna och getterna (foto: Ovan°akers Hembygdsförening).

Totalt har 274 nationellt (ArtDatabanken), respektive 16 internationellt (IUCN), rödlistade
arter hittills observerats i omr°adet. Av de arter som ar
¨ listade enligt EU:s F°ageldirektiv och
EU:s Art- och habitatdirektiv, har 97 respektive 38 arter observerats i omr°adet.
3.2.

°
Utveckla – att fr¨
amja en sociokulturellt och ekologiskt hallbar
ekonomisk utveckling och samhällsutveckling.
Lokala insatser och samverkan
Det planerade biosfaromr°
adet (fg 3.3) ber¨or fyra kommuner; Ovan°aker, Ljusdal, Bollnas
¨
¨ och
Rattvik
(tabell 6.2, fg 6.1). Sveriges kommuner ar
¨
¨ politiskt och demokratiskt styrda organisationer for
och har det huvudsakliga forvaltningsansvaret
for
¨ lokalt sjalvstyre,
¨
¨
¨ omr°adet.
De ing°aende kommunerna arbetar med olika h°allbarhetsfr°agor utifr°an Sveriges nationella
miljom°
¨ alssystem (s118). Genom att anta lokala milj¨om°al har kommunerna anpassat Sveriges
nationella miljom°
attningarna
och utmaningarna (bilaga IV ¨ alssystem efter de lokala foruts
¨
¨
VI). Rattviks
kommun startade tidigt en politisk process for
¨
¨ att integrera Agenda 2030 och De
Globala M°alen i det lokala h°allbarhetsarbetet. Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
¨ kommuner
ing°ar ocks°a i den ideella foreningen
Sveriges
Ekokommuner.
Sveriges
Ekokommuner
ar
¨
¨ en
nationell samverkansorganisation for
¨ kommuner, landsting och regioner vars syfte ar
¨ att framja
¨
15
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Figur 3.5: Kulturreservatet V°asbo Fabodar,
idag betar har
¨
¨ djur som forr
¨ men husen används
framst
som sommarstugor, foto Jonas L¨of.
¨
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt h°allbar samhällsutveckling.
Genom de lokala miljöm°alen genomfors
¨ insatser för att minska kommunernas klimatp°averkan, t.ex. genom att energie ektivisera och installera fossilbranslefria
energisystem i
¨
kommunala byggnader. Kommunernas energi- och klimatr°adgivare ger oberoende och kostnadsfri r°adgivning kring energie ektivisering till inv°anare. Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
¨
kommuner har aven
investerat i laddstolpar for
¨
¨ elbilar. Laddstolparna fnns i de st¨orre
tatorterna
och ar
¨
¨ fritt tillgangliga.
¨
Insatser gors
for
¨ aven
¨
¨ att ¨oka andelen ekologiskt och lokalt producerade livsmedel i de
kommunala koken
(skolor, v°ardhem m.m.). Inom projektet °Atertaget, vilket drivs av Rattviks
¨
¨
kommun, betas kommunens grasmarker
av n¨otdjur fr°an det lokala naturbruksgymnasiet. Kottet
¨
¨
serveras sedan i skolan och utg¨or ett exempel p°a ett slutet och narproducerat
system.
Bolln
as
¨
¨
kommun tillhor
¨ idag en av de kommuner i Sverige som har h¨ogst andel lokalproducerat av
inkopta
r°avaror till de kommunala k¨oken.
¨
Kommunerna i omr°adet samarbetar till viss del kring h°allbarhetsfr°agor, exempelvis:
• Projektet Utvecklingsplan för fskresursen och vattenv°ard i Ljusnan-Voxnans avrinningsomr°ade genomfors
¨ i samarbete mellan Bollnas,
¨ Ljusdals och Ovan°akers kommuner. Syftet ar
de ekologiska vardena
i
¨ bl.a. att ta fram en ny fskev°ardsplan for
¨ att forb
¨ attra
¨
¨
Voxnan och biföden.
• Projektet Fishing in the Middle of Sweden (FIMS), vars m°al är att locka Europeiska
sportfskare till omr°adet, fnansieras av Region Gävleborg tillsammans med kommunerna i Halsingland,
daribland
Ovan°aker, Ljusdal och Bollnas.
¨
¨
¨
• Kommunernas energi- och klimatr°adgivare arbetar tillsammans med olika informationskampanjer riktade till allmänheten.
• Region Gavleborg
driver en samverkansplattform dar
¨
¨ alla kommuner i regionen, däribland Ovan°aker, Ljusdal och Bollnas,
samt
L
ansstyrelsen
Gavleborg
ing°ar. Samver¨
¨
¨
kansplattformen driver regionala miljö-, energi- och klimatprojekt.
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Figur 3.6: Representanter fr°an kommuner, myndigheter, foretag
och intresseorganisationer
¨
samlade i Hamra nationalpark for
adet, foto Kent
¨ att samtala kring det planerade biosfaromr°
¨
Backeby.
Genom en utnamning
till biosfaromr°
ade, och den tillhorande
organisation som har sj¨osatts
¨
¨
¨
under kandidaturen (avsnitt 13), kan samverkan kommunerna emellan, samt med övriga intressenter, framjas
i an
inklusive
¨
¨ h¨ogre grad. En bredare samverkan mellan omr°adets aktorer,
¨
kommuner, myndigheter, foretagare
och
ideella
krafter
m.f.,
oppnar
upp
f
ör
en
rad
positiva
¨
¨
synergie ekter i det lokala/regionala h°allbarhetsarbetet.
F¨or att genomfora
¨ Agenda 2030 och De Globala M°alen kravs
¨ det att olika sektorer
och aktörer samverkar genom att utbyta kunskaper, expertis och resurser. P°a s°a vis kan
stuprorst
adet (organisationen)
¨ ank
¨ mellan sektorer brytas. Har
¨ har det planerade biosfaromr°
¨
en viktig funktion genom att sammanfora
¨ akt¨orer och insprirera till samarbeten. Det planerade
biosfaromr°
adet bildar darmed
ett komplement till befntliga myndigheter och organisationer
¨
¨
genom att forma en neutral samverkansarena for
¨ omr°adets olika akt¨orer. Detta arbetssatt
¨
kan bättre stimulera kunskapsutbyte, larande
och samverkan over
icke traditionella granser,
¨
¨
¨
b°ade geografskt (t.ex. over
kommunala granser)
och administrativt (t.ex. mellan myndigheter,
¨
¨
intresseorganisationer, foretag
och ideella krafter).
¨
F¨
oretagaranda och ett aktivt f¨
oreningsliv
Voxnadalen kannetecknas
av en anda av driftighet, sm°af¨oretagande och starka sociala natverk
¨
¨
i form av frikyrkor och idrottsr¨orelser. Historiskt har trakterna kring de tv°a stortsa
tatorterna,
¨
¨
Edsbyn och Alfta (fg 3.3), kommit att utvecklas fr°an ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. De m°anga sm°aforetagen
och de storre
¨
¨ industriernas verksamhet ar
¨ i hog
¨ grad knuten till omr°adets storsta
naturresurs - skogen. Ut¨over skogsbruk och for
av trar°
¨
¨ adling
¨
¨ avara
är m°anga f¨oretag och industrier knutna till verkstadsf¨oretagande och utvecklingen av modern
teknik. Omr°adets tv°a storsta
industrier, Svenska Fonster
och Edsbyverken, ligger nationellt
¨
¨
i framkant vad galler
milj¨o- och socialt hansynstagande.
Svenska Fonster
och Edsbyver¨
¨
¨
ken, vilka tillverkar fonster
respektive kontorsmobler,
var t.ex. forst
¨
¨
¨ i Sverige med att erbjuda
Svanen-markta
produkter (Svanen ar
Det statliga bolaget
¨
¨ nordens oÿciella miljomarkning.
¨ ¨
Miljömarkning
Sverige ansvarar för b°ade Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinst¨
syfte p°a uppdrag av regeringen.). Foretagen
tar aven
ett stort socialt ansvar i omr°adet, t.ex.
¨
¨
genom att stodja
lokalt foreningsliv,
friluftsliv och friskv°ardsarbete.
¨
¨
17
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Det ideella foreningslivet
utgor
¨
¨ en stark kraft som skapar engagemang och gemenskap
i Voxnadalen, som ar
ataste
omr°aden. Foreningar
fnns för s°a gott
¨ ett av Sveriges foreningst
¨
¨
¨
som alla intressen. Fr°an de riktigt stora idrottsrörelserna med hundratals medlemmar, fna
anlaggningar
och klubbhus, till de minsta specialf¨oreningarna med n°agra tiotal aktiva entu¨
siaster. Inom besöksnaringen
sker m°anga samarbeten mellan foreningslivet
och näringslivet,
¨
¨
där dessa tillsammans arbetar for
attningar
for
att upptacka
¨ att skapa foruts
¨
¨
¨ fer manniskor
¨
¨
omr°adets potential kring ex. natur och miljo.
¨ Ett exempel p°a samarbete mellan lokala foretag,
¨
f¨oreningar, privatpersoner och Ovan°akers kommun ar
inomhusarena for
¨ nar
¨ Sveriges forsta
¨
¨
bandy uppfordes
i Edsbyn (2001) med gemensamma krafter. Ett annat exempel ar
¨
¨ utvecklingen kring projektet Fishing in the Middle of Sweden, som idag drivs som en ekonomisk
forening.
Omr°adets m°anga frikyrkor ar
¨
¨ ocks°a en viktig kraft i det ideella engagemanget,
framförallt i olika sociala fr°agor som t.ex. fyktingmottagande och integration. De lokala
hembygdsföreningarna ar
¨ betydelsefulla for
¨ förvaltningen och marknadsföringen av omr°adets
kulturmilj¨oarv. Flera Halsingeg°
ardar (t.ex. g°arden Loka,
ideellt genom hem¨
¨ fg 3.10) forvaltas
¨
bygdsföreningarnas engagemang.
°
En mangfald
av ekosystemtj¨
anster
Historiskt har de ekosystemtjänster som skogarna, vattendragen och odlingsmarkerna genererat till bonderna
spelat en betydande roll for
¨
¨ omr°adets ekonomi, utveckling och kulturhistoria.
Om detta vittnar de unika och valbevarade
Halsingeg°
ardarna, vilka idag utg¨or ett vardefullt
¨
¨
¨
historiskt dokument over
omr°adets utveckling. Halsingeg°
ardarna ar
¨
¨
¨ sedan 2009 upptagna p°a
Unescos varldsarvslista.
Idag har omr°adet kring de tv°a st¨orsta tatorterna,
Edsbyn och Alfta,
¨
¨
for
andrats
fr°
a
n
ett
bondesamh
alle
till
ett
industrisamh
alle.
Trots
detta
spelar
de ekosystem¨¨
¨
¨
tjänster som skogarna, vattendragen och odlingsmarkerna genererar fortfarande en viktig roll
for
¨ omr°adets ekonomi och utveckling.
Innovationen av nya produkter baserade p°a
trar°
¨ avara har en viktig roll i utvecklingen mot
ett fossiloberoende samhalle.
En vasentlig
del av
¨
¨
naringslivet
i regionen ar
¨
¨ direkt kopplat till bioekonomi, och regionen bedoms
¨ ha stora m¨ojligheter
att fortsätta utveckla sig inom omr°adet (Region
Gävleborgs förutsattningar
och m¨ojligheter i en
¨
framtida bioekonomi, NiNa Innovation, 2016). God
tillg°ang till högkvalitativ skogsr°avara, stor kunskap
och erfarenhet av att hantera biomassa i olika former, samt tradition och lang
° erfarenhet av att for
¨ adla
¨
skogsr°avara hör till regionens styrkor. Den inhemska tallen (Pinus sylvestris ) som vaxer
¨ i Halsingland,
¨
sk. Hälsingefura, har fera eftertraktade virkesegenskaper som ar
¨ direkt kopplade till omr°adets
klimat. Halsingefuran
(faktaruta 7, s. 106) ar
¨
¨ ett
valk
efterfr°agat
¨ ant
¨ kvalitetsbegrepp och ar
¨ sarskilt
¨
inom möbel- och snickeriindustrin. Det lokala snickerif¨oretaget Svenska Fonster
(ca 800 anstallda)
¨
¨
anvander
till st¨orsta delen trar°
¨
¨ avara (Halsingefura)
¨
av lokalt ursprung. Varje dag lamnar
ca 25 ton Figur 3.7: Tillg°angen till d¨od ved fyl¨
ler en viktig funktion for
¨ den biologiska
f¨oradlat
tra¨ Svenska Fonsters
fabrik i Edsbyn.
¨
¨
m°
a
ngfalden
i
skogslandskapet.
Har
¨ ett
Tillg°angen till obebyggda och tysta omr°aden,
d
ött
trad
som
f
orblivit
st°
a
ende,
en
sk.
¨
¨
tillsammans med manniskors
obegransade
tillg°ang
¨
¨
till naturen (allemansrätten, avsnitt 9.3), genere- torraka, i Ekopark Grytaberg, foto Sterar kulturella ekosystemtjänster och skapar under- fan Persson.
lag for
¨ tillvaxt
¨ for
¨ naturturism. Friluftslivet ger aven
¨
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manniskor
halsa,
naturf¨orst°aelse, och regional utveckling, vilket ocks°a ar
¨
¨
¨ utg°angspunkten
for
¨ Sveriges 10 nationella m°al för friluftspolitiken (regeringsbeslut december 2012). Genom friluftsm°alen ska manniskors
m¨ojligheter att vistas i naturen och ut¨ova friluftsliv sakras.
¨
¨
Bland annat ing°ar m°alen tillgänglig natur för alla, starkt engagemang och samverkan för
friluftslivet, h°allbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling och friluftsliv for
¨ god folkhalsa
¨
bland de 10 m°alen. Det foreslagna
biosfaromr°
adet har darmed
goda mojligheter
att bidra till
¨
¨
¨
¨
m°aluppfyllelserna.
Att vandra i naturen utg¨or en fortsatt okande
trend bland manniskor
i Sverige, dar
¨
¨
¨ den
storsta
anledningen till att manniskor
vill vandra ar
¨
¨
¨ for
¨ att uppleva tystnaden och lugnet
som naturen erbjuder. Nyligen bildades den ekonomiska foreningen
Helsingeskogen, vars
¨
syfte ar
¨ att utveckla omr°adets ledsystem for
¨ vandring, cykling, skid°akning och skoter m.m.
Det biosfarkontor
som har bildats under kandidaturen till biosfaromr°
ade (avsnitt 13) har varit
¨
¨
delaktiga i bildandet av foreningen
Helsingeskogen.
¨
Även fsketurismen, sarskilt
den baserad p°a utlandska
besokare,
har visat sig genere¨
¨
¨
ra värdefulla intakter
till
landsbygdsomr°
aden
(Sportfske
och
fsketursim
för landsbygdens
¨
utveckling, Rapport 2017/18 Jordbruksverket och VTI). Projektet Fishing in the Middle of
Sweden (FIMS) ar
om ca.
¨ en framg°ang i omr°adet, och har redan genererat en omsattning
¨
2,6 miljoner SEK och 3300 gästnatter
till projektomr°adet. Genomforandet
av olika atg
° arder
¨
¨
¨
som forb
de ekologiska foruts
ättningarna for
¨ attrar
¨
¨
¨ fsken, och andra vattenlevande organismer, i Voxnan och bif¨oden (avsnitt 11) ar
¨ av stor betydelse for
¨ att omr°adets fsketurism ska
fortsatta
arbetar Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
¨ att utvecklas. I dagslaget
¨
¨ kommuner med
att ta fram nya fskev°ardsplaner for
Flera vattenv°ards°atgarder
har redan
¨ Voxnan med bifoden.
¨
¨
genomförts (fg. 3.8).
Varldsarvet
Halsingeg°
ardarna, de valbevarade
fabodmilj
oerna
och det ¨oppna kultur¨
¨
¨
¨
¨
landskapet skapar underlag for
¨ fortsatt utveckling av omr°adets kulturturism. Turismen kring
varldsarvet
Halsingeg°
ardarna utvecklas standigt,
bl.a. med koncept som bo p°a Halsingeg°
ard.
¨
¨
¨
¨
Under sommarsasongen
2017 hade varldsarvet
Halsingeg°
ardarna ca 120 000 besokare
och
¨
¨
¨
¨
bidrog med over
200
evenemang.
V
arldsarvet
best°
a
r
av
sju
utvalda
H
alsingeg°
a
rdar,
varav
tre
¨
¨
¨
ligger inom det planerade biosfaromr°
adet. Inom det planerade biosfaromr°
adet kan besokare
¨
¨
¨
folja
Stora Halsingeg°
ardars vag,
fera
¨ den brun-vit skyltade turistvagen
¨
¨
¨ vilken sammanlankar
¨
Halsingeg°
ardar och ¨ovriga besoksm°
al (fg 3.9).
¨
¨
Upplevelser i fabodmilj
till trakterna. En del fabodar
i naromr°
adet
¨
¨o lockar besokare
¨
¨
¨
bedriver idag besoksverksamhet,
bl.a.
Mittjasvallen
och
Svedbovallen.
Volon
tarer
fr°
a
n
Sverige,
¨
¨
men ocks°a övriga Europa, reser under sommarm°anaderna till Svedbovallen (Ljusdals kommun)
for
med djurskotsel,
mj¨olkning av kor/getter och tillverkning
¨ att uppleva traditionellt fabodliv
¨
¨
av mejeriprodukter. En aterupptagen
°
betesdrift p°a fabodar
skapar ocks°a m¨ojligheter for
¨
¨ lokal,
sm°askalig och h°allbar livsmedelproduktion, samtidigt som ett unikt natur- och kulturmiljöarv
kan bevaras.
¨
Jakt ar
formen av nyttjande av ekosystemtjanster
i manniskans
historia. Aven
¨ den aldsta
¨
¨
¨

Figur 3.8: Restaurering av ett fottledsrensat vattendrag, har
visas ett
¨ Kalvs°an. Till vanster
¨
utratat
vattendrag
anpassat
till
fottningen
av
timmer,
och
till
h
oger
visas
samma
vattendrag
¨
¨
under p°ag°aende restaurering, foto Peter Hallgren, Fiskev°ardstjänst.
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Figur 3.9: Vykort over
den brun-vit skyltade turistvagen
Stora Halsingeg°
ardars vag,
¨
¨
¨
¨ illust°
ratör Asa Jagerg°
ard.
¨
om jakt idag inte ar
for
¨ livsavgorande
¨
¨ v°ar ¨overlevnad har den en fortsatt stor p°averkan p°a
¨ jakten inom omr°adet genererar ca 80
den lokala livsmedelsfors
¨ ¨orjningen och ekonomin. Alg
ton rent algk
ott
varje
ar.
°
Jaktturismen,
och
framf
orallt
jakten efter brunbjorn,
¨ ¨
¨
¨ har visat sig ge
vardefulla
intakter
inom omr°adet. Den i det narmast
heliga algjaktsveckan,
vilken intra¨ ar i
¨
¨
¨
¨
borjan
av september, lockar arligen
°
over
1000 jagare.
En hog
¨
¨
¨
¨ andel av dessa ar
¨ utfyttade
hemvändare, och h°aller p°a s°a vis kvar kontakten med sin hembygd.
°
Tre fokusomraden
Under kandidaturen till biosfäromr°ade har tre fokusomr°aden tagits fram (avsnitt 13). Utg°angspunkten for
¨ framtagandet av de olika fokusomr°adena har varit omr°adets naturgivna
foruts
attningar
och kulturella varden.
De tre fokusomr°adena ar
¨
¨
¨
¨ Skogen som h°allbar resurs,
Levande vatten och Ett öppet och levande landskap (avsnitt 13). Fokusomr°adena ska vägleda
arbetet och visa p°a inom vilka omr°aden det planerade biosfaromr°
adet sarskilt
kan fungera
¨
¨
som ett modellomr°ade for
¨ h°allbar utveckling.
3.3.

¨
St¨
odja – att st¨
odja demonstrationsprojekt, milj¨
outbildning, forskning och over¨ bevarande och hallbar
°
° lokal, regional, nationell
vakning som ror
utveckling pa
°
och global niva.
Forskning
Det foreslagna
biosfaromr°
adet vill aktivt st¨odja forskning, milj¨outbildning och demonstra¨
¨
tionsprojekt, samt locka forskningsinsatser for
¨ en h°allbar utveckling till Voxnadalen.
Inga universitet och högskolor fnns inom det foreslagna
biosfaromr°
adet. Narmast
belagna
¨
¨
¨
¨
hogre
laros
aten
ar
H
ogskolan
i
G
avle
(G
avleborgs
L
an),
H
ogskolan
Dalarna
(Dalarnas
Lan)
¨
¨ ¨
¨ ¨
¨
¨
¨
¨
¨
och Mittuniversitetet ( Jamtlands
respektive Vasternorrlands
Lan).
ligger dock inom
¨
¨
¨ Laros
¨ atena
¨
pendlingsavst°and till Voxnadalen, med bil eller med kollektivtrafken. Här bedrivs forskning
inom fera omr°aden av relevans for
adets huvudsakliga m°al (avsnitt
¨ det planerade biosfaromr°
¨
13).
Högskolan i Gävle (HiG) bedriver bl.a. forskning inom byggd miljö, med strävan att
f¨orbattra
energie ektiviteten och ¨oka materiale ektiviteten i omstallningen
mot h°allbara och
¨
¨
klimatneutrala energisystem. HiG ar
¨ delaktiga i arbetet med att bevara och utveckla varldsarvet
¨
Halsingeg°
ardarna genom att framja
forskning kopplat till g°ardarnas byggnadsmassiga
be¨
¨
¨
varande och energie ektivisering, men aven
kring turismrelaterade verksamheter. M°alet ar
¨
¨
ocks°a att öka intresset for
H
alsingeg°
a
rdarna
genom
att
uppmuntra
studenter
vid
HiG
till
att
¨ ¨
anvanda
varldsarvet
i sina sjalvst
arbeten.
¨
¨
¨ andiga
¨
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Figur 3.10: Hälsingeg°ard Loka,
i byn L°anghed, best°ar av tre byggnader som ligger
¨ belagen
¨
i herrg°ardsformation, samt n°agra uthus, foto Ovan°akers kommuns bildarkiv.

HiG ar
¨ valk
¨ ant
¨ for
¨ sin specialistkompetens inom geografska informationssystem (GIS),
och ar
¨ det enda i Sverige som har en forskarutbildning inom Geospatial informationsvetenskap. Ovan°akers kommun har inlett ett samarbete med HiG (2017) i syfte att ta fram ett digitalt
verktyg (GIS-applikation) som tar hansyn
till klimatfor
¨
¨ ändringar och en modern, klimatneutral energianvandning
vid
kommunens
samh
allsplanering
(detalj- och ¨oversiktsplanering).
¨
¨
Projektet sker som ett examensarbete. Ljusdals kommun har berett plats for
¨ att ta emot studenter fr°an utbildningsprogram vid HiG som erbjuder Co-op, dvs. betald arbetsförlagd praktik.
Första perioden for
¨ detta samarbete mellan Ljusdals kommun och HiG ar
¨ under v°aren 2018.
Inom biologi bedrivs forskning kring biologisk m°angfald, h°allbart vaxtskydd,
ekologi,
¨
fysiologi, växt-associerade mikroorganismer och insekters kommunikation. Det p°ag°ar även
ämnesdidaktisk forskning i omr°adet. I samarbete med Lansstyrelsen
Gavleborg
och yrkesfs¨
¨
kare i Gavleborgs
Lan
¨
¨ bedrivs forskning kring h°allbart fske.
Högskolan Dalarna driver bl.a. en kunskapsplattform for
¨ behovsmotiverad forskning inom
besöksnaringen
(Centrum for
vars m°al ar
bes¨oksnaringen
¨
¨ bes¨oksnaringsforskning),
¨
¨ att starka
¨
¨
och kunskapen om behoven inom naringen.
Forskningen handlar i huvudsak om turistdes¨
tinationers utveckling, destinationsmarknadsforing,
turismnaringen
som arbetsmarknad och
¨
¨
fr°agor som beror
h°
a
llbar
utveckling
framf
orallt
i
landsbyggdsomr°
a
den
och p°a mindre orter.
¨
¨
P°ag°aende forskningsprojekt inkluderar bl.a. Entreprenörskap och innovationer i sm°a turismföretag, Karriarv
och mobilitet inom svensk bes¨oksnaring,
Upplevelser i skogen och
¨ agar
¨
¨
Svensk fsketurism - goda exempel och framg°angsfaktorer.
HD bedriver aven
tvarvetenskaplig
forskning inom system for
solel och kom¨
¨
¨ solvarme,
¨
binationer med lagringstekniker (Centrum för solenergiforskning), samt inom omr°adet Energie ektivisering i byggd milj¨o med fokus p°a bl.a. byggande i tra¨ och renoveringsarbeten for
¨
energie ektivisering. B°ada forskningsomr°adena sker i samarbete med naringsliv
och orga¨
nisationer. Kopplat till forskningsomr°adena bedrivs även masterutbildningar inom solenergiteknik, byggteknik och energiteknik.
Mittuniversitetet (MiUn) bedriver proflerad forskning inom bl.a. turism (Turismforskningsinstitutet) och utveckling av nya biobaserade och h°allbara material fr°an fber och cellulosa, dvs. skogsr°avara (Fiber Science and Communication Network, FSCN). Forskningscentrarna har till uppgift att fungera som arenor for
och andra
¨ samverkan med fnansiarer
¨
intressenter. P°ag°aende projekt inom turismforskningen inkluderar bl.a. Slow adventures in
Northern Territories och Gastronomi, kulturarv och entreprenörskap inom turism. Inom FSCN
p°ag°ar projektet GronaPro
vars syfte ar
¨
¨ att utveckla grona
¨ kemikalier fr°an skog och skogsprodukter. MiUn bedriver aven
amnesforskning
inom
m°
anga andra vetenskapsomr°aden, bl.a.
¨
¨
biologi.
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Samverkan med högskolor och universitet
Under kandidaturen till biosfaromr°
ade har kontakter etablerats med ovan namnda
laros
¨
¨
¨ aten
¨
i avsikt att identifera och framja
samarbetsm¨ojligheter samt knyta forskning till omr°adet.
¨
Följande samverkansomr°aden inom utbildning och forskning har identiferats i dialog mellan
biosfarorganisationen
och ber¨orda hogskolor
och universitet:
¨
¨
• Utveckling av omr°adets besoksn
baserad p°a skogen och vattendragen som rekre¨ aring
¨
ation for
¨ olika grupper.
• Anvanda
omr°adets skogar som pedagogisk miljö for
¨
¨ lärosätenas studenter och integration av nyanlända.
• Studier av vattenkvalitet i olika vattendrag och unders¨oka mojliga
forb
samt
¨
¨ attringar,
¨
uppfoljning
under och efter restaurerings°atgarder.
¨
¨
• Utveckling av GIS applikationer for
¨ att skapa överblick och kartlägga olika egenskaper
i olika biotoper, eller som ett verktyg for
¨ en h°allbar samhallsplanering.
¨
• Fortsatta
Halsinge¨ och utveckla den p°ag°aende forskningen som sker kring varldsarvet
¨
¨
g°ardar.
• Foljeforskning
under biosfaromr°
adets bildnings- och utvecklingsprocess, t.ex. kring re¨
¨
surskonfikter i omr°adet (avsnitt 17.2).
Foljande
samverkansformer har identiferats tillsammans med ber¨orda hogskolor
och univer¨
¨
sitet:
• Forskare som representerar ett eller fera av laros
i biosfaromr°
adets styrelse
¨ atena
¨
¨
(avsnitt 13 och 17).
• Genomförande av studentprojekt p°a kandidat, master eller forskarniv°a inom det planerade biosfaromr°
adet. Biosfarorganisationen
kan bidra med lokala kontakter/kunskaps¨
¨
nätverk och ev. medfnansiering genom projektmedel.
• F¨orlaggning
av studentkurser och exkursioner, vilka ber¨or olika aspekter av h°allbarhet,
¨
till Voxnadalen.
• Laros
kan bist°a med amneskompetens
vid anordningen av kurser, seminarier och
¨ atena
¨
¨
workshops m.m. i Voxnadalen.
• Spridning av goda exempel fr°an det planerade biosfäromr°adet via seminarier och
lampliga
kurser som ges p°a laros
¨
¨ atena.
¨
Miljöövervakning
I Sverige samordnas miljo¨¨overvakningen av landets skogar, vatten, luft och ovriga
naturre¨
surser p°a nationell (Naturv°ardsverket), regional (Lansstyrelserna)
och lokal (f¨orbund, kom¨
mun) niv°a. NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige, är en del av den nationella
miljöovervakningen
i Sverige. Det ar
¨
¨ Naturv°ardsverket som fnansierar programmet, medan
uppdraget att genomföra NILS ligger p°a Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). M°alet med
NILS ar
¨ att ¨overvaka den biologiska m°angfalden i alla svenska landmiljöer, och att ta fram
dataunderlag for
av de nationella milj¨okvalitetsm°alen. Datainsamlingen till
¨ uppfoljningen
¨
NILS bygger p°a en kombination av faltinventeringar
och fygbildstolkningar. NILS stickprov
¨
best°ar av 631 provrutor (5x5 km) fordelade
over
hela landet.
¨
¨
Den regionala miljöovervakningen
organiseras av lansstyrelserna.
Under perioden 2015 –
¨
¨
2020 ar
Lan
¨ miljö¨overvakningen i Gavleborgs
¨
¨ (till ytan det lan
¨ som har storst
¨ del av det
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planerade biosfaromr°
adet) sarskilt
inriktad mot programomr°adena sötvatten, hälsa, miljögifter
¨
¨
och jordbruksmark. Inom programomr°adet jordbruksmark är fokus riktat mot inventeringen av
grasmarkers
utbredning och biologiska varden.
I lansstyrelsernas
uppdrag ing°ar aven
att folja
¨
¨
¨
¨
¨
upp skyddade omr°aden och a°tgardsprogram
för hotade arter och biotoper.
¨
Den svenska riksskogstaxeringen genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet, och bygger p°a inventeringen av tillfalliga
och permanenta provytor i skogen. Inom det foreslagna
¨
¨
biosfaromr°
adet fnns ett tjugotal omr°aden med 4-12 provytor som inventeras vart femte ar.
°
¨
Skogliga inventeringar av bl.a. nyckelbiotoper, biologisk m°angfald och betesskador p°a träd
genomförs av Skogsstyrelsen.
¨
Omr°adets luftkvalitet ¨ovvervakas genom Ostra
Sveriges Luftv°ardsf¨orbund, en ideell organisation dar
statliga
myndigheter,
kommuner
och
foretag
ing°ar som medlemmar.
¨
¨
Recipientkontrollen av omr°adets sjoar
av kvaveoch fosfor¨ och vattendrag, bl.a. matning
¨
¨
halter, sker genom Ljusnan-Voxnans Vattenv°ardsförbund (LVVF). Inom Voxnans avrinningsomr°ade fnns 5 LVVF-provtagningspunkter for
¨ recipientkontroll. Genom vattenregleringsfore¨
tagen, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och LVVF mäts vattenst°andet i ett tiotal av omr°adets sjoar.
(avsnitt
¨ SMHI ansvarar for
¨ meteorologiska matningar
¨
11.3).
Svenska Jagaref
orbundet
genomf¨or systematiskt observationer av alg
¨
¨
¨ och rovdjur med 70
000 mantimmar inom omr°adet varje ar.
° For
¨ att h°alla koll p°a de jaktbara arterna och f°a ett
grovt m°att p°a viltstammarnas utveckling, samlas all data över avskjutning av samtliga arter
in varje ar.
° F¨orbundet organiserar ocks°a spillningsinventering av r°adjur och alg
°
¨ vartannat ar,
samt efter de stora rovdjuren vid behov (senast under 2017/2018). Forbundet
ar
¨
¨ den starkaste
ideella kraften i inventeringarna av landets stora rovdjur.
Kommunerna ansvarar for
¨ ¨overvakningen av badvattenkvaliteten i omr°adets sjöar och
vattendrag. Inventeringsinsatser av lokala natur- och kulturmiljövarden
genomf¨ors ocks°a i
¨
kommunal regi, och d°a oftast i projektform. Exempelvis har Ovan°akers, Bollnas
¨ och Ljusdals
kommuner genomfort
en
inventering
av
Voxnan
och
bif
oden
(2016-2017).
Resultaten
fr°an
¨
¨
inventeringen har anvants
for
¨
¨ att ta fram en ny fskev°ardsplan. Ovan°akers kommun har aven
¨
genomfort
fagelarter,
°
vaxtarter
och kulturhistoriska
¨ ett fertal inventeringar av forekommande
¨
¨
lamningar
i Natura 2000-omr°adet Sassman.
Resultaten fr°an inventeringarna har presenterats
¨
¨
i form av en detaljerad landskapsanalys (J. Hansen, 2014), vilken beskriver hur vardena
i
¨
Sassman
b¨or bevaras och utvecklas.
¨
Skogsbolag, som genomför inventeringar p°a sina egna marker, samt enskilda personer,
ofta verksamma i ideella foreningar,
bidrar ocks°a med vardefull
information om miljon
¨
¨
¨ och
arters tillst°and p°a lokal niv°a.
Utbildningsinsatser
Olika utbildningsinsatser för h°allbar utveckling sker i omr°adet genom skolornas undervisning,
riktade myndighetsinsatser samt lokala foretagares
och intresseorganisationers engagemang.
¨
Utbildningsinsatser som sker genom skolorna ar
¨ ett viktigt verktyg for
¨ att skapa engagemang bland barn och ungdomar. M°anga barn och skolungdomar tycker ocks°a att h°allbarhetsfr°agor ar
¨ viktiga. N°agra av omr°adets grundskolor ar
¨ anslutna till den nationella kommunikationsplattformen Skogen i Skolan. Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger p°a att koppla
samman teori och praktik, for
och elevers intresse for
¨ att darmed
¨
¨oka larares
¨
¨ och kunskap om
skog. Utomhuspedagogiken och nyttjandet av s.k. skolskogar i anslutning till skolan ar
¨ ett
viktigt verktyg i detta arbete. I det foreslagna
biosfaromr°
adet fnns skolskogar i orterna Los,
¨
¨
Viksjöfors och Edsbyn.
Under kandidaturen till biosfäromr°ade har Ovan°akers kommun tillsammans med skogsbolaget Sveaskog, Naturskyddsföreningen och rovdjurscentret De 5 Stora arrangerat utfykter
till Ekopark Grytaberg, b°ade for
Syftet har varit att utbilda
¨ skolbarn och for
¨ allmanheten.
¨
barn och vuxna kring skogliga fr°agor och inspirera till friluftsliv i naromr°
adet.
¨
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Figur 3.11: F°agelvandring med en intresserad allmanhet
i Natura 2000-omr°adet Sassman,
¨
¨
foto Jens Hansen.

Varje a°r arrangerar Region Gavleborg
och Region Dalarna den tre dagar l°anga ungdoms¨
konferensen Miljötinget. Miljotinget
riktar sig till skolungdomar (13 - 18 ar),
° och varje ar
° tar
¨
ca 300 skolelever chansen att delta. Syftet ar
att
oka
ungdomarnas
kunskaper
kring
milj
o¨
¨
¨
och klimatfr°agor, samt att ge dem verktyg att p°averka samhället. Under 2017 stod Ljusdals
kommun vard
¨ for
¨ Miljotinget.
¨
Rovdjurscentret De 5 Stora är ett oberoende kunskaps- och informationscenter om de
stora rovdjuren. Vid rovdjurscentret anordnas en kostnadsfri rovdjursskola för skolbarn. I rovdjursskolan f°ar barnen lara
relation till
¨ sig mer om landets stora rovdjur och hur manniskans
¨
dessa arter ser ut. De 5 Stora driver aven
en webbaserad rovdjursskola. Ut¨over att arbeta
¨
med utstallningar,
foredrag,
seminarier och dialogmoten
samarbetar centret med forskare och
¨
¨
¨
landets universitet, bl.a. kring studier om manniskors
upplevda radsla
för rovdjur.
¨
¨
R°adgivning till omr°adets jordbrukare sker bl.a. genom Lansstyrelserna.
Lansstyrelserna
¨
¨
driver bl.a. projekten Greppa Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt odlingslandskap.
Greppa Naringen
syftar till att minska jordbrukets naringsl
ackage
och miljop°
¨
¨
¨
¨ averkan.
Det regionbaserade (Gavleborgs
lan)
atverket
F¨oretagare for
¨
¨ foretagsn
¨
¨
¨ Milj¨on ar
¨ en samarbetsorganisation for
och som tar
¨ h°allbar, klimatsmart och energie ektiv a arsutveckling,
¨
till vara p°a de sm°a- och medelstora foretagens
behov. Natverket
ska stimulera, st¨odja och
¨
¨
p°askynda foretagens
energi- och miljomedvetenhet
genom inspirationstra¨ ar och kompetens¨
¨
utbildningar. Under 2016 utbildade Företagare for
lokala ambassad¨orer.
¨ Miljon
¨ aven
¨
Svenska Jägareförbundet genomför genom Jakt- och Viltv°ardsuppdraget (enligt regeringsbeslut) informationsinsatser om jakt och viltv°ard. En standig
beredskap fnns ocks°a att st¨odja
¨
samhallet
med datainsamling for
¨
¨ exempelvis forskning.
Ideella organisationer i omr°adet engagerar sig for
¨ att bevara och lyfta fram omr°adets
natur- och kulturmiljövarden.
Natursskyddsf¨oreningens olika lokalavdelningar och lansf
¨
¨ ¨orbund
arrangerar oppna
skogsutfykter
och
forel
asningar,
samt
utbildar
privatpersoner
i
att
inventera
¨
¨ ¨
skogar med höga naturvarden.
Tillfallena
lockar ca 10 – 30 manniskor
i olika aldrar.
°
¨
¨
¨
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Figur 3.12: Som en del av kandidaturen till biosfaromr°
ade arrangerades under h¨osten 2017
¨
en temadag kring utmarksbruk i kulturreservatet V°asbo Fabodar.
Dagen samlade ca 80
¨
personer intresserade av fabodbruk,
lokal livsmedelsproduktion och bevarandet av det oppna
¨
¨
och artrika kulturlandskapet. Temadagen mojligjorde
¨
¨oppna diskussioner och insamling av
olika intressenters idéer och synpunkter, foto Fia Johannessen.
Biosf¨
arambassad¨
orer och temadagar
Det foreslagna
biosfaromr°
adet vill st¨otta p°ag°aende och nya utbildningsinsatser som framjar
¨
¨
¨
en h°allbar utveckling i Voxnadalen, bl.a. genom att:
• Utbilda biosfärambassadörer. Sveriges fem befntliga biosfäromr°aden har framg°angsrikt utbildat biosfarambassad
biosfaromr°
adet vill ta efter denna
¨
¨orer. Det foreslagna
¨
¨
modell, och p°a s°a vis inspirerars av goda exempel fr°an de ovriga
biosfaromr°
adena. Ett
¨
¨
utbildningsmaterial till biosfarambassad
or,
som
ar
lokalt
anpassat
men
som
samtidigt
¨
¨
¨
följer nationella riktlinjer, ska tas fram under 2018-2019. Den planerade utbildningen
av biosfärambassadorer
¨ ska rikta sig till b°ade inv°anare och lokala företag.
• Arrangera forel
asningar, workshops och temadagar. Det planerade biosfaromr°
adet vill
¨ ¨
¨
vara en neutral och inkluderande samverkansnod for
¨ omr°adets intressenter (avsnitt 13).
Exempelvis kan denna funktion fyllas genom att arrangera temadagar och workshops
som sammanf¨or olika akt¨orer kring aktuella h°allbarhetsutmaningar (fg. 3.12).
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4.

¨ ETT BIOSFAROMR
¨
°
KRITERIERNA FOR
ADE

4.1.

°
¨ karakt¨
”Omradet
ska omfatta en mosaik av ekosystem som ar
aristiska f¨
or en
eller fera betydande biogeografska regioner och inkludera en skala av män°
sklig paverkan.”
Det foreslagna
biosfaromr°
adet ligger inom den norra barrskogsregionen (boreal needlele¨
¨
af forests), vid overg°
a
ngen
mellan den sydboreala zonen med sin sm°akuperade terrang
¨
¨ och
alvdalar,
samt den mellanboreala zonen med sin norrlandska
storkuperade och v°agiga berg¨
¨
kullterrang.
P°a grund av omr°adets storlek (341 533 ha) och topografska lage
¨
¨ (51 – 686
m.¨o.h.) stracker
det sig over
4 odlingszoner (zon IV-VII), vilket bidrar till landskapets varia¨
¨
tionsrikedom.
Nedan anges de ekosystem och naturtyper som fnns i omr°adet, och som ar
¨ karakteristiska
f¨or den biogeografska regionen. De angivna naturtyperna per ekosystem ar
¨ defnierade enligt
Natura 2000.
Skogar
Hela 80-90 % av omr°adets yta tacks
av skogsmark (fg 11.1), varav huvuddelen best°ar
¨
av produktionsskogar. Barrtradarterna
gran (Picea abies) och tall (Pinus sylvestris), samt
¨
l¨ovtradarterna
bjork
¨
¨ (Betula pendula, B. pubescens), asp (Populus tremula ) och salg
¨ (Salix caprea), tillh¨or de dominerande tradslagen.
Av de naturtyper som fnns upptagna i EUs
¨
art- och habitatdirektiv fnns foljande
i Voxnadalen; naringsfattig
granskog (sur berggrund),
¨
¨
naringsrik
granskog
(
basisk
berggrund),
v
astlig
taiga,
torra
tallrika
hedar, lovsumpskog,
¨
¨
¨
skogsbevuxen myr, svaml
och tradkl
¨ ovskog
¨
¨ add
¨ betesmark.
Sjöar och vattendrag
Omr°adet är mycket rikt p°a sj¨oar och vattendrag. Skogsalven
Voxnan stracker
sig genom
¨
¨
hela omr°adet, och Voxnans avrinningsomr°ade utgör till stor del den yttre gransen
för det
¨
foreslagna
biosfaromr°
adet. Av de naturtyper som fnns upptagna i EUs art- och habitatdirektiv
¨
¨
fnns foljande
i Voxnadalen; naringsfattiga
respektive naturligt naringsrika
sjoar,
¨
¨
¨
¨ myrsj¨oar och
avjestrandsj
¨
¨oar tillsammans med m°anga mindre och storre
¨ vattendrag.
°
Vatmarker
V°atmarker ar
¨ karakteristiska for
¨ mellersta och norra delarna av Sverige. M°anga av omr°adets
v°atmarker ar
viktiga
fagellokaler
°
for
och rastning, eller vardefulla
vaxtlokaler
med
¨
¨ hackning
¨
¨
¨
en sallsynt
fora. Av de naturtyper som fnns upptagna i EUs art- och habitatdirektiv fnns
¨
foljande
i Voxnadalen; ¨oppna mossor och karr,
kallk
¨
¨ kallor,
¨
¨ arr,
¨ rikkarr
¨ och aapamyrar.
Gräsmarker
Grasmarker
tillh¨or en stor och varierad grupp av miljoer
¨
¨ som hyser en mycket rik biologisk
m°angfald. Denna rika, och ofta hävdgynnade biologiska m°angfald, har evolverat fram ur megafaunabete l°angt innan manniskan
började bruka markerna. Manniskans
m°angtusen°ariga bru¨
¨
kande av grasmarker,
genom sl°atter eller djurh°allning med betesdrift (fg 4.2), har uppratth°
¨
¨ allit
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Figur 4.1: Befolkningsutbredning inom det foreslagna
biosfaromr°
adet. I markerade ytor bor
¨
¨
det människor.
f¨orutsattningarna
f¨or den havdgynnade
biologiska m°angfalden. Av de naturtyper som fnns
¨
¨
upptagna i EUs art- och habitatdirektiv fnns följande i Voxnadalen; silikatgräsmarker, fuktängar, sl°atterangar
i laglandet
°
och hog
M°anga av omr°adets naturbetesmarker och
¨
¨ ¨ortangar.
¨
sl°atterangar
ar
tidvis
utsatta
f
or
oversv
amningar.
¨
¨
¨ ¨
¨
Odlingsmarker
Omr°adets odlingsmarker ligger framst
i de sydostra
delarna langs
med Voxnan (fg 11.1).
¨
¨
¨
Vanlig vaxtf
°
ar
¨ oljd
¨ p°a akrarna
¨ odling av havre, spannm°al med ins°add och vallgr¨oda foljt
¨ av
tre till fyra ar
° med vallskord.
hand odlas djurfoder, aven
om odling av br¨odsad
¨ I forsta
¨
¨
¨ och
oljevaxter
forekommer.
Solitartr
samt sm°avatten och v°atmarker
¨
¨
¨ ad,
¨ a°kerholmar och odlingsrosen
¨
bildar viktiga sm°abiotoper som gynnar den biologiska m°angfalden i odlingslandskapet.
¨
°
Tatbebyggda
omraden
De sydostliga
delarna av omr°adet ar
och har en h¨ogre befolkningsgrad
¨
¨ relativt tatbebyggda
¨
i jamf
med de glest befolkade delarna i riktning mot nordvast
fnns en
¨ orelse
¨
¨ (fg 4.1). Darmed
¨
naturlig gradient av mansklig
p°averkan i omr°adet. Omr°adets tv°a st¨orsta tatorter,
Edsbyn och
¨
¨
¨
Alfta, ligger i anslutning till Voxnan i omr°adets sydostra
delar. Aven
i de st¨orre samhallena
¨
¨
fnns tystnaden och lugnet som naturen och skogen erbjuder alltid lattillg
anglig
runt h¨ornet.
¨
¨
4.2.

°
°
Omradet
ska vara av betydelse f¨
or bevarandet av den biologiska mangfalden.
I omr°adet har minst 274 nationellt (ArtDatabanken) och 16 internationellt (IUCN) rödlistade
arter, enligt kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN), s°arbar (VU) och nära hotad
(NT), observerats. Troligtvis fnns det fer rodlistade
arter i omr°adet, sarskilt
vad galler
sm°a
¨
¨
¨
ryggradslösa djur som exempelvis insekter.
Av de arter och naturtyper som är upptagna i EUs art- och habitatdirektiv, har minst 38
arter observerats i omr°adet, medan antalet naturtyper uppg°ar till 20 stycken. Flera av arterna
och naturtypera ar
¨ prioriterade (p), hit h¨or bl.a. arterna varg (Canis lupus) och jarv
¨ (Gulo
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Figur 4.2: Notkreatur
betar i Natura 2000-omr°adet Sassman
och bidrar till att landskapet
¨
¨
inte vaxer
igen. I bakgrunden syns delar av tatorten
Edsbyn, foto Stefan Persson.
¨
¨
gulo) respektive naturtyperna aapamyrar, skogsbevuxen myr och artrika silikatgrasmarker.
Av
¨
de arter som ar
°
har minst 97 fagelarter
°
observerats hacka
eller
¨ upptagna i EUs fageldirektiv
¨
rasta i omr°adet.
Nedan beskrivs n°agra av de arter som förekommer i omr°adet, tillsammans med deras nationella och internationella rodlistning.
Naturtyper med betydelse for
¨
¨ bevarandet av biologisk
m°angfald p°a lokal, regional eller global niv°a beskrivs ocks°a. For
¨ en utf¨orligare beskrivning
av arter eller artgrupper av sarskilt
intresse for
¨
¨ bevarandem°alen, se avsnitt 11 och 14.
Skogar
Av landets samtliga stora rovdjur, varg (Canis lupus VU/LC), björn (Ursus arctos NT/LC),
lodjur (Lynx lynx VU/LC), jarv
¨ (Gulu gulo VU/LC) och kungsorn
¨ (Aquila chrysaetos NT/LC),
fnns alla fem inom det planerade biosfaromr°
adet (fg 4.3). Detta g¨or omr°adet unikt bland
¨
Sveriges biosfäromr°aden, men erbjuder samtidigt en utmaning for
¨ en h°allbar viltforvaltning.
¨
I omr°aden med naturskogskaraktar
och nationellt rodlistade
arter
¨ har fera sallsynta
¨
¨
av mossor, lavar, svampar, insekter och karlv
observerats. Enbart i Ekopark Grytaberg
¨ axter
¨
(avsnitt 7.4) har totalt 37 rödlistade insektsarter noterats, och fertalet utav de noterade
insektsarterna har f°a registrerade fynd fr°an ovriga
landet. Inom det planerade biosfaromr°
adet
¨
¨
fnns ocks°a den sallsynta
orkidéarten Norna (Calypso bulbosa, NT, vilken ar
¨
¨ knuten till
skogslandskapet.
I omr°adet fnns samtliga av landets idag forekommande
hackspettarter, inklusive den akut
¨
hotade vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos CR/LC). Den vitryggiga hackspetten
observerades senast fodos
¨ oka
¨ i omr°adet under 2016-2017.
Sjöar och vattendrag
Livskraftiga best°and av utter (Lutra lutra NT/NT) fnns i omr°adet, bl.a. kring Hylstrommen
¨
(avsnitt 7.4) dar
livskraftiga
¨ Voxnan ar
¨ oreglerad for
¨ vattenkraftens behov. I omr°adet fnns aven
¨
best°and av fodkrafta
¨ (Astacus astacus CR/VU) och föryngrande best°and av fodpärlmussla
(Margaritifera margaritifera EN/EN). Flodkraftans
utbredning i landet har minskat med 97
¨
% sedan början av 1900-talet, medan foryngring
av
fodparlmussla
idag enbart sker hos 1/3
¨
¨
av det kvarst°aende svenska best°andet.
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Figur 4.3: En björnhona med tv°a ungar, foto H°akan Vargas.
°
Vatmarker
Omr°adets v°atmarker ar
och rastning. En av omr°adets vikti¨ viktiga f°agellokaler for
¨ hackning
¨
gaste fagellokaler
°
ar
ara
adet (avsnitt 7.4). Har
¨ det tatortsn
¨
¨ Sassmanomr°
¨
¨ har ca 200 f°agelarter
observerats (inkl. hackande,
rastande eller tillfalligt
besokande),
och av dessa har 97 arter
¨
¨
¨
konstaterats hacka
i omr°adet (2013). Rodlistade
f°agelarter observerade i Sassmanomr°
adet ar
¨
¨
¨
¨
bl.a. storspov (Numenius arquata, NT/NT), brushane (Calidris pugnaxVU/LC) och angspip¨
larka
(Anthus pratensis, NT/NT). I Voxnadalen fnns ocks°a fera rikkarr,
¨
¨ dessa milj¨oer har en
ovanligt rik fora, bl.a. avseende orkidéer.
Gräsmarker
De variationsrika och havdbunda
grasmarkerna
kannetecknas
av en mycket rik biologisk
¨
¨
¨
m°angfald, framforallt
gallande
vaxter,
insekter (inklusive pollinerande) och faglar.
°
Arter knutna
¨
¨
¨
till marker med kontinuerlig hävd, och som har observerats i omr°adet, inkluderar exempelvis
kärlvaxterna
gronsk
(Gentianella campestris, EN/),
¨
¨ ara
¨ (Bidens radiata, VU/) och faltgentiana
¨
samt fagelarterna
°
kornknarr (Crex crex, NT/LC) och storspov (Numenius arquata, NT/NT).
Odlingsmarker
En del f°agelarter ar
¨ starkt knutna till jordbrukslandskapet, hit hör bl.a. den rodlistade
¨
s°anglarkan
(Alauda arvensis, NT/LC). S°anglarkan
foredrar
¨
¨
¨
¨oppna landskap med hog
¨ andel
öppna sadesf
alt
huvudsakligen p°a jordbruksmark. S°anglarkan
hotas b°ade utav ett
¨
¨ och hackar
¨
¨
upphört jordbruk och utav vissa jordbruksaktiviteter (t.ex. sl°atter under hackningsperioden).
¨
°
T¨
atbebyggda omraden
Ut¨over att vara knutna till jordbruksfastigheter, ar
starkt knutna till den
¨ fera arter aven
¨
manskliga
bebyggelsen inne i stader
och samhallen.
Hit hor
¨
¨
¨
¨ bl.a. f°agelarterna tornseglare
(Apus apus, VU/LC), ladusvala (Hirundo rustica, LC/LC) och gr°asparv (Passer domesticus,
LC/LC, dock ned°atg°aende populationstrend). Bland däggdjuren trivs igelkott (Erinaceus europaeus, LC/LC, dock ned°atg°aende populationstrend) och ekorre (Sciurus vulgaris, LC/LC)
bland tatorternas
tradg°
¨
¨ ardar, parker och gronytor.
¨
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°
° olika s¨
° en hallbar
°
Omradet
ska ge m¨
ojligheter att utforska och visa pa
att att na
° regional niva.
°
utveckling pa
Lokala insatser och samverkan
De fyra ing°aende kommunerna, Ovan°aker, Ljusdal, Bollnas
har det huvudsakliga
¨ och Rattvik,
¨
forvaltningsansvaret
i omr°adet. Kommunerna bedriver ett aktivt och l°angsiktigt h°allbarhetsar¨
bete baserat p°a Sveriges nationella milj¨om°alssystem. Det svenska milj¨om°alssystemet best°ar
av ett generationsm°al, 16 miljökvalitetsm°al med preciseringar och 28 etappm°al (s. 118). Genom att anta egna lokala milj¨om°al (bilaga IV – VI) har Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
¨
kommuner anpassat det nationella miljöm°alssystemet efter lokala foruts
attningar
och utma¨
¨
ningar. I Rattviks
kommun startades tidigt ett politiskt arbete f¨or att istallet
integrera Agenda
¨
¨
2030 och De Globala M°alen i de lokala milj¨om°alen. Ovan°akers, Bollnas
¨ och Ljusdals kommuner ing°ar ocks°a i den ideella foreningen
Sveriges Ekokommuner. Sveriges Ekokommuner
¨
ar
¨ en nationell samverkansorganisation for
¨ kommuner, landsting och regioner med syftet att
framja
en h°allbar samhallsutveckling
utifr°an ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
¨
¨
For
¨ en utf¨orligare beskrivning av kommunernas h°allbarhetsarbete, se avsnitt 15.1.
En viss samverkan mellan n°agra av kommunerna sker idag kring olika h°allbarhetsfr°agor.
Inom projektet Utvecklingsplan för fskeresursen och vattenv°ard i Ljusnan-Voxnans avrinningsomr°ade samarbetar Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
¨ kommuner for
¨ att ta fram en ny
vatten- och fskev°ardsplan for
De tre kommunernas energi- och kli¨ Voxnan med bifoden.
¨
matr°adgivare genomför tillsammans olika kampanjer för att informera och utbilda inv°anare
kring energianvändning och klimat. Nyligen inleddes ocks°a en ny regional samverkansplattform for
¨ kommunernas miljostrategiarbete.
¨
Genom det foreslagna
biosfaromr°
adets organisation (avsnitt 17.1.8), vilken har byggts upp
¨
¨
och sj¨osatts under kandidaturen, kan samverkan mellan kommunerna, myndigheter, foretag,
¨
intresseorganisationer och ideella krafter framjas
i an
grad. En bredare samverkan
¨
¨ hogre
¨
mellan omr°adets aktorer
attningar
for
¨ skapar foruts
¨
¨
¨ en rad positiva synergie ekter i det lokala
och regionala h°allbarhetsarbetet.
F¨
oretagaranda och ett aktivt f¨
oreningsliv
En stark foretagaranda
och ett bra foretagsklimat
r°ader i omr°adet. De storre
industriernas
¨
¨
¨
och de m°anga sm°aföretagens verksamhet ar
¨ framf¨orallt kopplad till skogsbruk och for
¨ adlingen
¨
av trar°
till verkstadsforetagande
och utvecklingen av modern teknik. N°agra
¨ avara, men aven
¨
¨
av omr°adets största industrier ligger nationellt i framkant vad galler
miljo¨
¨ och socialt
hänsynstagande.
En betydande del av naringslivet
i hela regionen ar
¨
¨ direkt kopplad till bioekonomi, och
regionen bed¨oms ha goda mojligheter
att fortsatta
¨
¨ utveckla sig inom omr°adet. Den fortsatta
utvecklingen av en biobaserad ekonomi har en viktig funktion i utvecklingen mot ett fossiloberoende samhälle.
Det ideella foreningslivet
utg¨or en stark kraft som skapar engagemang i omr°adet, dar
¨
¨
Voxnadalen tillh¨or ett av Sveriges foreningst
ataste
omr°
a
den.
F
oreningar
fnns
for
s°
a
gott
¨
¨
¨
¨
som alla intressen. Inom besöksnaringen
sker m°anga samarbeten mellan föreningslivet och
¨
naringslivet,
dar
attningar
for
att
¨
¨ de tillsammans arbetar for
¨ att skapa foruts
¨
¨
¨ fer manniskor
¨
upptacka
Voxnadalens potential kring ex. natur och milj¨o.
¨
°
Tre fokusomraden
Det foreslagna
biosfaromr°
adet utg°ar fr°an Voxnans avrinningsomr°ade. I de nordvästliga och
¨
¨
glest befolkade omr°adena dominerar de stora boreala skogarna, medan de sydostliga och mer
tatbefolkade
omr°adena domineras av det ¨oppna jordbrukslandskapet. Genom hela omr°adet
¨
rinner skogsalven
Voxnan. Utifr°an dessa naturgivna foruts
attningar,
och omr°adets kulturella
¨
¨
¨
varden,
har tre fokusomr°aden arbetats fram under kandidaturen till biosfaromr°
ade.
¨
¨
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De tre fokusomr°adena är Skogen som h°allbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och
levande landskap (avsnitt 13). Fokusomr°adena ska vägleda arbetet, samtidigt visar de p°a inom
vilka omr°aden som Voxnadalen sarskilt
kan fungera som modellomr°ade for
¨
¨ h°allbar utveckling.

4.4.

°
° stort att biosf¨
°
Omradet
ska vara sa
aromradets
tre funktioner kan uppfyllas.
Det foreslagna
biosfaromr°
adet ar
¨
¨
¨ 341 533 ha stort, varav 22 445 ha ar
¨ sj¨oar och vattendrag.
Utav den totala ytan ar
ade och ca 32 % bu ertomr°ade (fg. 4.5). Reste¨ ca 2 % karnomr°
¨
rande mark och vatten tillhör utvecklingsomr°adet. Samtliga tre zoner omfattar en m°angfald
av ekosystem och naturtyper, men aven
historiskt vardefulla
byggnader som t.ex. varldsarvet
¨
¨
¨
Halsingeg°
ardar och kulturreservatet V°asbo Fabodar.
Tillsammans sakrar
detta att biosfar¨
¨
¨
¨
omr°adets tre funktioner kan uppfyllas (for
¨ en utf¨orligare beskrivning, se avsnitt 4.5).

4.5.

°
Omradet
ska ha l¨
amplig zonindelning
¨
°
°
”(a) ett eller fera lagenligt etablerade karnomr
aden
med langsiktigt
skydd
° som g¨
°
° k¨
enligt de bevarandemal
aller f¨
or biosf¨
aromraden,
d¨
ar storleken pa
arn°
°
° ska kunna uppnas”
°
omradet
maste
vara tillr¨
acklig f¨
or att dessa mal
Det fnns 27 stycken kärnomr°aden inom
det foreslagna
biosfaromr°
adet (avsnitt 7.4).
¨
¨
Kärnomr°adena sammanfaller med befntliga
skyddstrukturer som är lagenligt etablerade
genom den svenska miljölagstiftningen. Totalt ing°ar en nationalpark, 10 naturreservat,
18 Natura 2000-omr°aden, ett kulturreservat och ett varldsarv
bland karnomr°
adena.
¨
¨
Flera av naturreservaten ar
¨ ocks°a Natura 2000-omr°aden (fem). Utav det foreslagna
¨
biosfäromr°adets totala yta ar
¨ ca 2 %
karnomr°
ade. D°a zonindelningen bygger p°a Figur 4.4: Myrmark i Hamra nationalpark, foto
¨
befntliga regelverk och skyddstrukturer, in- Johnny Eng.
nebar
adet
¨ detta att det planerade biosfaromr°
¨
inte medför n°agra nya restriktioner gallande
agander
atten,
nyttjanderatten
och brukan¨
¨
¨
¨
deratten
samt
allemansr
atten.
F
or
en
utf
orlig
beskrivning
av
de
regler
som
g
aller
for
¨
¨
¨
¨
¨
¨ markanvandning
i karnomr°
adena, se avsnitt 9.3.
¨
¨
Flera av karnomr°
adena ar
Den aldsta
delen av
¨
¨ skyddade for
¨ sina hoga
¨ skogliga varden.
¨
¨
Hamra Nationalpark, som bildades redan 1909, ar
¨ en av mellansveriges f°a or¨orda barrskogar.
Under 2011 utvidgades Hamra Nationalpark rejalt
myrkomplex
¨ med ett sammanhangande
¨
best°aende av karr,
sm°a tjarnar,
gungfyn och tallbevuxna holmar (fg 4.4). Andra
¨ backar,
¨
¨
skogar, skyddade som naturreservat, kännetecknas av naturskogsomr°aden med barrblandskog,
m°anghundra°ariga brandpraglade
tallar, riklig tillg°ang p°a d¨od ved och forekomst
av sallsynta
¨
¨
¨
arter.
Bland Natura 2000-omr°adena ing°ar fera variationsrika myrmarksomr°aden, vilka ofta ar
¨
mycket intressanta fagel°
och/eller vaxtlokaler.
Utav Natura 2000-omr°adena omfattas ett
¨
utav EUs f°ageldirektiv (sk. SPA-omr°ade), 11 utav EUs art- och habitatdirektiv och fem utav
b°ada direktiven. Norra och mellersta delarna av Voxnan är naturreservat och/eller Natura
2000-omr°ade.
Varldsarvet
Halsingeg°
ardarna och kulturreservatet V°asbo Fabodar
ar
¨
¨
¨
¨ skyddade f¨or att
bevara de historiska kulturmiljövardena.
En
utf
orlig
beskrivning
av
samtliga
karnomr°
aden
¨
¨
¨
fnns i bilaga 19.1.1.
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Figur 4.5: Det foreslagna
biosfaromr°
adets zonering med indelning i karnomr°
aden, bu ert¨
¨
¨
omr°aden och ett utvecklingsomr°ade.
¨ tydligt identiferade och som omger eller
”(b) en eller fera buffertzoner som ar
¨
¨
°
°
°
°
angransar
till karnomr
adet/-omradena
och d¨
ar endast sadan
verksamhet far
¨ f¨
°
bedrivas som ar
orenlig med bevarandemalen,”
Det foreslagna
biosfaromr°
adet har 10 bu ertomr°aden, vilka omger och ibland sammanlankar
¨
¨
¨
fera utav kärnomr°adena (avsnitt 7.4). Bu ertomr°adena sammanfaller med befntliga omr°aden
for
¨ riksintresse naturv°ard, friluftsliv och/eller kulturmiljo¨ samt SOO-omr°aden (SOO; stort
op°averkat omr°ade). B°ade riksintressen och SOO-omr°aden är lagenligt etablerade genom
den svenska miljolagstiftningen.
Riksintresset innebar
i mark- eller vatten¨
¨ att en for
¨ andring
¨
användningen inte far
° innebara
¨ skada p°a natur- eller kulturmilj¨on, samtidigt ar
¨ inte p°ag°aende
markutnyttjande (t.ex. skogsbruk och jakt) forbjudet.
I ett SOO ska miljon
°
¨
¨ i omr°adet s°a langt
som m¨ojligt skyddas mot atg
° arder
som
p°
a
tagligt
kan
p°
a
verka
dess
karakt
ar.
¨
¨
Ett bu ertomr°ade sammanfaller även med Ekopark Grytaberg, som i grunden bygger
p°a ett skogligt naturv°ardsavtal. Ett naturv°ardsavtal ar
avtal
¨ ett frivilligt och tidsbegransat
¨
som tecknas mellan en markägare (i detta fall Sveaskog) och en myndighet (Skogsstyrelsen,
Lansstyrelsen
eller en kommun). Syftet ar
¨
¨ att bevara eller utveckla skogliga naturvarden.
¨
Tillsammans utgör bu ertomr°adena ca 32 % av det foreslagna
biosfaromr°
adets totala
¨
¨
yta. För en utforlig
beskrivning av de regler som galler
for
i respektive
¨
¨
¨ markanvandning
¨
bu ertomr°ade, se avsnitt 9.3.
°
°
”(c) ett yttre utvecklingsomrade
d¨
ar metoder f¨
or ett hallbart
resursutnyttjande
främjas och utvecklas.”
Det yttre utvecklingsomr°adet utgör 73% av det foreslagna
biosfaromr°
adets totala yta. Ut¨
¨
vecklingsomr°adet har en befolkning om ca 13 300 inv°anare. Huvuddelen av tatorterna,
med
¨
tillh¨orande industrier, ar
delar. Har
¨ koncentrerade till utvecklingsomr°adets sydostra
¨
¨ ligger
ocks°a huvudorterna Edsbyn och Alfta, vilka ar
storsta.
Utvecklings¨ de befolkningsmassigt
¨
¨
omr°adet inkluderar ocks°a en m°angfald av ekosystem, fr°an skogs-, betes- och odlingsmarker till
v°atmarker, sjoar
fertalet historiska byggnader som Halsingeg°
ardar
¨ och vattendrag, men aven
¨
¨
och fabodmilj
oer.
¨
¨ Demonstrationsprojekt for
¨ att testa och visa modeller for
¨ ett h°allbart re32
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sursutnyttjande ar
m¨ojliga inom en rad omr°aden, exempelvis:
¨ darmed
¨
• Innovation av nya produkter fr°an lokal trär°avara, samt fortsatt utveckling av en biobaserad ekonomi.
°
• Aterst
allning
av ekologiska varden
i vattendrag som har p°averkats av manskliga
akti¨
¨
¨
viteter, ex. fottning, och integrera detta arbete med hansyn
till kulturhistoriska varden
¨
¨
och turismutveckling.
• Nya former for
och lokal, sm°askalig och h°allbar matproduktion.
¨ faboddrift
¨
• Tillvaratagande av, larande
kring och f¨ormedling av de traditionella och nedarvda
kun¨
¨
skaper som fnns i omr°adet, t.ex. inom utmarksbruk.
• Utveckling av möjligheter som knyter samman omr°adets naturgivna foruts
attningar
och
¨
¨
kulturella varden
med ekoturism och tillvaxt,
och integration.
¨
¨ friluftsliv, halsa
¨
• Utveckling av arbetsmodeller som främjar lokal och regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, foretag
och ideella krafter.
¨
°
(d) Beskriv hur dessa tre omraden
samverkar.
Karn-,
bu ert,- och utvecklingsomr°adena i det foreslagna
biosfaromr°
adet samverkar i fera
¨
¨
¨
avseenden. Den samlade biologiska m°angfalden i de olika zonerna lankas
samman genom
¨
diverse ekologiska processer, b°ade p°a land och i den limniska miljon.
¨
Befolkningen i utvecklingsomr°adet ar
som genereras
¨ beroende av de ekosystemtjanster
¨
i de olika zonerna. M°anga av karnomr°
adena ar
¨
¨ valbes
¨
¨okta rekreationsomr°aden som genererar kulturella ekosystemtjanster
i form av natur- och kulturmilj¨oupplevelser, friluftsliv och
¨
mojlighet
till barinom bes¨oksnaringen
anvander
sig
¨
¨ och svampplockning. Flera foretagare
¨
¨
¨
utav en eller alla tre zoner for
¨ olika naturbaserade upplevelser, bl.a. sportfske, hundspann,
hästturer, kanotpaddling och viltsk°adning.
Trar°
vid m°anga av utveck¨ avara fr°an bu ertomr°adena och utvecklingsomr°adet for
¨ adlas
¨
lingsomr°adets s°agverk, industrier och snickerif¨oretag, vilket skapar arbetstillfallen
for
¨
¨ lokalbefolkningen.
Livskraftiga jordbruk i bu ertomr°adena och utvecklingsomr°adet mojligg
ör for
¨
¨ lokalbefolkningen att ta del av lokalproducerade livsmedel. Samtidigt skapar detta foruts
attningar
för
¨
¨
att fortsatta
och andra kulturmarker, vilket bidrar till bevarandet av
¨ bedriva bete vid fabodar
¨
omr°adets unika natur- och kulturmiljövärden.
4.6.

4.6.1.

Organisationsstrukturer ska skapas som initierar och m¨
ojligg¨
or att ett l¨
ampligt
°
spektrum bestaende
av bl.a. myndigheter, lokalbefolkningen och privata intressen kan samverka i utformningen, utvecklingen och driften av biosfärom°
radet.
Beskriv insatser som görs eller planeras.
Det ar
Voxnadalen, vilket
¨ Ovan°akers kommun som ar
¨ juridisk huvudman for
¨ Biosfarkandidat
¨
ar
ade. Vid inledningen av den oÿciel¨ det projekt som driver kandidaturen till biosfaromr°
¨
la kandidaturen 2014, upprattades
en sarskild
styrgrupp best°aende av representanter för
¨
¨
oÿciella förvaltare av omr°adet, intresseorganisationer och ideella föreningar (avsnitt 13.4).
Styrgruppens uppgift har varit att leda arbetet med att ta fram en ansokan
till biosfaromr°
ade.
¨
¨
Följande aktorer
¨ har ing°att i styrgruppen för perioden 2014-2017:
• Ovan°
akers kommun, 7 stolar (4 fortroendevalda
politiker, 3 tjanstem
an).
¨
¨
¨
• Ljusdals kommun, 2 stolar, (1 fortroendevald
politiker och 1 tjansteman).
¨
¨
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• Bollnäs kommun, 2 stolar (1 fortroendevald
politiker och 1 tjansteman).
¨
¨
• Länsstyrelsen G¨
avleborg, 2 stolar (1 tjansteman
vardera fr°an naturv°ard respektive kul¨
turmiljö). Landets lansstyrelser
representerar staten p°a lansniv°
a. Forvaltare
av samtliga
¨
¨
¨
kärnomr°aden i det foreslagna
biosfaromr°
adet.
¨
¨
• Region Gävleborg, 1 stol (tjänsteman). Regional och politiskt styrd organisation med
ansvar for
¨ regionala utvecklingsfr°agor.
• Skogsstyrelsen, 1 stol (tjansteman).
Statlig myndighet med ansvar for
¨
¨ skog och skogsbruk.
• Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 1 stol. Politiskt obunden intresse- och foretagar¨
organisation for
¨ fr°agor som ror
¨ jordbruk, skogsbruk och landsbygdsutveckling.
• Mellanskog, 1 stol. Skogsagarf
¨
¨orening som ags
¨ av dess medlemmar, dvs. privata skogsägare.
• Naturskyddsföreningen, 1 stol. Ideel forening.
Sveriges storsta
milj¨oorganisation.
¨
¨
Utover
an
¨ styrgruppen har en koordinator tillsammans med ytterligare tjanstem
¨
¨ fr°an Ovan°akers,
Ljusdals och Bollnas
kommuner,
ing°
a
tt
i
en
arbetsgrupp.
Arbetsgruppen
har ansvarat for
¨
¨
det praktiska arbetet att skriva ansökan, informera om kandidaturen och bedriva ett brett
forankringsarbete.
¨
Rattviks
kommun har ej varit delaktig i styrgruppen eller arbetsgruppen, men st¨odjer
¨
det foreslagna
biosfaromr°
adet. Kommunen har istallet
inkluderats i processen via foredrag
i
¨
¨
¨
¨
kommunstyrelsen och tv°a separata remissförfaranden (avsnitt 13.4).
Styrgruppen har under kandidaturen till biosfaromr°
ade arbetat fram ett forslag
till or¨
¨
ganisationsstruktur (17.1.8). Under v°aren 2018 sjösattes denna organisation, i och med det
overl
som skedde fr°an styrgruppen till det planerade biosfaromr°
adets forsta
styrelse.
¨ amnade
¨
¨
¨
Styrelsen har i uppgift att besluta om biosfaromr°
adets utvecklings- och verksamhetsplaner,
¨
aktiviteter och tilldelade medel. Foljande
organisationer, vilka valjs
¨
¨ in under en tv°a-°arsperiod,
ing°ar i styrelsen under perioden 2018-2019:
• Ovan°
akers kommun, 1 stol, fortroendevald
politiker.
¨
• Ljusdals kommun, 1 stol, fortroendevald
politiker.
¨
• Bolln¨
as kommun, 1 stol, fortroendevald
politiker.
¨
• Region G¨
avleborg, 1 stol, tjansteman.
Regional och politiskt styrd organisation som
¨
bl.a. ansvarar for
¨ for
¨ regionala utvecklingsfr°agor.
• Högskolan i G¨
avle, 1 stol, Institutionen for
¨ Biologi.
• Högskolan Dalarna, 1 stol, Centrum for
¨ Bes¨oksnaringsforskning.
¨
• Mellanskog, 1 stol. Skogsagarf
¨
¨orening som ags
¨ av dess medlemmar, dvs. privata skogsägare.
• Svenska Jagaref
orbundet, Gavleborg,
1 stol. Medlemsorganisation for
¨
¨
¨
¨ jakt- och viltfr°agor. Ansvarar for
¨ delar av den svenska viltv°arden p°a uppdrag av landets regering.
• Naturskyddsföreningen, Gavleborg,
1 stol. Ideell forening
och Sveriges storsta
milj¨o¨
¨
¨
organisation.
• Lantbrukarnas Riksförbund, Gavleborg,
1 stol. Intresse- och foretagarorganisation
for
¨
¨
¨
fr°agor som rör jordbruk, skogsbruk och landsbygdsutveckling.
• Föreningen Sveriges F¨
abodbrukare, 1 stol. Ideell organisation som arbetar for
¨ att
stödja fabodbruket
som naringsverksamhet.
¨
¨
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°
°
Har nagra
kultur- eller socialkonsekvensbeskrivningar genomförts, eller har nagra liknande verktyg eller riktlinjer använts?
Nej, inga sarskilda
kultur- eller socialkonsekvensanalyser har genomf¨orts som en del av kan¨
didaturen till biosfäromr°ade. Svensk diskrimineringslagstiftning (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och framja
lika rattigheter
och m¨ojligheter oavsett kon,
¨
¨
¨ k¨onsoverskridande
¨
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsattning,
sexuell laggning
eller alder.
°
Det ar
och viktig m°alsattning
att den
¨
¨
¨ en sjalvklar
¨
¨
sammantagna verksamheten som bedrivs inom det foreslagna
biosfäromr°adet ska omfatta alla
¨
och motverka diskriminering.

4.7.

Genomförandemekanismer
°
Har det f¨
oreslagna biosf¨
aromradet:
¨ att reglera mänskliga aktiviteter och resursutnyttjande i
”(a) mekanismer for
buffertzonen/-zonerna?
Ja, svensk lagstiftning reglerar manskliga
aktiviteter och resursutnyttjande i samtliga av det
¨
foreslagna
biosfaromr°
adets bu ertomr°aden. Det ar
av den svens¨
¨
¨ huvudsakligen tillampningen
¨
ka Miljobalken
(MB), Plan- och Bygglagen (PBL), Skogsv°ardslagen och Kulturmilj¨olagen
¨
som reglerar markanvändningen i bu ertomr°adena. For
¨ en utf¨orligare beskrivning, se avsnitt
9.3.
¨ f¨
°
”(b)en strategi eller plan for
orvaltningen av biosf¨
aromradet?
Det är huvudsakligen de fyra ing°aende kommunerna (fg. 6.1), tillsammans med ett stort antal nationella och regionala myndigheter, som har det huvudsakliga förvaltningsansvaret i
omr°adet, bl.a. vad galler
mark- och vattenanvandning
(avsnitt 9.3). De politiskt styrda regi¨
¨
onforbunden
Region Gavleborg
och Region Dalarna ansvarar for
¨
¨
¨ samordningen och e ektiviseringen av det regionala utvecklingsarbetet, vilket sker i enlighet med regionala utvecklingsstrategier (RUS). Region Gavleborg
har i sin utvecklingsstrategi (RUS - Nya M¨ojligheter
¨
2013-2020), integrerat alla tre aspekter av h°allbar utveckling - miljö, människa och ekonomi.
Den organisation som ska ansvara for
ade in¨ det Unesco-uppdrag som ett biosfaromr°
¨
nebar,
¨ ar
¨ i processen att ta fram en fem-°arig utvecklingsplan. Ett utkast till Utvecklingsplan Biosfäromr°ade Voxnadalen, 2020 - 2025 ar
(bilaga III). Den
¨ bifogat till denna ansokan
¨
fullstandiga
utvecklingsplanen ska inneh°alla tidsatta och matbara
e ektm°al for
adet
¨
¨
¨ biosfaromr°
¨
som helhet och for
var
t
och
ett
av
de
tre
fokusomr°
a
dena.
Processen
och
tidplanen
for
att
ta
¨
¨
fram en komplett utvecklingsplan ar
¨ beskriven i avsnitt 17.4.
”(c) en myndighet eller mekanism som ska genomföra strategin eller policyn?
Det ar
adets styrelse som ytterst ansvarar for
¨ biosfaromr°
¨
¨ att utvecklingsplanen genomf¨ors
(avsnitt 17.4). Verksamhetens praktiska arbete samordnas fr°an ett biosfärkontor, vilket idag
bemannas av en koordinator och en projektledare anställda av Ovan°akers kommun. Ovan°akers,
Ljusdals och Bollnas
¨ kommuner bidrar ocks°a med personal till en arbetsgrupp. For
¨ en
utf¨orligare beskrivning av den organisation som ska ansvara for
av biosfar¨ genomforandet
¨
¨
omr°adets utvecklingsplan, se avsnitt 17.1.8.
¨ forskning, milj¨overvakning,
”(d) program for
o¨
och utbildning?
Forskning
Inga universitet och h¨ogskolor fnns inom det foreslagna
biosfaromr°
adet. Daremot
ligger
¨
¨
¨
Högskolan i Gavle
¨ (HiG), H¨ogskolan Dalarna (HD) och Mittuniversitetet (MiUn) inom pend35
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lingsavst°and till Voxnadalen, b°ade med bil och med kollektivtrafken. Laros
erbjuder
¨ atena
¨
även fera distansbaserade utbildningar. Tillsammans bedriver de tre laros
forskning in¨ atena
¨
om fera omr°aden (avsnitt 16) som knyter an till det planerade biosfaromr°
adets ¨overgripande
¨
m°al och de tre fokusomr°adena (avsnitt 13). Under kandidaturen till biosfäromr°ade har kontakter etablerats med de tre laros
med avsikten att identifera samverkansm¨ojligheter
¨ atena,
¨
för att knyta ytterligare forskning till Voxnadalen (avsnitt 16).
Miljöövervakning
I Sverige samordnas miljo¨¨overvakningen av landets skogar, vatten, luften, viltet och ovriga
¨
naturresurser p°a nationell (Naturv°ardsverket), regional (Lansstyrelserna)
och lokal (kommu¨
ner, forbund)
niv°a. Syftet med miljo¨¨overvakningen ar
¨
¨ att folja
¨ upp Sveriges 16 nationella
miljokvalitetsm°
al. F¨or en utforligare
beskrivning, se avsnitt 16.
¨
¨
Utbildningsinsatser
Olika utbildningsinsatser kring h°allbarhetsfr°agor sker i omr°adet genom skolornas undervisning, riktade myndighetsinsatser samt lokala foretagares
och intresseorganisationers engage¨
mang. Sveriges fem befntliga biosfaromr°
aden har framg°angsrikt utbildat biosfarambassad
orer.
¨
¨
¨
Det foreslagna
Biosf
aromr°
a
de
Voxnadalen
har
inspirerats
av
detta
goda
exempel,
och
planerar
¨
¨
darf
¨ ¨or att ta efter konceptet (avsnitt 16).
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6.

GEOGRAFISKT LÄGE (KOORDINATER OCH KARTA/
KARTOR)

6.1.

°
Ange biosf¨
aromradets
geografska standardkoordinater (enligt referenssystem
WGS 84).
Tabell 6.1: Det foreslagna
biosfäromr°adets koordinater.
¨
Koordinater:
Mest centrala punkten
Nordligaste punkten
Sydligaste punkten
Västligaste punkten
Östligaste punkten

6.2.

Nordlig
61 31’ 28”
61 54’ 7”
61 4’ 34”
61 42’ 0”
61 19’ 8”

¨
Ostlig
15 27’
14 41’
15 59’
14 30’
16 26’

42”
10”
24”
40”
53”

¨
Bifoga karta/kartor over
ett topografskt skikt av det exakta l¨
aget och av¨
¨ de tre zonerna inom biosfaromradet
¨
°
gransningen
for
(kartan/kartorna ska skic¨
°
°
kas in bade
i pappersversion och i elektronisk form). Aven
de shape-fler (ocksa
¨
¨ att framställa kartan ska bifogas
i referenssystem WGS 84) som har anvants
for
den elektroniska versionen av formuläret.
Det planerade biosfaromr°
adets yttre grans
Voxnans av¨
¨ utg°ar till stor del fr°an skogsalven
¨
rinningsomr°ade (fg 6.1). Totalt berors
¨ fyra kommuner, tv°a lan
¨ och tv°a landskap i olika
utstrackning
(faktaruta 2, tabell 6.2). Den st¨orsta andelen av omr°adet stracker
sig ¨over
¨
¨
Ovan°akers och Ljusdals kommuner. Den del av Voxnans avrinningsomr°ade som tillhor
¨ Harje¨
dalens kommun ar
adet. Omr°adet ar
aden,
¨ ej en del av det planerade biosfaromr°
¨
¨ indelat i karnomr°
¨
bu ertomr°aden och ett utvecklingsomr°ade (fg. 6.2). For
kartmaterial
och
en
lista
over
digitalt
¨
¨
bifogade shape-fler, se avsnitt 19.
Tabell 6.2: Administrativ indelning av det foreslagna
biosfaromr°
adet.
¨
¨
Kommun
Ovan°aker
Ljusdal
Bollnas
¨
Rättvik

L¨
an
Gavleborg
¨
Gavleborg
¨
Gavleborg
¨
Dalarna

Landskap
Halsingland
¨
Halsingland
och Dalarna
¨
Halsingland
¨
Dalarna
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Faktaruta 2: Län, Kommun och Landskap i Sverige
Sveriges statliga förvaltning är uppdelad i 21 olika Län. Myndigheten Länsstyrelsen är
statens företrädare p°a länsniv°a, totalt fnns det 21 länsstyrelser i Sverige (en för varje
län). Varje län är även indelat i ett landsting eller en region som ansvarar för sjukv°ard
och kollektivtrafk. Jämfört med landsting har en region även tilldelats ett större ansvar för
regional utveckling. Landstingen och regionerna styrs direkt av politiker som valts av länets
inv°anare.
Vidare är landets län indelade i olika kommuner och det fnns totalt 290 kommuner i
Sverige. Kommunerna styrs av folkvalda politiker och ansvarar för en stor del av omr°adets
samhällsservice (skola, socialtjänst, äldreomsorg m.m.). Sveriges kommuner är ytmässigt
stora och inkluderar oftast b°ade tätbebyggelse och landsbyggd.
Sverige är ocks°a indelat i 25 olika landskap, dock saknar landskapen idag administrativ
betydelse men är ofta starkt kopplade till människors kulturella och historiska identitet.
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Figur 6.1: Kommuner som ing°ar i det foreslagna
biosfäromr°adet.
¨
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50

Bollnäs

Figur 6.2: Det planerade biosfaromr°
adets zonering med karnomr°
aden, bu ertomr°aden och
¨
¨
ett utvecklingsomr°ade. Samtliga kärnomr°aden omges helt av bu ertomr°aden, se avsnitt 19.1
for
¨ mer detaljerade kartor.
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7.

STORLEK (SE KARTA)

¨
°
°
°
7.1.-3. Karnomr
ade,
Buffertomrade,
Utvecklingsomrade
Tabell 7.1: Ytfordeling,
total och per zon, for
biosfaromr°
adet.
¨
¨ det foreslagna
¨
¨

Storlek karnomr°
ade(n)
¨
Storlek bu ertomr°ade(n)
Storlek utvecklingsomr°ade(n)
Totalt

Landomr°ade
7218 ha
102 253 ha
209 617 ha
319 088 ha

Marint omr°ade*
(i tillampliga
fall)
¨
533 ha
7353 ha
14 559 ha
22 445 ha

Totalt
7751 ha
109 606 ha
224 176 ha
341 533 ha

*tolkat som limniskt p°a samma satt
adesans¨okningar.
¨ som tidigare svenska biosfaromr°
¨
7.4.

Ge en kortfattad motivering till denna zonindelning med h¨
anvisning till biosf¨
ar°
¨
omradets
olika funktioner. Om aven
en annan typ av zonindelning fnns, ange
¨ biosf¨
°
hur detta uppfyller zonindelningskraven for
aromradet.
Det foreslagna
biosfaromr°
adets zonindelning foljer
en nationellt anpassad modell anvand
¨
¨
¨
¨
av tidigare utnamnda
biosf
aromr°
a
den
i
Sverige.
Med
Unescos
v
agledande
dokument
for
¨
¨
¨
¨ biosfäromr°aden som grund, tar den nationella modellen avstamp i svensk lagstiftning. Zonindelningen i karnomr°
aden, bu ertomr°aden och utvecklingsomr°aden bygger darmed
p°a befntliga
¨
¨
regelverk och skyddsstrukturer, vilket innebar
adet inte medfor
¨ att det planerade biosfaromr°
¨
¨
n°agra nya restriktioner gallande
agander
atten,
nyttjanderatten
och brukanderatten
samt al¨
¨
¨
¨
¨
lemansrätten (avsnitt 9.3).
Karnomr°
adena ska i enlighet med Unescos ramverk utg¨ora skyddade omr°aden. I det
¨
foreslagna
biosfäromr°adet ing°ar en nationalpark, sex naturreservat och fyra naturreservat
¨
under bildande, 18 Natura 2000 omr°aden, ett kulturreservat och ett varldsarv
bland karn¨
¨
omr°adena (fg. 7.1, tabell 7.2). I karnomr°
adena begransas
eventuella verksamheter till s°adana
¨
¨
som ar
med syftet med respektive skyddat omr°ade. Karnomr°
adena bidrar darmed
¨ forenliga
¨
¨
¨
till att uppfylla biosfäromr°adets bevarandefunktion.
Biosfaromr°
adets karnomr°
aden ska i enlighet med Unescos ramverk omges och/eller sam¨
¨
manlankas
av
bu
ertomr°
aden.
I det foreslagna
biosfaromr°
adets bu ertomr°aden ing°ar riks¨
¨
¨
intresse naturv°ard, kulturmiljöv°ard och friluftsliv samt ett naturv°ardsavtal och ett s.k. SOOomr°ade (SOO; stort op°averkat omr°ade) (fg. 7.1, tabell 7.2). För en utförligare beskrivning
av hur reglerna for
i angivna karnomr°
aden och bu ertomr°aden uppfyller
¨ markanvandning
¨
¨
zonindelningskraven for
aden, se avsnitt 9.3.
¨ biosfaromr°
¨
Utvecklingsomr°adet ar
mark inom det foreslagna
biosfaromr°
adet. Den yttre
¨ all ovrig
¨
¨
¨
gransen
for
adet utgors
Voxnans avrinnings¨
¨ det planerade biosfaromr°
¨
¨ till stor del av alven
¨
omr°ade (fg. 6.1).

57

10
9

Figur 7.1: Karta till tabell 7.2 med numrering av alla kärnomr°aden.
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Nr Namn
1 Voxnan

1524
6

Varldsarv
¨

RI naturv°ard,
RI friluftsliv

4

Näver°asen

20

RI friluftsliv

5

Gryssjomyran
¨

235

Naturreservat,
Natura2000 (SCI)
Naturreservat

6

Gryssjö°an

83

UB Naturreservat

7

Hamra

1382

RI naturv°ard,
RI friluftsliv

8
9

F°agelsjö
Näverheden

2
138

Nationalpark,
delvis Natura2000
(SPA, SCI)
Natura2000 (SCI)
Naturreservat

Naturreservat,
Natura2000 (SCI)

RI friluftsliv

3
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10 B¨orningsberget

102

Bu ertyp
RI naturv°ard,
RI friluftsliv
RI naturv°ard

RI
RI
RI
RI

naturv°ard,
friluftsliv
naturv°ard,
friluftsliv

RI friluftsliv
RI friluftsliv

Beskrivning
Skogsalven
Voxnan bildar ett 120 km l°angt parlband
genom det
¨
¨
foreslagna
biosfaromr°
adet dar
¨
¨
¨ Hysltr¨ommen med sina 23 fallmeter
gnistrar extra starkt.
Stort och variationsrikt myrkomplex med inslag av aldre
trad
¨
¨ och ett
mycket rikt f°agelliv.
Världsarvsg°arden Bortom °Aa (sida 86) representerar en världsunik
samling av mer an
ardar och ca 400 dekorerade rum p°a
¨ 1000 halsingeg°
¨
ursprunglig plats.
Urskogsliknande blandbarrskog där ferhundra°ariga granar och tallar
reser sig likt lavkladda
jattar
mot skyn.
¨
¨
Ett mosaikartat landskap av myrar, sm°a tjarnar
och skogsholmar med
¨
inslag av brandpraglad
skog och m°anghundra°ariga tallbest°and.
¨
Gryssj¨o°an rinner genom Gryssj¨omyran (Nr. 5). Har
¨ fnns sp°ar fr°an b°ade
fottningsepoken (avsnitt 9.1) och bäverns framfart i form av
baverhyddor
och baverdammar.
¨
¨
En blandning av orörd skog, stora myrkomplex med tallbevuxna holmar
¨
och op°averkade vattendrag. Aldsta
delen av nationalparken ar
¨ en av fa°
ororda
skogar i mellersta Sverige.
¨
Skog av barrblandtyp med ett ortrikt
faltskickt.
¨
¨
Naturskogsomr°ade best°aende av gammal barrblandskog med inslag av
lovbest°
and samt myrmarker och sm°a vattensamlingar. I reservatet lever
¨
tret°aig hackspett samt skogshonsen
tjader,
orre och jarpe.
¨
¨
¨
Gammal barrblandskog med upp till 300 a°r gamla tallar med inslag av
brandljud. Naturreservatet inneh°aller ett skogsmuseum med kolarkojor,
verktyg, sladar
och annan utrustning som h¨or arbetet i skogen till.
¨
Fortsättning p°a nästa sida

Kapitel 7

StormyranBlistermyran
F°agelsjö
Gammelg°ard

Skyddstyp
Natura2000 (SCI),
delvis
Naturreservat
Natura2000 (SCI)

2

Area (ha)
784
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Tabell 7.2: Kort beskrivning utav ing°aende karnomr°
aden i det foreslagna
biosfaromr°
adet. UB naturreservat innebar
¨
¨
¨
¨ att naturreservatet ar
¨ under bildande, SPA
är Natura 2000 enligt EUs fageldirektiv
°
och SCI ar
¨ Natura 2000 enligt EUs art- och habitatdirektiv.

Bu ertyp
RI naturv°ard

Beskrivning
Myrkomplex med ovanligt rik fora med fera sällsynta och
kalkkravande
arter. En av Halsinglands
intressantaste växtlokaler.
¨
¨

30

Natura2000 (SCI)

RI naturv°ard,
RI friluftsliv

13 Tornmyran

118

Natura2000 (SPA,
SCI)

RI naturv°ard

14 Hägenlamms- 457
myran

Natura2000 (SPA,
SCI)

RI naturv°ard,
RI friluftsliv

15 Frakentj
arn
¨
¨

13

Natura2000 (SCI)

RI naturv°ard

16 Nätsjöbäcken
17 Grytaberget

138
303

RI naturv°ard
Ekopark

18 Bursjoberget
¨

67

Natura2000 (SCI)
Natura2000 (SPA,
SCI), UB Naturreservat
Naturreservat

19 Grytabergsbranten

52

Mosaik av skogbevuxna och oppna
karr
av skog.
¨
¨ med hojdryggar
¨
av karlv
Skogen ar
typiska f¨or kalkhaltiga
¨ ¨ortrik med forekomst
¨
¨ axter
¨
jordar samt m°anga sallsynta
mossor, lavar och svampar.
¨
Variationsrikt farkkarr
¨ med i stort op°averkad hydrologi vilket bidrar
till omr°adets h¨oga naturvärden. Omr°adet har en intressant och
vardefull
myrf°agel fauna med vadare, tattingar
och ander.
¨
¨
¨
Stort och sammanhangande
blandmyrkomplex med bl.a. rikkarr
¨
¨ i vilka
fera orkid´eearter p°atra¨ as. Omr°adet hyser en rik forekomst
av
¨
°
hackande
och rastande faglar.
¨
Myromr°ade med rikkarrsinslag
och vaxtlighet
kopplad till omr°adets
¨
¨
kalkhaltiga berggrund. En av Gavleborgs
Lans
¨
¨ viktigaste
extremrikkarrlokaler
och klassiska vaxtlokaler
med bl.a. Gugusko
¨
¨
(Cypripedium calceolus).
Varierat och kalkp°averkat myrkomplex med hoga
¨ botaniska varden.
¨
Naturskogsomr°ade som hyser fera sällsynta arter av mossor, lavar,
svampar och insekter samt ett rikt f°agelliv med olika arter av
hackspettar och skogshons.
¨
Starkt brandp°averkad skog med gott om 250 – 300 ar
° gamla tallar p°a
en brant, storblockig ostsluttning.
Nedanf¨or branten fnns tallskogar
¨
med lite lagre
dar
naturvarden
genomf¨ordes
¨
¨
¨ en naturv°ardsbranning
¨
2006.
Skogsomr°ade av naturskogkaraktar
¨ med h¨og andel lov
¨ och en rik fora.
De gamla skogarna ar
° olika sorters hackspettar och skogsh¨ons
¨ hem at
samt fera mossor, lavar och svampar.
Fortsättning p°a nästa sida

Natura2000,
UB naturreservat

Ekopark

Ekopark
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Skyddstyp
Natura2000 (SCI)
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Area (ha)
95
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Nr Namn
11 L°angtjarns¨
myrarnaFl°amhalsen
12 Lappmyr°asen

Area (ha)
22

Skyddstyp
Kulturreservat

Bu ertyp
RI naturv°ard,
RI kulturmiljöv°ard

21 Morabo

1

Natura2000 (SCI)

RI naturv°ard,
RI kulturmiljöv°ard

22 Sassman¨
omr°adet

644

Natura2000 (SPA)

RI naturv°ard,
RI kulturmiljöv°ard

23 Pallars

3

Varldsarv
¨

RI kulturmiljov°
¨ ard

24 Jon-Lars

2

Varldsarv
¨

RI kulturmiljov°
¨ ard

25 Talnings¨
brannan
¨
26 StormyranGrannäsen
27 Tulpans

493

UB Naturreservat

1039

Natura2000 (SPA,
SCI)
Natura2000 (SCI)

Stort op°averkat
omr°ade
RI naturv°ard

1

RI naturv°ard,
RI kulturmiljöv°ard

Beskrivning
Milj¨on vid V°asbo Fabodar
ar
¨
¨ en del av vardagslandskapet s°a som det
tedde sig for
¨ 1800-talets halsingeb
¨
¨onder (se avsnitt 9.1). Har
¨ fnns
och valsk
valbevarade
fabodbyggnader
¨
¨
¨ otta
¨ betes- och sl°attermarker
med en rik fora.
En lang
° kontinuitet av havd
och
¨ har skapat omr°adets naringsfattiga
¨
artrika grasmarker
med forekomst
av bl.a. hotade karlv
och
¨
¨
¨ axter
¨
angsvampar.
Morabo har ett hogt
¨
¨ kulturhistoriskt varde.
¨
Genom Sässmanomr°adet har Voxnan ett mjukt meandrande lopp
omgivet av ett mosaiklandskap av akrar,
°
lovskogar,
tjarnar
och
¨
¨
v°atmarker. Ett fagelrikt
°
omr°ade och en av Halsinglands
intressantaste
¨
fyttf°agellokaler.
Världsarvsg°arden Pallars (sida 85) representerar en världsunik
samling av mer än 1000 hälsingeg°ardar och ca 400 dekorerade rum p°a
ursprunglig plats.
Världsarvsg°arden Jon-Lars (sida 84) representerar en varldsunik
¨
samling av mer än 1000 halsingeg°
ardar och ca 400 dekorerade rum p°a
¨
ursprunglig plats.
Tallskogsomr°ade med vildmarkskaraktär.
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Nr Namn
20 V°asbo
fabodar
¨

Stort myrkomplex med olika moss- och kärrmarkstyper, tjärnar, backar
¨
och torrmarkspartier. Rikt f°agelomr°ade med bl.a. vadare och skogshöns.
Sl°atter- och naturbetesmarker med en artrik fora som p°avisar en l°ang
kontinuitet av hävd.
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8.

BIOGEOGRAFISK REGION

Voxnadalen ar
inom den norra barrskogsregionen (Boreal needleleaf forests) p°a
¨ belaget
¨
och
¨overg°angen mellan den sydboreala zonen, med sina sm°akuperade omr°aden och alvar,
¨
den mellanboreala zonen, med sin norrlandska
storkuperade
och
v°
a
giga
bergkullterr
ang.
¨
¨
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9.

MARKANVÄNDNING

9.1.

I ett historiskt perspektiv
Omr°adets historia kannetecknas
av en stor m°angfald i markanvandningen.
Vissa skillnader i
¨
¨
markanvandningen
fnns mellan det foreslagna
biosfaromr°
adets nordvastra
och syd¨ostra delar,
¨
¨
¨
¨
och beror huvudsakligen p°a terrängens egenskaper samt variationer i jordart och inv°anarantal.
Omr°adena belagna
ovanf¨or hogsta
kustlinjen (HK, faktaruta 3, fg 9.2) har av tradition in¨
¨
te varit lika eftertraktade for
och odling som sedimentjordarna i alvdalen
(dvs.
¨ bosattning
¨
¨
omr°adena under HK).
Den f¨
orsta markanv¨
andningen
Manniskor
har r¨ort sig i omr°adet sedan den aldre
sten°aldern, omkring 5000 – 3 900 f.Kr.
¨
¨
Den forsta
markanvandningen
var extensiv och bestod av jakt, fske, fangst
°
och samlande over
¨
¨
¨
stora ytor. Sasongsvisa
forfyttningar
skedde mellan olika boplatser, vilka till storsta
delen
¨
¨
¨
var utspridda langs
med kuster, sjoar
Detta monster
ar
¨
¨ och vattendrag samt i alvdalarna.
¨
¨
¨
genomg°aende for
¨ hela omr°adets fortsatta historia.
Terrangen
bestod av skog med tall (Pinus sylvestris), bjork
¨
¨ (Betula pendula, B. pubescens)
och hassel (Corylus avellana). Den yngre sten°aldern (3900 – 1700 f.Kr.) var en livfull period
i Halsinglands
historia, med intensiva forbindelser
i olika riktningar och dar
¨
¨
¨ manniskorna
¨
r¨orde sig over
stora delar av omr°adet. Tyngdpunkten l°ag fortfarande p°a jakt, fangst
°
och fske
¨
dar
¨ bl.a. algf°
¨ angst verkar ha varit en central del av kulturen. Omkring 2 000 f.Kr. tycks en
ännu mer mobil jagarkultur
ha tagit over,
vilket b¨or ha medfört att landskapet utnyttjades
¨
¨
extensivt i annu
hogre
grad.
¨
¨

Faktaruta 3: Inladsisen och Högsta kustlinjen
De senaste 250 000 a°ren har tre mellanistider med skogsvegetation avlöst tre istider. Under
nedisningarna förekom kortare perioder med klimatförbättring, s.k. interstadialer med arktisk
växtlighet. Den senaste istiden, Weichsel-glacialen (115 000 – 10 000 a°r sedan), hade sin
maximala utbredning för 20 000 a°r sedan och täckte d°a hela Skandinavien samt Baltikum och
delar av södra Tyskland. Avsmältningen av inlandsisen inleddes i samband med en markant
klimatförändring för ca 20 000 a°r sedan och p°agick fram till för ca 10 000 a°r sedan.
Tyngden fr°an inlandsisen tryckte ner jordskorpan minst 800 m i förh°allande till nuläget,
och d°a mycket vatten var bundet i inlandsisen stod världshavets yta minst 100 m lägre än
idag. I takt med inlandsisens avsmältning strävade jordytan efter att a°terta sitt ursprungliga
läge – dvs. landet höjde sig. Under isavsmältningsskedet intogs stora delar av den nedpressade jordskorpan av havet. De högst belägna strandmärkena, dvs. högsta kustlinjen (HK),
ligger olika högt i skilda delar av landet beroende p°a hur mycket jordskorpan var nedtryckt,
vid vilken tidpunkt omr°adet frilades fr°an isen och hur mycket havsytan hunnit höjas. Allra
högst (286 m.ö.h) ligger HK p°a Skuleskogen vid °Angermanlandskusten (ca 300 km norr om
Voxnadalen).
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Figur 9.1: En sladmede
funnen norr om Edsbyn, daterad till 3500 f.Kr. Bilden visar sladmeden
¨
¨
b°ade ovanifr°an och underifr°an, foto Joakim Wehlin.
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Figur 9.2: I det planerade biosfaromr°
adet g°ar h¨ogsta kustlinjen ca 230 m.o.h.
¨
¨
° och utveckling i omradet
°
Jordbrukets och f¨
abodbrukets intag
I borjan
av den allra yngsta sten°aldern och den aldsta
brons°aldern (2300 f.Kr. – 1100 f.Kr.)
¨
¨
overg°
a
r
delar
av
befolkningen
till
att
bli
jordbrukare
och
boskapsagare.
Arkeologiska fynd
¨
¨
kring Alfta indikerar att jordbruk, tillsammans med ett användande av skogen, introducerades i omr°adets sydostra
delar redan under brons°aldern (1100 f.Kr. – 500 f.Kr.). Under denna
¨
period bedrevs bete ¨over stora arealer, b°ade p°a skogsmark och p°a strandangar.
Det okade
be¨
¨
testrycket medf¨orde sannolikt ett storre
Odling kan ocks°a ha p°ab¨orjats
¨ behov av lovinsamling.
¨
under denna period. Det okade
betestrycket p°ab¨orjade den langsamma
°
for
¨
¨ ändringen mot ett
mer öppet kulturlandskap, och for
¨ bete p°a skogsmark kom detta att bilda grunden for
¨ en
m°angtusen°arig tradition av hävd.
Under äldre jarn°
markanvandningen
utav bete
¨ aldern (500 f.Kr. – 550 e.Kr.) praglades
¨
¨
över stora arealer, odling vid g°ardarna, sl°atter och lovt
Landskapsbilden under denna
¨ ackt.
¨
period var troligen starkt dominerad av sl°attermarker med hamlade träd. Betet p°a skogen
var fortsatt utbrett under denna tid. Under samma tidsepok borjade
man aven
att stalla in
¨
¨
kreaturen, vilket gav foruts
attningar
till
permanenta
och
g
odslade
akrar.
°
I
och
med
att jarnet
¨
¨
¨
¨
slog igenom i jordbruket (200-500 e.Kr.) underlattades
ocks°a insamlingen av vinterfoder till
¨
djuren. Gravfyndplatser fr°an den här tiden indikerar att fast bebyggelse fanns kring Ovan°aker
och Alfta kyrkby, samt att sadesodling,
f°arsk¨otsel, timmerarbete, fske och jakt p°a pälsbarande
¨
¨
djur p°agick.
Tv°a globala naturkatastrofer (troligtvis vulkanutbrott) under a°r 536-537 och omkring 542
e.Kr. medförde missvaxt,
samhallet
under l°ang tid. Till
¨ och p°averkade kraftigt det manskliga
¨
¨
foljd
ha for
radikalt, bl.a. overgavs
ett stort
¨ av kriserna verkar markanvandningen
¨
¨ andrats
¨
¨
antal g°ardar och m°anga akermarker
°
vaxte
¨ igen. F¨orst under den yngre jarn°
¨ aldern skedde en
aterh
°
amtningsfas.
¨
Under den yngre jarn°
¨ aldern (550 – 1050 e.Kr.) etablerades ett nytt system med en
hemg°ard och en fabod.
Avst°andet mellan hemg°arden (dvs. bostaden i hembyn) och faboden
¨
¨
kunde vara stort. Fabodarna
bestod vanligtvis av en stuga med spis, ett fahus
och en kallare.
¨
¨
¨
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Kor och sm°adjur vallades p°a gras(den sk. utmarken).
¨ och skogsmarkerna kring faboden
¨
Fabodsystemet
var ett satt
¨
¨ att maximera tillg°angen till betesmark for
¨ g°ardens djur. Det nya
fabodsystemet
¨
¨okade troligen betestrycket i utmarkerna, samtidigt kunde graset
¨ nara
¨ hembyn
sl°as och tas till vara for
¨ vinterfoder. Vinterfodret togs om hand som ho,
¨ vilket lagrades i lador
som stod ute p°a sl°atterängarna. D°a angar
och andra sl°attermarker kunde vara spridda over
¨
¨
ganska stora omr°aden fanns det en lada p°a varje hovall.
Fabodbruket
utgjorde en fortsatt
¨
¨
stor del av boskapsskotseln
under medeltiden (1050 – 1500 e.Kr.). I omr°adets vastra
delar var
¨
¨
dock jordbruksmarker fortfarande av en underordnad betydelse for
¨ ekonomi och overlevnad.
¨
De forsta
fasta fabodarna
och akrarna
°
anlades troligen har
¨
¨
¨ forst
¨ under 1200-talet.
Under 1500-talets början skedde en stadig bebyggelseexpansion, dar
¨ även andelen odlingsmarker expanderade. Detta ledde till att Alfta, Arbr°a och Ljusdal ar
° 1535 hade ca
200 bönder vardera, darmed
representerade de Halsinglands
st¨orsta socknar (kyrkoforbund).
¨
¨
¨
Bollnas
de socknar som hade fest byar. De tidigaste skat¨ och Ljusdal tillh¨orde aven
¨
telangderna
fr°an 1500-talet anger att socknarna i s¨odra Halsingland
skulle betala skatt
¨
¨
i vavar
och
skinn,
medan
de
nordligare
socknarna
skulle
betala
skatt
i
spannm°
al. Detta kan
¨
tolkas som att spannm°alsodling var huvudnaringen
i norra Halsingland,
medan linodling och
¨
¨
djurf°angst var huvudnaringen
i landskapets s¨odra delar.
¨
Under 1600- och 1700-talet lag
° omr°adets bebyggelse p°a det stora hela i samma lagen
¨
som under yngre jarn°
°
¨ alder, och senare tids expansioner har agt
¨ rum utifr°an dessa lasta
bebyggelselagen.
G°
a
rdar
av
aldre
ursprung
hade
av
h
avd
en
osystematisk
splittring
av
sina
¨
¨
¨
agor,
dar
var spridda ¨over stora omr°aden, medan nyare g°ardar hade
¨
¨ sl°atter- och angsmarkerna
¨
sin mark mer geografskt samlad. I det oppna
kulturlandskapet dominerade angsmark
stort
¨
¨
over
akermark,
°
men fr°an och med 1700-talets mitt, och som ett led i den jordbrukstekniska
¨
utvecklingen, började en del angsmark
att laggas
om till aker.
°
¨
¨
Även bruket av svaljord, ett tidigt cirkulationsbruk med lin, sad
¨ och grasv
¨ axt,
¨ var typiskt
for
¨ omr°adet och Hälsingland under denna period. Cirkulationsbruket med svaljordar innebar
att marken inte sogs
amnen
och darmed
gav battre
sk¨ordar. Forsta
aret
° plojdes
¨ ut p°a narings
¨
¨
¨
¨
¨
¨
marken och lin odlades i den ogödslade jorden, for
° g¨odslas och s°as med
¨ att nastf
¨ ¨oljande ar
brods
foljde
fera ar
° av grasv
lin odlades i svaljordbruket, och
¨ ad.
¨ Darefter
¨
¨
¨ axt.
¨ Stora mangder
¨
fr°an 1700-talet fram till tiden for
skedde en omfattande linodling i omr°adet
¨ andra varldskriget
¨
och Halsingland.
Sarskilt
stor var linodlingen under 1800-talets forsta
hälft.
¨
¨
¨
Fabodsystemen
hade sin storsta
omfattning under 1800-talet, och var framst
koncentre¨
¨
¨
rade till omr°aden med mager moranmark
i utkanten av den centrala bebyggelsen. Gammalt
¨
kartmaterial fr°an 1700-talets mitt over
Alfta, Bollnas
¨
¨ och Ovan°akers socknar visar att hela skogsmarken utgjordes av fabodskog,
och
fram
till
1800-talets mitt hade antalet fabodar
¨
¨
nastintill
dubblerats. Vid 1800-talets slut var i princip all mark som gick att odla upp lagd un¨
der plogen. Fabodbruket,
samt jakten och fsket, forlorade
emellertid sin fors
¨
¨
¨ orjningsbetydelse
¨
under 1900-talets g°ang. Andelen odlingsmark n°adde sin kulmen i Halsingland
under 1930¨
talet för att sedan gradvis minska i betydelse. Genom tiderna har dock Alfta, Ovan°aker och
hela Voxnans nedre älvdal ansetts som mycket fruktbar, och har av gammal tradition kallats
för Halsinglands
kornbod.
¨
Bruket av skogen
Bruket av skogen introducerades i omr°adet under brons°aldern (1100 – 500 f.Kr.), atminstone
°
i de syd¨ostra delarna. Under yngre jarn°
skogsmarker
¨ aldern (550 – 1050 e.Kr.) svedjebrandes
¨
for
av nya odlingsmarker kring etablerade byar, samtidigt tog en omfattande
¨ anlaggning
¨
jarnproduktion
(600-talet) fart i omr°adet. Jarnet
var eftertraktat, formbart och h°allfast. Under
¨
¨
denna perioden ¨okade jarnproduktionen
kraftigt i Halsingland
och fck en vaxande
ekonomisk
¨
¨
¨
betydelse, bl.a. langs
med Voxnans alvdalar.
Jarnmalmen
utvanns ur omr°adets myrmarker, och
¨
¨
¨
till for
vilken skedde i handbyggda gropugnar, kravdes
stora mangder
trakol
¨ adlingsprocessen,
¨
¨
¨
¨
som utvanns fr°an skogsr°avara. Resterna av ett stort antal kolningsgropar och liggmilor fnns
idag kvar i omr°adet, tillsammans vittnar de om d°atidens bruk av skogen.
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Under medeltidens (1300-talet) digerdod,
¨ agrarkris och missvaxt
¨ utvecklades storskalig
jarnhantering
till en overlevnadsstrategi
for
F¨or delar av omr°adet fortsatte
¨
¨
¨ omr°adets bonder.
¨
den storskaliga jarnhanteringen
in i 1800-talet. Anlaggningen
av stora jarnbruk
i byarna Sva¨
¨
¨
bensverk och Voxnabruk, under 1700-tal och tidigt 1800-tal, utlokaliserade bruksnäringarna
till skogsmarkerna. Detta medforde
en kraftigt ¨okad kolningsrelaterad verksamhet i omr°adet,
¨
och resulterade i stora arealer med kalhuggen skog.
Den industrialiseringsv°ag som skedde under 1800-talet innebar for
¨ Hälsingland att stora s°agverk anlades. Utvecklingen av en ny ekonomisk politik, tillsammans med en ständig
bebyggelseexpansion dar
¨ skogsmarkerna koloniserades for
¨ fer torpbebyggelser, intensiferades skogsbruket ytterligare. Under 1900-talets g°ang övergick skogsmarkerna allt mer till
kulturp°averkade produktionsskogar, och forst
¨ under 1900-talets senare del uppstod ett okat
¨
tryck att skydda a°terst°aende naturskogar.
Den skogsfnska kolonisationen
Under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal inleddes en migration av s.k. skogsfnnar eller svedjefnnar till omr°aden i det skandinaviska barrskogsbaltet.
Skogsfnnarna hade sitt ursprung
¨
i Savolax, Finland. Tusentals skogsfnnar koloniserade skogsomr°adena i mellersta och norra
delarna av Sverige, for
kolonisera delar av Norge och Nya
¨ att mot mitten av 1600-talet aven
¨
Sverige i Nordamerika. Under denna tidsperiod (1200-talet till 1809) var Finland en del av
det svenska riket, darmed
var skogsfnnarna i egentlig mening ocks°a svenskar.
¨
De skogsfnska pionjarerna
letade upp obebyggda omr°aden p°a kronoallmanningens
(dvs.
¨
¨
statens) marker. De skogsfnnar som kom senare fann i regel att kronoallmanningens
skogs¨
marker var upptagna och kopte
istallet
skog utav bonderna.
N°agra skogsfnnar slog sig ned
¨
¨
¨
p°a fabodskogen,
antingen genom att kopa
eller genom att ta hand om
¨
¨ mark av fabodlaget
¨
faboden
i
utbyte
mot
boende
p°
a
,
och
brukande
av,
dess
marker
(dvs.
vara s.k. vallvaktare). Sy¨
stemet med vallvaktare var n°agot speciellt for
Halsinglands
fnnskogar och for
¨ sodra
¨
¨
¨ Bollnas
¨
skogar i synnerhet.
Svedjebruket, vilket möjliggjorde odling p°a ren skogsmark, var skogsfnnarnas dominerande fors
att
¨ orjningss
¨
¨ under kolonisationsfasen. Till svedjebruket valdes granskogsomr°aden
ut, detta d°a gran (Picea abies ) trivs p°a naringsrik
mark och darf
indikator
¨
¨ or
¨ var en lamplig
¨
for
eller ringbarkades traden
och fallet fck sedan torka
¨ svedjebruk. Under tidig v°ar falldes
¨
¨
under en period av ett till tv°a ar.
° Vid midsommartid under det tredje aret
° svedjades marken
for
° kunde en liter utsade
¨ att nar
¨ askan svalnat s°as med svedjer°ag. Under goda ar
¨ ge 100
liter i skord.
¨
Svedjebruket kravde
tillg°ang till stora ytor att bruka d°a endast en till tv°a skordar
kunde
¨
¨
tas fr°an samma stalle.
° ¨overgavs darf
°
¨ Efter n°agra ar
¨ ¨or svedjemarkerna eller gjordes om till aker.
°Aren efter att svedjan övergivits vaxte
¨ dar
¨ emellertid rikligt med gras,
¨ markerna blev darmed
¨
viktiga i boskapssk¨otseln d°a de kunde anvandas
till b°ade sl°atter och bete. Boskapssk¨otsel,
¨
a°kerbruk, fske och jakt var ocks°a viktiga fors
allor
f¨or skogsfnnarna.
¨ orjningsk
¨
¨
Finnbosattningarna
bildade
oar
i
tidigare
helt
obefolkade
skogsomr°aden. Under en period
¨
¨
av 200 ar
° utarmades dock skogsfnnarna ekonomiskt i takt med att skogsr°avaran beh¨ovdes
allt mer till jarnbruken.
Bruksagarna
s°ag skogsfnnarna som konkurrenter om den skog som
¨
¨
behövdes till trakolsframst
allningen.
D°a staten s°ag inkomstm¨ojligheter med bruksnaringen
¨
¨
¨
började man att gynna denna grupp p°a bekostnad av skogsfnnarnas nykolonisation.
Vattnets betydelse
Omr°adets sjoar
i olika
¨ och vattendrag har under historisk tid fungerat som viktiga fardleder
¨
avseenden. Under vintertid kunde transporterna ske med hjalp
och resterna av
¨ av sladar
¨
Halsinglands
aldsta
slade,
¨
¨
¨ daterad till 3700 f.Kr., har p°atra¨ ats i Ovan°akers socken (fg 9.1).
Under medeltiden skedde en kraftig bebyggelseexpansion kring omr°adets vattensystem,
detta medforde
att stora omr°aden oppnades
upp i bl.a. Alfta och Bollnas.
¨
¨
¨ Milj¨on i och omkring
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vattendragen b¨orjade samtidigt att p°averkas genom konstruktion av vattendrivna anlaggningar
¨
(1200-talet). I ett historiskt perspektiv har tillg°angen till vattenkraft varit av stor betydelse
för omr°adets linproduktion. Redan under 1600- och 1700-talet mekaniserades linberedningsprocessen dar
¨ vattendrivna linberedningsverk ersatte delar av de tunga arbetsmomenten. °Ar
1825 fanns ca 1500 vattendrivna linberedningsverk i Halsingland.
Vattenkraften var aven
¨
¨
betydelsefull for
Under medeltiden och 1500-talet hade statsmakten aven
stora
¨ jarnbruken.
¨
¨
intressen i fasta fsken i Voxnadalen, med bl.a. alfsken
°
i Bollnas,
¨ Ljusdal och Alfta kyrkby.
Under 1800-talet kom transporten av timmer via vattendrag, sk. fottning, att utvecklas till
en stor näring i omr°adet. Flottningslederna i Voxnan och bif¨oden mojliggjorde
transporten
¨
av timmer till bygdens s°agverk, dar
for
¨ skogsr°avaran kunde omvandlas till plank och brader
¨
¨
byggnation. Timrets framfart underlattades
genom att jamna
ut bottnarna, rata
¨
¨
¨ ut och smalna
°
av vattendragen (genom s.k. stenkistor) samt ta bort stenar och andra uppstickande hinder. Ar
1854 anlades en angs°
° ag vid Ljusnan/Voxnans utlopp av agarna
till järnbruket Voxna bruk. Ett
¨
stort arbete med att fottledsanpassa Voxnan inleddes d°a med hjalp
¨ av statsbidrag, och 1869
bildades ett fottningsbolag som, mot en avgift fr°an s°agverken, ansvarade for
¨ all fottning
i alven.
Efter narmare
hundra ar
° tog dock fottningsepoken slut i omr°adet (1966) d°a den
¨
¨
arbetskravande
fottningen inte langre
var lonsam.
Under denna epok hade ca 4 – 5 miljoner
¨
¨
¨
stockar futit mot kustens s°agverk under n°agra hektiska sommarveckor. Flottningsepoken har
haft en stor inverkan p°a omr°adets kulturlandskap (avsnitt 10.6) och vattendragens ekologi
(avsnitt 11.6).
Under 1900-talets mitt p°abörjades en storskalig utbyggnad av kraftverk och regleringsdammar i Voxnan och dess st¨orre bifoden.
Totalt fnns idag 8 kraftstationer respektive 15
¨
regleringsdammar i drift langs
med Voxnan och de st¨orre bif¨odena. Anlaggningen
av kraftverk
¨
¨
och regelringsdammar har haft en stor inverkan p°a omr°adets kulturmiljö och vattendragens
ekologi (avsnitt 11.6).
9.2.

¨ biosf¨
°
¨ varje zon
Vilka ar
aromradets
huvudsakliga anv¨
andare? (specifcera for
¨ fraga
°
och ange vilka resurser det fr¨
amst ar
om) Beskriv i f¨
orekommande fall
¨ involverade, i enlighet med FN:s deklaration om
i vilken omfattning urfolk ar
urfolkens rättigheter.
Ingen markanvändning relaterad till urfolket samernas traditionella renbetesdrift, eller andra dartill
relaterade intressekonfikter, forekommer
inom det planerade biosfaromr°
adet. De
¨
¨
¨
huvudsakliga användarna av respektive zon beskrivs nedan.
¨
°
Karnomr
aden
Karnomr°
adena utgör framst
en plats for
¨
¨
¨ friluftsliv och rekreation (kulturella ekosystemtjanster).
Det ar
adena (fors
¨
¨ ocks°a till°atet att plocka bar¨ och svamp i karnomr°
¨
¨ ¨orjande ekosystemtjanster),
s°a lange
inte de specifka foreskrifterna
for
ade anger n°agot
¨
¨
¨
¨ varje karnomr°
¨
¨
annat. Aven
jakt och fske (med fskekort) kan vara till°atet i vissa fall. Bosattningar
fnns i
¨
n°agra av de karnomr°
a
den
som
ber
ors
av
best
ammelserna
for
Natura
2000,
och
inv°
anarna
kan
¨
¨
¨
¨
har
till r°adande regler.
¨ nyttja sin mark med hansyn
¨
°
Buffertomraden
Bu ertomr°adena anvands
till friluftsliv och rekreation, svamp- och barplockning
samt jakt
¨
¨
och fske. Flera byar och mindre samhällen, vilka bebos permanent eller enbart under sommarm°anaderna, ligger inom bu ertomr°adena. En hog
¨ andel av bu ertomr°adena best°ar av
skogsmark, vilken brukas for
och st¨orre bolag.
¨ sin skogsr°avara av b°ade privata skogsagare
¨
Av de privata skogsagarna
ar
ca
40
%
kvinnor
(2010).
Andelen
jordbruksmark
inom bu ert¨
¨
omr°adena är liten.
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°
Utvecklingsomradet
I utvecklingsomr°adet bor huvuddelen av det planerade biosfäromr°adets inv°anare. Till omr°adet
kommer ocks°a ett stort antal besökare varje ar.
° Tillg°angen till omr°aden för friluftsliv och
rekreation, svamp- och bärplockning samt jakt och fske ar
i utvecklingsomr°adet.
¨ goda aven
¨
Har
fnns
fera
popul
ara
och
tatortsn
ara
friluftslivsomr°
a
den
och
markerade
vandringsleder.
¨
¨
¨
¨
Skogsmarkerna brukas for
och av st¨orre bolag.
¨ sin skogsr°avara av b°ade privata markagare
¨
En hog
¨ andel av utvecklingsomr°adet ar
¨ jordbruksmark.
9.3.

Vilka regler (¨
aven h¨
avd eller sedvaner¨
att) g¨
aller f¨
or markanv¨
andning i och till°
tr¨
ade till var och en av biosf¨
aromradets
zoner?
Med Unescos vagledande
dokument for
aden som grund tar den nationella zone¨
¨ biosfaromr°
¨
ringsmodellen (avsnitt 7.4) avstamp i svensk befntlig lagstiftning. Svensk miljolagstiftning
¨
och andra övergripande regler for
markanv
andning
beskrivs
nedan,
allm
ant
och
f
or
¨
¨
¨
¨ varje zon.

9.3.1.

Allmän lagstiftning
Plan- och bygglagen, PBL
All planläggning av mark, vatten och byggande regleras av den svenska Plan- och Bygglagen
(PBL). Sveriges kommuner har planmonopol, detta innebar
over
hur
¨ att de sjalva
¨ bestammer
¨
¨
deras mark ska anvandas
och bebyggas. Enligt PBL ar
¨
¨ samtliga kommuner i landet skyldiga
¨
att ha en aktuell oversiktsplan
(OP),
vilken ska ange hur mark- och vattenomr°aden ar
¨
¨ avsedda
¨ ska aven
att anvandas
och hur bebyggelseutvecklingen bor
ange
¨
¨ ske i hela kommunen. En OP
¨
hur kommunen kommer att tillgodose de nationella riksintressen (se bu ertomr°aden) som fnns
i kommunen.
Miljöbalken, MB
Den svenska miljolagstiftningen
fnns beskriven i Milj¨obalken (MB) som tillkom 1999. MB
¨
syftar till att framja
en h°allbar utveckling s°a att aven
framtida generationer kan leva i en
¨
¨
god och halsobringande
milj
o.
Lagen
omfattar
olika
best
ammelser
som tillsammans hjalper
¨
¨
¨
¨
till att uppratth°
biosfaromr°
adets zoner.
¨ alla olika naturkvaliteter i samtliga av det foreslagna
¨
¨
Nedan presenteras n°agra utvalda exempel.
MB Kap. 1-6 inneh°aller fera overgripande
bestammelser,
bl.a. hush°allningsbestammels¨
¨
¨
erna. Genomforandet
av hush°allningsbestammelserna
sker genom utpekandet av omr°aden av
¨
¨
riksintresse naturv°ard, kulturmiljöv°ard och friluftsliv.
MB Kap 7-8 inneh°aller bestämmelser kring skydd av naturen, exempelvis utses naturreservat med stöd i MB Kap. 7. MB Kap. 7 inneh°aller aven
de s.k. strandskyddsbestammelserna.
¨
¨
Strandskyddsbestammelserna
omfattar samtliga sj¨oar och vattendrag, oavsett storlek, och in¨
nebar
° vartdera h°allet ar
¨ att omr°adet 100 m fr°an strandkanten at
¨ skyddat fr°an exploatering
(t.ex. uppforandet
av
nya
byggnader).
I
s
arskilda
fall
kan
strandskyddet
utvidgas upp till 300 m
¨
¨
om vardera sidan strandlinjen. Syftet med strandskyddet ar
tillganglighet
¨ att bevara stranders
¨
¨
i friluftslivet, samt att skydda vaxter
och djur som lever p°a eller i narheten
av stranden och i
¨
¨
vattnet. Dispens fr°an strandskyddet kan sokas
hos Lansstyrelsen.
¨
¨
MB Kap. 8 tillhandah°aller Artskyddsförordningen som inneh°aller detaljerade bestämmelser kring fridlysning av arter och reglering kring import, export, transport, forvaring,
handel,
¨
preparering och uppvisning av vilda arter. Genom artskyddsförordningen har en betydande
del av foreskrifterna
kring EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s fageldirektiv
°
verkstallts
i
¨
¨
svensk miljölagstiftning.
MB Kap. 11 reglerar vattenverksamheter. F¨or t.ex. anlaggning
av dammar, anlaggningar
¨
¨
for
vattenniv°
a
regleringar
och
bortledande
av
grundvatten
kr
avs
generellt
tillst°
a
nd
fr°
an Mark¨
¨
och Miljodomstolen
eller fr°an Lansstyrelsen.
¨
¨
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MB Kap. 12 inneh°aller bestammelser
kring samr°adsplikt. Verksamheter eller atg
° arder
som
¨
¨
inte omfattas av tillst°ands- eller anmalningsplikt
enligt andra bestammelser
i MB, men som
¨
¨
vasentligt
kan komma att andra
naturmiljon,
for
eller
¨
¨
¨ ska anmalas
¨
¨ samr°ad till Lansstyrelsen
¨
Skogsstyrelsen. Samr°adsplikten med myndigheter kan gälla vid t.ex. rensning av vegetation
i sjoar
energiskogsodling och organiserat friluftsliv.
¨ och vattendrag, husbehovstakter,
¨
I ovrigt
inneh°aller MB aven
bestammelser
for
verksamhet, halsoskydd
samt
¨
¨
¨
¨ miljofarlig
¨
¨
avfall och producentansvar.
Kulturmiljölagen, KML
Det ar
att skydda och v°arda kulturmiljoer,
¨ en nationell angelagenhet
¨
¨ byggnader och fornlam¨
ningar. Detta ar
¨ faststallt
¨ i den svenska Kulturmilj¨olagen (KML). KML:s syfte ar
¨ att tillf¨orsakra
¨
kommande generationer en kulturhistorisk m°angfald. Fornlämningar har ett mycket starkt
skydd genom KML. Vissa byggnader kan i enlighet med KML utses till byggnadsminne, vilket
ar
° Inom det planerade biosfaromr°
adet
¨ att betrakta som det starkaste skydd en byggnad kan fa.
¨
fnns fera byggnadsminnen.
Jakt och fske
I Sverige regleras jakten p°a vilt av Jaktlagen/Jaktforordningen.
Jakt bedrivs p°a i stort sett all
¨
jord- och skogsbruksmark som inte ar
¨ reserverad for
¨ fri utveckling. Delar av EU:s art- och
habitatdirektiv samt EU:s fageldirektiv
°
har delvis inforlivats
i Jaktlagen/Jaktforordningen.
¨
¨
Fritidsfsket regleras i den svenska fskelagen och forordningen
om fsket, vattenbruket
¨
och fskenaringen,
samt i Havs- och Vattenmyndighetens forfattningssamling.
¨
¨
¨
Allemansr¨
atten och ovriga
sedvaner¨
atter
Den svenska allemansratten
ger alla manniskor
tillg°ang till landets natur och kan ses som ett
¨
¨
nationellt kulturarv. Sedan 1994 har allemansratten
stod
¨
¨ i Sveriges grundlag. Tillämpningen
av allemansratten
innebar
och skyldigheter for
¨
¨ b°ade rattigheter
¨
¨ den som vistas i naturen.
Parollen inte störa och inte förstöra kan anses vara vagledande
för bruket av allemansratten.
¨
¨
Var och en har rattighet
att anvanda
annans fastighet (dvs. mark och vatten) for
¨
¨
¨ att fardas
¨
¨over
den (°atminstone till fots), och under en kortare tid aven
uppeh°alla sig dar
¨
¨ for
¨ att t.ex. plocka
bar
enstaka natter.
I gengald
vissa skyldigheter som innebar
¨ och svamp eller talta
¨
¨
¨ galler
¨
¨
visad hansyn
gentemot markagare,
natur- och djurliv samt andra manniskor.
Att fardas
over
¨
¨
¨
¨
¨
privat tomtmark i narheten
av bostadshus eller over
planteringar som kan medf¨ora skador p°a
¨
¨
grodor
ar
¨
¨ otill°atet.
En annan svensk sedvaneratt
mulbetesratten
p°a skogens utmarker. Mul¨ ar
¨ den allmanna
¨
¨
betesratten
regleras i Lag (1933:269) om agofred,
och innebar
och fabodbrukare
¨
¨
¨ att fabod
¨ agare
¨
¨
f°ar ha sina djur p°a fritt skogsbete. Idag nyttjas dock mulbetesratten
i mycket begransad
skala.
¨
¨
9.3.2.

°
Specifk lagstiftning f¨
or k¨
arnomraden
Det foreslagna
biosfaromr°
adets karnomr°
aden sammanfaller med befntliga och lagenligt skyd¨
¨
¨
dade omr°aden (nationalpark, naturreservat, Natura 2000, kulturreservat och världsarv). Vilka
karnomr°
aden som ing°ar i biosfaromr°
adet och deras formella skyddsstatus fnns angivet i
¨
¨
avsnitt 7.4. En utf¨orlig beskrivning av samtliga karnomr°
aden fnns i bilaga 19.1.1.
¨
Nationalparker
Nationalpark innebar
¨ det starkaste skydd ett omr°ade kan fa° i syfte att bevara dess unika
naturvarden.
Marken i en nationalpark ags
av Lansstyrelsen.
I det
¨
¨ av staten och forvaltas
¨
¨
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f¨oreslagna biosfaromr°
adet ing°ar Hamra Nationalpark och har
¨
¨ har skogen och myrmarkerna mestadels lamnats
for
i national¨
¨ fri utveckling. F¨or att uppratth°
¨ alla vissa naturvarden
¨
parken sker ibland kontrollerade naturv°ardsbranningar.
Igenlaggningar
av diken har ocks°a
¨
¨
genomförts i nationalparken for
°
alla
¨ att aterst
¨ de ursprungliga hydrologiska f¨orh°allandena.
Nationalparken ar
anglig
for
Det ar
¨ ¨oppen och lattillg
¨
¨
¨ allmanheten.
¨
¨ till°atet att rora
¨
sig fritt i hela nationalparksomr°adet. Föreskrifterna for
¨ Hamra nationalpark reglerar vilka
a°tgarder
som ar
i parken och vad som galler
for
¨
¨ till°atna respektive forbjudna
¨
¨
¨ den besokande
¨
allmanheten.
Det ar
¨
¨ bl.a. till°atet att plocka blommor, bar
¨ och svamp for
¨ eget behov samt att
talta
i rad. Forbud
r°ader mot att bl.a. skada eller ta med levande/d¨ott vaxtmaterial,
¨ 2 natter
¨
¨
¨
¨
mossor och lavar samt att framfora
jaktf¨orbud r°ader
¨ motorfordon p°a annat an
¨ allman
¨ vag.
¨ Aven
(med undantag for
¨ skyddsjakt p°a mink).
Naturreservat
I ett naturreservat kan marken vara kommunagd,
privatagd
¨
¨ eller statligt agd
¨ och forvaltas
¨
av Lansstyrelsen
eller en kommun. Nar
¨
¨ ett naturreservat (eller en nationalpark) ska bildas
överl°ats hela eller delar av agander
atten
fr°an markagaren
till staten mot en ekonomisk
¨
¨
¨
ersättning.
Varje naturreservat omfattas av unika foreskrifter
som syftar till att skydda de na¨
turvarden
som ar
och till
¨
¨ unika for
¨ omr°adet i fr°aga. F¨oreskrifterna kan rikta sig till markagare
¨
allmanheten,
och de far
° inte forbjuda
mer an
natur¨
¨
¨ vad som kravs
¨ for
¨ att bevara och framja
¨
och friluftsvardena
i omr°adet. Exempelvis ar
det inte forekommer
¨
¨ jakt och fske till°atet s°a lange
¨
¨
sarskilda
skal
att avverka skog, att
¨
¨ for
¨ fredning av en skyddsvard
¨ art. Det ar
¨ ofta forbjudet
¨
grava,
¨ bedriva takt
¨ eller p°a annat satt
¨ p°averka marken, samt att uppfora
¨ byggnader och andra
anläggningar. Daremot
kan vissa skotsel°
som exempelvis naturv°ardsbranningar,
av¨
¨ atgarder,
¨
¨
verkning av igenvaxningsvegetation,
anlaggning
av vandringsleder samt havd
¨
¨
¨ genom sl°atter
och bete, till°atas om s°adana kravs
¨ for
¨ att bevara omr°adets naturvarden.
¨
Naturreservaten kan ocks°a syfta till att tillgodose friluftslivets behov av omr°aden. Det ar
¨
till°atet att r¨ora sig fritt i hela omr°adena i alla utav Voxnadalens naturreservat. Liksom for
¨
Hamra nationalpark kan allmanheten
plocka blommor, bar
¨
¨ och svamp for
¨ eget bruk, s°a lange
¨
¨
inte de specifka foreskrifterna
for
jakt och fske (med
¨
¨ varje reservat anger n°agot annat. Aven
fskekort) kan vara till°atet i vissa fall.
Natura 2000
Natura 2000-omr°aden ing°ar i EU:s natverk
av skyddade omr°aden och utses med st¨od av EU:s
¨
art- och habitatdirektiv samt EU:s f°ageldirektiv. Lansstyrelserna
ansvarar for
skydd
¨
¨ skotsel,
¨
och tillsyn samt framtagandet av en bevarandeplan for
¨ varje enskilt Natura 2000-omr°ade.
Markanvandning,
t.ex. jordbruk, kan till°atas i ett Natura 2000-omr°ade, men det far
° inte
¨
medföra en risk for
som omr°adet avser skydda. Beslut
¨ betydande p°averkan p°a de naturvarden
¨
om en viss typ av markanvandning
kan fortg°a eller till°atas i ett Natura 2000-omr°ade fattas
¨
av lansstyrelsen
i varje enskilt fall. I normalfallet innebar
¨
¨ Natura 2000 inga inskrankningar
¨
i jakt och fske.
Kulturreservat
I ett kulturreservat ar
och averkan
°
genom de foreskrifter
som
¨ kulturmilj¨on skyddad fr°an forfall
¨
¨
fnns angivna i sjalva
beslutet. Inom det planerade biosfaromr°
adet fnns ett kulturreservat –
¨
¨
V°asbo fabodar.
Sk¨otselplanen for
kulturreservat anger ett fortsatt och varsamt
¨
¨ V°asbo fabodars
¨
brukande av mark och byggnader med traditionella metoder. Lansstyrelsen
ar
¨
¨ förvaltare av
kulturreservatet.
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Världsarv
Tre av sju Halsingeg°
ardar upptagna p°a Unescos varldsarvslista
ligger inom det planera¨
¨
de biosfaromr°
a
det.
Genom
ratifceringen
av
v
arldsarvskonventionen
och utnamningen
till
¨
¨
¨
varldsarv
har Sverige lovat att bevara de unika Halsingeg°
ardarna. Samtliga av de by¨
¨
ar där Varldsarvsg°
ardarna ar
omfattas aven
av specifka omr°adesbestammelser.
¨
¨ belagna
¨
¨
¨
Omr°adesbestammelserna
innebar
¨
¨ att varje fastighet i berörda byar har ett eget skydd. Det var
Ovan°akers kommun omfattande arbete med bebyggelseinventeringar under a°ren 1998-2001
som ledde till antagandet av specifka omr°adesbestammelser,
vilka galler
for
byar
¨
¨
¨ sarskilda
¨
med hoga
¨ kulturella varden.
¨
9.3.3.

¨ buffertomraden
°
Specifk lagstiftning for
Det foreslagna
biosfäromr°adets bu ertomr°aden sammanfaller med befntliga omr°aden av riks¨
intresse naturv°ard, friluftsliv och kulturmiljöv°ard samt ett SOO-omr°ade (SOO; stort op°averkat
omr°ade) och ett omr°ade med naturv°ardsavtal. Vilka bu ertomr°aden som ing°ar i biosfaromr°
adet
¨
och deras formella status fnns angivet i avsnitt 7.4.
°
° och friluftsliv
Riksintresse naturvard,
kulturmilj¨
ovard
Att ett omr°ade ar
¨ av riksintresse naturv°ard, friluftsliv eller kulturmilj¨ov°ard innebar
¨ att det anses ha s°a stora natur-, friluftsliv- eller kulturmiljövarden
att det ar
¨
¨ av betydelse for
¨ landet som
helhet. Dessa riksintressen regleras genom hush°allningsbestämmelserna (MB 3 Kap.) och
innebar
och enskilda intressen nar
¨ att intressena ska ges foretr
¨ ade
¨ framf¨or andra allmanna
¨
¨
fr°agor om markanvandning
avg¨ors. Anspr°ak p°a andrad
mark- eller vattenanvandning
far
° inte
¨
¨
¨
medfora
¨ p°ataglig skada p°a natur- eller kulturmilj¨on. Exakt hur ett enskilt riksintresse kommer
att tillgodoses blir klargjort forst
P°ag°aende markanvandning,
som
¨ vid en tillst°andsprovning.
¨
¨
t.ex. skogsbruk, ar
inom riksintresseomr°adena.
¨ inte forbjuden
¨
Riksintresset kan aven
betraktas som passivt p°a s°a satt
¨
¨ att det inte innebar
¨ n°agra krav
p°a aktiva atg
° arder,
som t.ex. havd
kulturmarker for
ska best°a. Na¨
¨ av oppna
¨
¨ att vardena
¨
turv°ardsverket ansvarar for
¨ utpekandet av riksintresse naturv°ard och friluftsliv, medan riksintresse kulturmiljöv°ard utpekas av Riksantikvarieambetet.
Ansvaret för riksintressena delas av
¨
de berorda
Lansstyrelserna
och kommunerna.
¨
¨
°
°
Stora opaverkade
omraden,
SOO
I enlighet med MB 3 Kap. ska stora mark- och vattenomr°aden som inte alls eller endast
obetydligt är p°averkade av exploateringsforetag
eller andra ingrepp i miljon
¨
¨ (stort op°averkat
omr°ade; SOO), s°a l°angt som m¨ojligt skyddas mot atg
° arder
som p°atagligt kan p°averka dess
¨
karaktar.
ange vilka omr°aden som ar
¨ Det ar
¨ kommunernas ansvar att i sina oversiktsplaner
¨
¨
av karaktaren
SOO. Ovan°akers kommun har pekat ut ett SOO i Tematisk ¨oversiktsplan ¨
Vindkraft och stora op°averkade omr°aden.
¨ innebar
Ett SOO redovisat i en kommunal OP
skydd, istallet
ska
¨ inget absolut rattsligt
¨
¨
hansyn
till och skydd av ett SOO kunna havdas
av kommuner, statliga myndigheter och
¨
¨
intresseorganisationer vid handlaggningen
av tillst°andspliktiga arenden
(t.ex. anlaggning
av
¨
¨
¨
vindkraftverk, nya större vagar,
täkter, upplag och tippar).
¨
°
Skogliga naturvardsavtal
Skogliga naturv°ardsavtal tecknas p°a frivillig basis mellan en markägare och en myndighet
(Skogsstyrelsen, Lansstyrelsen
eller en kommun). Avtalet ar
och galler
som
¨
¨ tidsbegransat
¨
¨
langst
i 50 ar.
° Syftet med ett naturv°ardsavtal ar
¨
¨ att bevara och utveckla de h¨oga naturvarden
¨
som redan fnns.
Det statligt agda
skogsbolaget Sveaskog har valt att bilda s.k. ekoparker, vilka grundar
¨
sig p°a ett naturv°ardsavtal mellan Sveaskog (markägare) och Skogsstyrelsen. Sveaskog har
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totalt 37 ekoparker i Sverige, av vilka Ekopark Grytaberg (2700 ha) ing°ar i det f¨oreslagna
biosfäromr°adet. En ekopark ska ha en storlek om minst 1000 ha, och minst 50 % av skogen ska
vara undantagen fr°an skogsbruk och lamnas
for
¨
¨ fri utveckling eller skötas i syfte att höja naturvardena.
I de delar av ekoparken dar
ar
° eller tar l°ang tid att aterskapa,
°
¨
¨ naturvardena
¨
¨ laga,
bedrivs aven
efter att ekopark bildats ett fortsatt skogsbruk med milj¨ohansyn.
De ekologiska
¨
¨
m°albilderna for
av Ekopark Grytaberg ar
¨ skotseln
¨
¨ angivna i Sveaskogs Ekoparksplan for
¨
Grytaberg.

°
°
Skogsvardslagen
och andra frivilliga ataganden
I Sverige regleras skogsbruket genom Skogsv°ardslagen vilken anger den hänsyn som skogsbruket m°aste ta till natur- och kulturmiljövarden.
Skogsstyrelsen ansvarar for
¨
¨ handlaggningen
¨
och granskningen av inkomna avverkningsanmalningar,
samt for
av utf¨orda av¨
¨ uppfoljningen
¨
verkningar och a°tervaxt°
I lagen fnns angivet att skogsplantering, eller andra atg
° arder
¨ atgarder.
¨
¨
som underlattar
för sjalvf
ska ha genomförts senast tre ar
° efter avverkningen. Den
¨
¨ oryngring,
¨
svenska skogspolitiken ar
¨ utformad efter principen frihet under ansvar. F¨or att skydda arealer med produktiv skogsmark forv
darf
att aven
p°a frivillig vag,
¨ antas
¨
¨ or
¨ markagare
¨
¨
¨ och utan
ekonomisk ersattning,
avsatta
mark som rymmer hoga
¨
¨
¨ natur-, kultur- eller sociala varden.
¨
Den frivilliga avsattningen
ska best°a av minst 0,5 ha sammanhangande
produktiv skogsmark.
¨
¨
Lansstyrelserna
yttrar sig over
skogsavverkningar som r¨or hoga
omr°aden i
¨
¨
¨ naturvarden,
¨
anslutning till jordbrukslandskapet och sarskilt
vardefulla
vattendrag, sjoar
¨
¨
¨ och v°atmarker.
Även avverkningsamalningar
som r¨or kanda
forekomster
av arter skyddade enligt artskydds¨
¨
¨
forordningen
skickas p°a remiss fr°an Skogsstyrelsen till Lansstyrelsen.
¨
¨
Skogsagare
frivilligt anslutna till certiferingssystemen FSC (Forest Stewardship Council)
¨
och PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certifcation Schemes ) foljer
ocks°a de
¨
a°taganden som anges av respektive organisation. FSC och PEFC arbetar for
en bra
¨ att framja
¨
balans mellan miljom
sociala och ekonomiska intressen i skogsbruket. Att skogsbruket
¨ assiga,
¨
numera ofta ing°ar i olika milj¨o- och kvalitetsnormer (bl.a. FSC och PEFC) har varit en viktig
p°adrivare for
I enlighet med FSC-standarden ska minst
¨ att oka
¨ andelen frivilliga avsattningar.
¨
5 % av markinnehavet avsättas for
al.
¨ naturv°ardsandam°
¨

9.3.4.

°
Specifk lagstiftning f¨
or utvecklingsomradet
I utvecklingsomr°adet galler
samma overgripande
regler och milj¨olagstiftningar som har be¨
¨
skrivits inledningsvis. Skogsbruket i utvecklingsomr°adet regleras genom Skogsv°ardslagen.
Flertalet privata skogsagare
och st¨orre bolag ar
anslutna till FSC och PEFC. Inom
¨
¨ aven
¨
utvecklingsomr°adet fnns privata skogsagare
som har ing°att tidsbegransade
naturv°ardsavtal
¨
¨
med Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen.
Sm°a mark- och vattenomr°aden som utgör betydelsefulla livsmiljoer
¨ för hotade eller skyddsvärda arter kan ges ett lagstadgat skydd genom bildning av biotopskyddsomr°aden. Bevarandet av sm°abiotoper ar
¨ av stor betydelse for
¨ den biologiska m°angfalden. B°ade inom utvecklingsomr°adet och bu ertomr°adena fnns fera skogliga biotopskyddsomr°aden.
Ut¨over de biotopskyddsomr°aden som lansstyrelsen,
kommunen eller Skogsstyrelsen be¨
slutar om i varje enskilt fall, fnns det omr°aden som ar
¨ generellt skyddade som biotopskyddsomr°aden i hela landet. Allér best°aende av huvudelen vuxna lovtr
med
¨ ad,
¨ vattenkallor
¨
omgivande v°atmark, odlingsrösen, stenmurar och akerholmar
°
i jordbrukslandskapet är exempel
p°a naturomr°aden som omfattas av det generella biotopskyddet.
Delar av Voxnans avrinningsomr°ade är ocks°a upptaget som riksintresse skyddade vattendrag. Riksintresset omfattar Voxnan inklusive kall¨ och bif¨oden uppstroms
¨ kraftstationen Vallhaga. I enlighet med MB 4 Kap. f°ar ingen vattenkraft, vattenreglering eller vattenoverforing
¨ ¨
for
al utforas
inom det angivna omr°adet (fg 9.3).
¨ kraftandam°
¨
¨
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Teckenförklaring
Biosfärområde
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Riksintresse mot vattenkraft/reglering i vattendrag
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Figur 9.3: Omr°ade av riksintresse skyddade vattendrag är markerat med bl°a streck. Riksintresset innebär att ingen ny vattenkraft, vattenreglering eller vattenoverf
for
al
¨ oring
¨
¨ kraftandam°
¨
är till°aten inom omr°adet.
9.4.

°
¨
Beskriv skillnaderna mellan kvinnors och m¨
ans tillgang
till och kontroll over
resurserna.
Övervagande
delen av omr°adets skogsagare
ar
¨
¨
¨ man,
¨ vilket ar
¨ representativt for
¨ situationen i
hela landet (61 % män, 2012). Samma situation galler
aven
for
av jordbruksmarken.
¨
¨
¨ agandet
¨
Denna agarf
¨
¨ordelning p°avisar det traditionellt patriarkala systemets fortlevnad, dar
¨ man
¨ och
kvinnor har tagit ansvar for
olika
omr°
a
den.
Traditionellt
har
aven
m
an
tagit
del
av
jakt
och
¨
¨
¨
fske i storre
¨ grad an
¨ kvinnor. Jaktintresset bland landets kvinnor och unga ¨okar dock stadigt.
Kvinnor och man
Tv°a av fyra
¨ ska ha samma tillg°ang till omr°adets ekosystemtjanster.
¨
berorda
kommuner i det foreslagna
biosfaromr°
adet (Ovan°aker och Ljusdal) har skrivit under
¨
¨
¨
den europeiska jamst
CEMR (Council of European Municipalities and
¨ alldhetsdeklarationen
¨
Regions). I och med det har man forbundit
sig att arbeta aktivt for
som en
¨
¨ jamst
¨ alldhet
¨
grundlaggande
rattighet,
att avska a stereotypa uppfattningar kring kon
¨
¨
¨ och att uppn°a jamlik
¨
representation mellan könen i olika beslutsprocesser.
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¨
¨
°
10. DET FORESLAGNGA
BIOSFAROMR
ADETS
BEFOLKNING

¨
°
°
°
10.1.-3. Karnomr
ade,
Buffertomrade,
Utvecklingsomrade

Tabell 10.1: Antal inv°anare i det f¨oreslagna biosfaromr°
adet.
¨
Omr°
ade
Karnomr°
ade(n)
¨
Bu ertomr°ade(n)
Utvecklingsom°ade
Totalt

10.4.

Permanent
560
1350
11330
13240

Sasong
¨
200
700
3600
4500

°
Kort beskrivning av befolkningen inom eller n¨
ara det f¨
oreslagna biosf¨
aromradet
Det foreslagna
biosfaromr°
adet har en befolkning p°a ca 13 200 inv°anare, varav den st¨orsta
¨
¨
andelen är bosatt inom utvecklingsomr°adet (tabell 10.1). Huvuddelen av omr°adets bebyggelse
ar
medan den resterande
¨ koncentrerad till dalg°angen kring Voxnan och tillh¨orande sjosystem,
¨
delen av befolkningen ar
¨ utspridd i mindre byar. De mindre byarna ligger oftast utspridda
langs
de st¨orre vagarna.
¨
¨
Omr°adets tv°a storsta
tatorter
(≥ 200 inv°anare) ar
¨
¨
¨ Edsbyn och Alfta (tabell 10.2, fg
10.1). Det fnns fera sm°aorter (50-199 inv°anare) i omr°adet. I sin helhet utgor
¨ Voxnadalen ett
2
glesbefolkat omr°ade med ca 8 inv°anare/km , vilket kan jamf
¨ ¨oras med riksgenomsnittet och
EUs genomsnitt p°a ca 22 respektive 115 inv°anare/km2 .
Befolkningen best°ar till största delen av personer med svenskt ursprung. Antalet utrikesfodda
inv°anare har ¨okat under de senaste aren,
°
och 2015 utgjorde gruppen ca 7 % av den
¨
totala befolkningen. Huvuddelen av befolkningen ar
i arbetsfor
°
(20 – 64 ar).
°
¨ manniskor
¨
¨ alder
Framtida prognoser indikerar att andelen manniskor
° kommer att ¨oka, samtidigt
¨
¨over 65 ar
f¨orutsp°as en minskning av antalet inv°anare i arbetsfor
°
Det senare ar
¨ alder.
¨ en relativt vanlig
trend bland Sveriges glesbyggdomr°aden. Andelen inv°anare i aldern
°
0 – 19 ar
° beraknas
dock
¨
fortsatta
15 aren.
°
¨ vara relativt stabil under de narmaste
¨
Majoriteten av befolkningen arbetar inom omr°adets industrisektor, eller vid n°agot av
de m°anga sm°aforetagen.
Den lokala industrin och sm°af¨oretagarandan bygger till stor del
¨
p°a skogsindustrin, verkstadsforetagande
och modern teknik. Tv°a av omr°adets st¨orsta privata
¨
arbetsgivare, Edsbyverken och Svenska Fönster, har gamla anor i omr°adet d°a de grundades
redan 1899 respektive 1962. B°ada företagen ligger i Edsbyn.

10.5.

° det/de viktigaste bebodda omradet/omradena
°
°
Namn pa
inom och n¨
ara det
¨
¨
°
foreslagna
biosfaromr
adet,
med h¨
anvisningar till kartan (se avsnitt 6.2):
Namn, inv°anarantal1 och geografskt lage
¨ de viktigaste bebodda omr°adena ar
¨ for
¨ angivet i
tabell 10.2 och fg 10.1. Tv°a tatorter,
Bollnas
¨
¨ (12 842 inv°anare) och Sveg (2 547 inv°anare),
1

folkbokföring 2010
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Tabell 10.2: Orter inom det foreslagna
biosfäromr°adet.
¨
Ort
Edsbyn
Alfta
Roteberg
Los
Runemo
Viksjofors
¨
Ovan°aker
Freluga
Voxnabruk
Ullungsfors
Hamra
Norra Kn°ada
Sodra
Kn°ada
¨
Sörang
¨
Bod°aker
Tandsjoborg
¨
L°anghed
Edstuga
Ämnebo

Inv°anare
3985
2155
393
387
263
244
212
194
135
130
93
93
63
65
64
61
55
55
51

ligger i nara
adets syd¨ostra respektive nordvastra
del
¨ anslutning till det planerade biosfaromr°
¨
¨
(fg 3.3).
10.6.

Kulturell betydelse
I ett historiskt perspektiv har de ekosystemtjänster som omr°adets skogar, vattendrag och
odlingsmarker genererar haft en betydande inverkan p°a omr°adets ekonomiska och kulturhistoriska utveckling. Goda ekonomiska foruts
ättningar, tillsammans med fr°anvaron av en
¨
adelsmakt, gav utrymme for
b¨onder. Idag praglas
¨ en stark och homogen grupp av sjalv
¨ agande
¨
¨
omr°adet av en stark anda av driftighet, sm°aforetagande
och
starka
sociala
n
atverk
i
form
av
¨
¨
bl.a. frikyrkor och idrottsrörelser.
Bruket av skogen och fottningsepoken
Bruket av skogen har en central roll i Voxnadalens kulturhistoria. Fr°an skogen fck omr°adets
b¨onder inte bara timmer, virke till inhagnader
och naver
till taken, utan aven
skogsbete till
¨
¨
¨
djuren och vinterfoder fr°an myrsl°atter och lovinsamling.
Myrmalm och trakol,
som var viktiga
¨
¨
¨ idag fortsatter
r°avaror till jarnframst
allningen,
kom ocks°a fr°an skogen. An
skogen att vara en
¨
¨
¨
viktig inkomstkalla
¨ for
¨ omr°adet.
Historiskt var jakt och samlande i skogen en mycket viktig fors
alla
¨ orjningsk
¨
¨ f¨or de forsta
¨
manniskorna.
Jakten fortsatte sedan att vara en viktig naring
som gav b°ade kott
¨
¨
¨ och skinn.
Idag ar
ar
¨ jakt ett mycket stort fritidsintresse i omr°adet, och for
¨ m°anga manniskor
¨
¨ det ett satt
¨
att leva.
Flera lamningar
som vittnar om det historiska bruket av Voxnadalens skogar fnns kvar. I
¨
näromr°adet kring Voxnan vittnar kolbottnar, kolningsgropar och liggmilor (fg. 10.2) om tiden
d°a kolning av skosgr°avara f¨ors°ag jarnbruken
med det kol som behovdes
till jarnf
¨
¨
¨ or
¨ adlingen.
¨
Tillverkningen av kol fr°an skogsr°avara utfördes av kolare p°a plats i skogen fram till dess att
stenkolet tog över.
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Figur 10.1: Orter med minst 50 inv°anare inom det planerade biosfäromr°adet.
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Halsinglands
b¨onder har en
¨
l°ang tradition av timmerhantering, och 1800-talets industrialiseringsv°ag som svepte över landet byggde här p°a skogen. Stora
s°agverk anlades, men till en början
bromsades etableringen av moderna s°agverk av bruksnäringen som
behövde trakol
till järnbruken.
¨
Under 1800-talets mitt började
b¨onderna att salja
Figur 10.2: Genomskarning
av en resmila som tands
i
¨
¨ avverkningsratter
¨
¨
pa° sin skog, samtidigt som det mitten. Timmret som stalls
tacks
med jord och
¨ p°a hojden
¨
¨
p°a utrikes marknader r°adde en ris for
lufttillf¨orsel, illustration Fia Johan¨ att forhindra
¨
hog
Halsnessen.
¨
¨ efterfr°agan p°a travaror.
¨
ingebondens lokala r°avaror blev
därmed efterfr°agade. Tillsammans med fortj
p°a timmer gav de fors°
¨ ansterna
¨
¨ alda avverkningsratterna
goda inkomster, och b¨onderna fck darmed
mer pengar att r¨ora sig med an
¨
¨
¨
n°agonsin.
Timmerfottning langs
Voxnan blev en stor naring
i omr°adet under 1800-talet och tidigt
¨
¨
1900-tal. Flottningsepoken har haft en stor p°averkan p°a kulturlandskapet. F¨or att underlatta
¨
transporten av timmer rensades vattendragen fr°an stenar och andra hinder. Omfattande stenoch traanl
anlades ocks°a i syfte att styra timret ratt.
aven
sidof°aror
¨ aggningar
¨
¨ Ibland stangdes
¨
¨
av vilket har p°averkat vattnets fode
och
djup.
Flottningen
av
timmer
var
ett
arbetskr
avande
¨
¨
och m°anga g°anger farligt arbete som skedde under n°agra hektiska forsommarveckor
(fg. 10.4).
¨
I slutet av juli brukade fottningen vara avklarad i och med att den s.k.rumpan passerade.
Flottarna akte
°
d°a efter alven
i b°atar for
¨
¨ att se till att inget timmer som fastnat eller hamnat
p°a land blev kvarlämnat.

Figur 10.3: Stenkistor är kulturhistoriska lämningar efter fottningsepoken. Har
¨ syns en
stenkista vid Hylstrommen
som ar
¨
¨ extra stabilt byggd, foto Anders Persson/Linda Jonsson
Efter nastan
hundra ar
° tog Voxnadalens fottningsepok slut (1960-talet) d°a den inte langre
¨
¨
var lonsam.
M°anga lamningar
fr°an fottningsepoken (fg. 10.3 ) fnns idag kvar vid omr°adets
¨
¨
vattendrag. I anslutning till Voxnan har en vandringsled p°a ca 7 km (Flottarleden) anlagts
som en p°aminnelse om den tidsepok d°a alven
utgjorde en viktig transportled for
¨
¨ timmer. Efter
leden fnns skyltar som berattar
om fottningsepoken och naturen kring alven.
¨
¨
Den skogsfnska kolonisationen
Den skogsfnska kolonisationen under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet har
p°averkat omr°adets kulturhistoria. Under denna tidsperiod var skogsfnnarna i egentlig mening
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Figur 10.4: Flottning av timmer vid Mod
sodra
delen av Voxnan, ar
° 1952, foto Georg
¨ ange,
¨
¨
Gagnehed, med tillst°and av Ovan°akers hembygdsförening.
ocks°a svenskar, men deras bakgrund och kultur skiljde sig fr°an den traditionellt svenska.
Skogsfnnarna forde
med sig egna traditioner av husbyggande, där bostadshuset kallades
¨
for
for
var den stora stenr¨osugnen, eller
¨ r¨okstuga eller rokp
¨ ¨orte. Kannetecknande
¨
¨ rokstugan
¨
s.k. rökugnen, i byggnadens ena h¨orn. Rokstugan
saknade skorsten, istallet
leddes roken
via
¨
¨
¨
en rökkanal i tra¨ fr°an mellantaket och ut genom yttertaket. Den stora rokugnen
fungerade
¨
som ett e ektivt varmemagasin
som bara beh¨ovde eldas en g°ang per dag. Om huset var
¨
ratt
man ej namnv
art
R¨okbastun och rian utgjorde andra
¨ konstruerat besvarades
¨
¨
¨ av roken.
¨
skogsfnska byggnader vilka anvandes
for
¨
¨ bastubad respektive torkning av svedjer°ag.
Skogsfnnarna pratade en ostfnsk
dialekt som fortfarande kan sp°aras i de skogsfnska
¨
ortnamnen. M°anga myrar, tjarn
°
har an
¨ och asar
¨ idag fnska namn. Den skogsfnska matkulturen, bl.a. best°aende av en grynig grot
¨ tillverkad av kornmj¨ol och vatten (s.k. motti), har
bevarats anda
in i v°ar tid. F¨orr i tiden var motti fattigmansmat, idag tillverkas den vid festliga
¨
sammankomster som hemvändardagar och fnnskogsaftnar.
Vid Finnskogsmuseet i Skraddrabo
(25 km s¨oder om Alfta) fnns idag det enda tvarskand¨
¨
inaviska museet med skogsfnsk kultur som tema. Finnskogsmuseets ambition och m°al är att
samla information och material om fnnskogsregionerna, i b°ade Sverige och Norge. Idag har
museet en utstallning
med ca 300 forem°
al och ett mycket omfattande referensbibliotek.
¨
¨
Fäbodarna och ladornas landskap
Under arhundradena
°
anpassade sig Halsinglands
jordbruk efter klimatet, jordm°anen och
¨
terrangen,
dar
till jordbruket. En kort odlingssasong
kombinerat
¨
¨ hela landskapet anvandes
¨
¨
med brist p°a god akerjord
°
har medfort
att
H
alsingland
varit
mer
lampat
for
boskapssk
otsel
¨
¨
¨
¨
¨
än f¨or spannm°alsodling. I det mellansvenska skogsomr°adet (bl.a. Halsingland
och Dalar¨
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na) ar
ett karakteristiskt sardrag
och en viktig del av omr°adets kulturhistoria.
¨ fabodbruket
¨
¨
Fabodbruket
var ett satt
¨
¨ for
¨ b¨onderna att maximera betestillg°angen for
¨ g°ardens djur, dar
¨
fäbodarnas historia kan sp°aras tillbaka till medeltiden.
Till skillnad fr°an hemg°ardarna i byn, vilka vaxte
vattendra¨ fram i dalg°angarna och langs
¨
gen, var fabodarna
ofta belagna
h¨ogt upp i landskapet och langt
°
bort fr°an hemg°arden. Vid
¨
¨
faboden
som normalt bestod av en stuga med spis, ett fahus
(liten ladug°ard) och en kallare,
¨
¨
¨
betade g°ardens djur p°a skogen större delen av sommaren. P°a s°a vis kunde marken hemma
i byarna anvandas
till att odla sad
livliga
¨
¨ och h¨o. Under sommarm°anaderna var fabodarna
¨
arbetsplatser, dit pigorna fck g°a langa
°
strackor
med djuren (kor och getter). D°a varje fabod
¨
¨
bestod av fera byggnader, och olika fabodar
ofta lag
° samlade, bildade de sm°a byar i skogen.
¨
Flera av Voxnadalens ortnamn vittnar idag om hur tidiga fabodbebyggelser
overg°
att till att
¨
¨
bli fasta byar.
Mjolken
togs om hand direkt p°a faboden
och for
till h°allbara mj¨olkprodukter
¨
¨
¨ adlades
¨
(sm¨or och ost) som kunde lagras under vintern d°a kor och getter slutat mjolka.
Faboden
var
¨
¨
kvinnans arbetsplats och ansvaret for
¨ djurens liv och halsa
¨ var stort. Det sm¨or som tillverkades
under sommaren var aven
betydelsefullt for
sm¨oret ans°ags
¨
¨ g°ardens ekonomi. Det halsingska
¨
sarskilt
fnt och s°aldes till narliggande
stader
och bruk, vilket gav reda pengar till hush°allet.
¨
¨
¨
Det traditionella fabodsystemet
hade sin st¨orsta utbredning under 1800-talet, for
¨
¨ att gradvis
forsvinna
under 1900-talet i takt med jordbrukets modernisering d°a det blev mer praktiskt
¨
att beta djuren vid hemg°arden.
Idag ar
i det mellansvenska skogsriket i traditio¨ bara en br°akdel av de gamla fabodarna
¨
nellt bruk. Inom det planerade biosfaromr°
adet fnns dock lanets
bast
oer
¨
¨
¨ bevarade fabodmilj
¨
¨
kvar. Delar av omr°adet ar
¨ darf
¨ or
¨ av riksintresse kulturmiljov°
¨ ard (avsnitt 7.4). De festa av
dessa fabodar
ar
betes- och
¨
¨ fr°an 1700-talet fram till 1900-talets b¨orjan med tillhorande
¨
a°kermarker. Bland dessa fabodar
har
V°
a
sbo
F
abodar
utsetts
till
kulturreservat
(2008),
och
¨
¨
utgör ocks°a ett av det foreslagna
biosfaromr°
adets karnomr°
aden. V°asbo Fabodar
kannetecknas
¨
¨
¨
¨
¨
av valbevarade
byggnader och valsk
¨
¨ otta
¨ marker med en rik fora. Kulturreservatet ar
¨ darmed
¨
en god representant for
och vardagslandskapet i Halsingland
kunde te sig
¨ hur fabodbruket
¨
¨
i slutet av 1800-talet.
Det gamla odlingslandskapet är en viktig del av det svenska kulturarvet. Byggnaderna
som tillhörde det gamla bondesamhallet
ar
¨
¨ m°anga och har i dagens moderniserade jordbruk
ofta blivit ¨overfodiga.
Hit h¨or de m°anga ladorna som idag ar
fr°an
¨
¨ p°a vag
¨ att forsvinna
¨
odlingslandskapet, s°a ocks°a i Voxnadalen. Till skillnad fr°an i sodra
Sverige, dar
¨
¨ ladan ofta
aterfanns
°
i anknytning till g°ardens ¨ovriga byggnader, stod den norrlandska
ladan ute p°a
¨
sl°attermarken. D°a angar
och andra sl°attermarker ofta var spridda over
stora omr°aden fanns
¨
¨
det en lada p°a varje hövall. I ladan forvarades
h¨oet fram till vintern for
¨
¨ att med slade
¨ forslas
hem till g°arden. De forsta
ladorna var timrade av runda stockar, medan det vid sekelskiftet
¨
istallet
blev vanligt att bygga lador av plank. Den s.k. klumpladan ar
¨
¨ en mycket gammal
ladtyp och fnns framst
i Ovan°aker. Klumpladan ar
¨
¨ ofta liten (2 × 3,5 m) med l°agt tak och
en liten dörr mitt p°a l°angsidan. De m°anga ladorna ar
¨ viktiga for
¨ omr°adets landskapsbild och
är nara
¨ knutna till bygdens historia, bl.a. d°a det vittnar om var d°atidens sl°attermarker l°ag.
Linet
Halsingland
har en lang
° tradition av linproduktion, och var tidigare en av landets mest fram¨
tradande
producenter som stod for
¨
¨ den kvantitativt mest omfattande produktionen. Linet har
en viktig roll i omr°adets kulturhistoria, detta symboliseras av linblomman som ar
¨ Halsinglands
¨
landskapsblomma (fg 10.5).
Anvandningen
av vaxtfbrer
for
¨
¨
¨ tygtillverkning g°ar l°angt tillbaka i tiden och historiskt
odlades lin (Linum usitatissimum) for
hela Sverige. Odlingen var dock inte
¨ husbehov i nastan
¨
tillracklig
overallt
i landet. Efterfr°agan p°a lin tacktes
istallet
av lin fr°an landets overskottspro¨
¨
¨
¨
¨
¨
ducerande omr°aden. Overskottsodling
av lin forekom
i
H
alsingland
redan
under
medeltiden.
¨
¨
Naringen
fck dock ett rejalt
¨
¨ uppsving i samband med 1700-talets freds°ar — en tid d°a de
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inhemska naringarna
gynnades – for
¨
¨ att fortsatta
¨ in p°a 1800-talet och fram till tiden for
¨ andra
varldskriget.
Sarskilt
stor var linodlingen under 1800-talet, och i detta skede koncentrerades
¨
¨
odlingarna till bl.a. Voxnadalen. Linodlingen och linneindustrins betydelse for
¨ omr°adet kom
dock att minska kraftigt i samband med bomullsvaveriernas
genombrott under 1850-talet.
¨
Linberedningen var en arbetskrävande process och involverade fera olika moment. Omr°adets vattendrag blev betydelsefulla for
¨ linproduktionen redan under 1600- och 1700-talet,
i och med att vattendrivna linberedningsverk kunde ersätta fera tunga arbetsmoment.
Linet var en mycket viktig del av böndernas ekonomi
och valst°
kopte
upp
¨ and. Handelsman
¨ i kuststaderna
¨
¨
lin i form av vav
Exportsi ror fr°an Hu¨ fr°an bonderna.
¨
diksvalls och Söderhamns hamnar visar p°a att fera
miljoner alnar (gammal langdenhet,
1 aln = 59,38 cm)
¨
linnevav
°
B¨onderna reste ocks°a
¨ exporterades arligen.
sjalva
¨ till marknader for
¨ att salja
¨ b°ade linnevaror och
smör fr°an fäbodbruket. P°a s°a vis gav linhanteringen
reda pengar att använda till konsumtion och skattebetalning i en ekonomi som fortfarande litade p°a
sjalvhush°
allning. Linet beh¨ovdes aven
hemma till den
¨
¨
egna g°arden, d°a lin var den viktigaste textila fbern
innan bomullens int°ag.
Idag sker ingen storskalig eller ekonomiskt
bärkraftig produktion av lin i landet som helhet. Kunskapen om odling, beredning och vidareförädling av
kulturvaxten
lin h°alls daremot
vid liv i Hälsingland
¨
¨
av lokala entusiaster och Halsinglands
Linforening.
¨
¨
Foretaget
Vaxbo
Lin (Bollnas
syr och
¨
¨
¨ kommun) vaver,
¨
Figur 10.5: Linblomma (Linum usita- saljer
produkter i linnetyg, och ar
forvaltare
¨
¨ darmed
¨
¨
tissimum), foto Fia Johannessen
av ett av omr°adets kulturarv.
Bebyggelse och lokala särdrag
Halsinglands
bebyggelse har genomg°att en l°ang och spannande
utveckling, fr°an medeltiden
¨
¨
och fram till idag. Medeltiden var starkt präglad av kristendomens int°ag, och under denna
tidsepok uppfördes m°anga stenkyrkor i omr°adet (bl.a. Alfta kyrka). Kyrkorna representerar
v°ara mest framträdande medeltida monument.
Timringskonsten har haft ett stort kulturellt infytande p°a omr°adets byggnadskultur. Landskapen Halsingland
och Dalarna har m°anga bevarade timmerbyggnader som uppfordes
under
¨
¨
medeltiden. De bevarade timmerbyggnaderna ar
vilket ar
¨ alla harbren,
¨
¨ ett frist°aende mindre forr°
¨ adshus. Kunskaperna kring bostadshusens utseende under denna tidsepok ar
¨ darf
¨ or
¨
begransade.
Det fnns aven
bevarade medeltida timmerkonstruktioner i fera kyrkor.
¨
¨
Under 1600- och 1700-talet var det vanligt med g°ardar där byggnaderna var placerade
i en sluten fyrkant runt g°ardsplanen. Parstugan, vilket är ett hus med ett rum p°a var sida om
en farstu och en kammare, blev ocks°a allmän p°a g°ardarna. Varje byggnad hade en specifk
funktion avsedd for
¨ boende eller olika delar av jordbruket.
Under 1700-talets mitt b¨orjade tiderna bli battre
for
bonder,
och detta
¨
¨ Halsinglands
¨
¨
resulterade i en kraftig befolkningsokning.
Troligen intra¨ ade en kraftig okning
i byggandet
¨
¨
under denna period. Det var ocks°a under 1700-talets sista decennier som det blev vanligt att
bygga och inreda hela hus enbart till festlokaler. Halsingeb
ondernas
g°ardar var omtalade for
¨
¨
¨
sin storlek, och under denna period borjade
aven
statsmakten p°atala att halsingarna
byggde
¨
¨
¨
for
vara sl¨oseri med virke!
¨ stort – det ans°ags namligen
¨
Under 1800-talet skedde en for
i byggnadsidealet. De fyrbyggda g°ardarna började
¨ andring
¨
ersättas av en trebyggd g°ardsform, best°aende av en mang°ardsbyggnad fankerad av tv°a fygelbyggnader. Bondernas
g°ardar liknade darmed
herrg°ardsanlaggningar.
Byggnaderna blev
¨
¨
¨
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Figur 10.6: Alfta centrum med typisk bebyggelse fr°an sent 1800-tal. Alfta kyrka syns i
bakgrunden, foto Ovan°akers kommuns bildarkiv.
även allt storre
och borjade
byggas i tv°a, och till och med tre, v°aningar. Samtidigt blev det
¨
¨
vanligt att bygga samman bostadshuset med ladug°arden genom inomhusförbindelser, och de
mest storslagna exemplena av detta byggnadssatt
van¨ fnns i Voxnadalen. Det blev aven
¨
ligt att rodf
arga
husens
fasader,
vilka
tidigare
oftast
varit
gr°
a
nade
och
solbr
anda.
Under
¨ ¨
¨
sent 1800-tal blev det ocks°a mode att m°ala bostadshusen i ljusa oljefarger.
Industrialismens
¨
int°ag for
husens utformning ytterligare, detta d°a massproduktionen av virke och and¨ andrade
¨
ra byggnadsdelar gjorde att husen kunde smyckas med lovs°
¨ ageriarbeten och stora verandor.
Samtidigt var detta de m°alade interiörernas guld°alder (avsnitt 10.6).
Resenarer
genom Halsingland
har ofta reagerat p°a de stora och omsorgsfullt utformade
¨
¨
g°ardarna – men varfor
¨ byggde b¨onderna s°a stort och mer an
¨ de rent praktiskt beh¨ovde? De
stora g°ardarna har tidigare kallats for
och timmerborgar, men idag kallas de för
¨ b°ade traslott
¨
Halsingeg°
ardar. Halsingeg°
ardarna uppstod troligen av fera sammanfallande anledningar:
¨
¨
• Tradition – Halsingeb
¨
¨ondernas stora hus omtalas redan p°a 1600- och 1700-talet.
• God tillg°
ang p°
a bra r°
avarumaterial (furutimmer) – vid 1800-talet ägde ett vanligt
hemman (aldre
begrepp for
¨
¨ jordbruksfastighet) ca 100 – 500 ha skog.
• Konjunktur och ekonomiskt överskott – intäkter fr°an linodlingen och skogsindustrin
gav reda pengar till fnansieringen av arbetslöner, kakelugnar, tegel, dorrar
och fönster.
¨
Avkastningen p°a jordbruket var ocks°a större har
¨ an
¨ p°a andra h°all i norra Sverige
(Norrland).
¨
• Overskott
p°
a arbetskraft under vissa tider p°
a °
aret – vintertid kunde bonden och
drangarna
sjalva
s°aga sitt timmer p°a skogen.
¨
¨
• Mode och ambition – grannars och släktingars nybyggen och modernare inredningar
inspirerade fer.
• Status – att äga en stor och p°akostat inredd g°ard var en viktig statussymbol.
Idag har sju av ca 1000 stora och praktfulla Halsingeg°
ardar tagits upp p°a Unescos
¨
Världsarvslista (2012). Av dessa sju ligger tre inom det foreslagna
biosfaromr°
adet (faktaruta
¨
¨
5, 6 och 7). Halsingeg°
ardarna ar
historiska dokument och ett unikt signum
¨
¨ idag vardefulla
¨
för omr°adets kulturhistoria.
De jordagande
bondernas
starka och fria stallning
var unik i ett europeiskt perspektiv.
¨
¨
¨
Trots detta fanns ocks°a djup fattigdom bland grupper som jordlösa, soldater och hantverkare.
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Antalet torp och annan enklare bebyggelse, i Halsingland
ofta kallad utanvidsbebyggelse,
¨
¨okade under 1800-talet. Byggnaderna stod p°a ofri grund d°a de var knutna till hemman, bruk
¨ idag fnns m°anga av dessa byggnader kvar och anvands
och prastg°
som bostadshus.
¨ ardar. An
¨
Under sent 1800-tal blev Alfta och Edsbyn tatorter
och
samtidigt
utvecklades
aven
en
¨
¨
k¨opmanna- och borgarklass. Alfta och Edsbyn praglas
an
¨
¨ idag av en k¨opmannaarkitektur
som best°ar av sm°a, och ofta arkitektritade, träpalats med inslag av rokoko och klassicism (fg
10.6).
I jamf
med bondbyarna b¨or bruksmiljoerna
ha utgjort en annorlunda varld.
Jarnbruken
¨ orelse
¨
¨
¨
¨
och deras infytande p°a ekonomi, r°avarubest°and, byggnadsskick, arkitektur samt social och
geografsk r¨orlighet var stor. Jarnbruken
producerade stora mangder
slagg, vilket ar
¨
¨
¨ en restprodukt fr°an jarnframst
allningen.
Slaggen anvandes
som byggnadsmaterial for
¨
¨
¨
¨ att mura hus
i slaggsten. De karakteristiska slaggstenshusen kan idag besk°adas i Voxnadalens gamla
bruksmiljöer.
°
°
H¨
alsingegardarnas
s¨
ardrag och inredningsmaleriet
Byggnadstraditionen i Hälsingland skiljer sig mycket fr°an den i övriga Sverige, men även
inom Hälsingland fnns tydliga skillnader i form, uttryck och detaljer. Hälsingebönderna
satsade troligen en större del av sitt ekonomiska överskott p°a sina bostäder än vad man
gjorde i andra delar av landet. Redan p°a 1500-talet fanns ett dekorativt interiörm°aleri, och
fr°an 1600-talet och fram°at vittnar fertalet reseskildringar om hälsingarnas välbyggda och
prydliga g°ardar. Initialt skedde inredningsm°aleriet (fg 10.7) p°a lösa bonader, för att s°a
sm°aningom bli väggfast under tidigt 1700-tal.

Figur 10.7: Vaggm°
alningar i en sovsal fr°an varldsarvsg°
arden Pallars i L°anghed, foto Jakob
¨
¨
Dahlström.
Helt dekorationsm°alade hem blev vanliga i borjan
av 1800-talet, men det var under
¨
1800-talets mitt, d°a hälsingarna fck extra inkomster genom skogsbruket, som de m°alade
interiorernas
guld°alder intra¨ ade. Bonderna
som byggde och forvaltade
halsingeg°
ardarna var
¨
¨
¨
¨
oftast ¨oppna for
inredningskultur och mode. M°anga inredningsm°alare
¨ nya id´eer vad galler
¨
kom fr°an Dalarna, men en lokal tradition uppstod i Ovan°aker – det s.k. Ovan°akersm°aleriet.
¨
Typiskt for
tapeter
¨ Ovan°akersm°aleriet var motiv av kolonner, blomsterurnor och draperier. Aven
forekom
tidigt
i
inredningarna.
Tapeterna
var
dyrbara
och
uppskattade
inredningsdetaljer
som
¨
ofta kunde användas parallellt med det dekorativa m°aleriet.
Ing°angen till huset var viktig och halsingeb
onderna
byggde darf
¨
¨
¨ ¨or praktfulla brokvistar
for
¨ att markera status och kvalitet (fg 10.8). De praktfulla brokvistarna har blivit ett unikt
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Figur 10.8: En praktfull brokvist markerade status. Till vanster
(Ol-Anders, Alfta) och i
¨
mitten (L¨oka, L°anghed) visas typiska brokvistar fr°an mitten av 1800-talet. Till h¨oger (Pallas,
Roteberg) visas ett exempel p°a en brokvist som byggts om till en sekelskiftsveranda for
¨ att
passa den tidens ideal, foto Fia Johannessen.

signum for
I Voxnadalen fnns brokvistar med ett overf
¨ Halsingland.
¨
¨
¨od av listverk, tandsnitt
och tofsar (klassicism) p°a atskilliga
°
g°ardar.
Halsingeg°
ardarna med sina praktfulla brokvistar, snickeridetaljer och inredningsm°alerier
¨
ar
inredningar p°a ur¨ en central del av omr°adets kulturarv. Det stora antalet valbevarade
¨
sprunglig plats i bondg°ardar fr°an 1800-talet ar
och Sverige. Det var
¨ unikt for
¨ Halsingland
¨
Hälsingeg°ardarnas enast°aende inrednings- och byggnadskultur som gjorde sju av dessa
g°ardar till ett världsarv sommaren 2012.

Faktaruta 4: Världsarvsg°
arden Jon-Lars i L°
anghed
Världsarvsg°arden Jon-Lars ligger i byn L°anghed strax
utanför Alfta. Manng°ardsbyggnaden är ett av de
största bostadshusen som fnns p°a en bondg°ard i
Hälsingland. Det väldiga bostadshuset uppvisar ocks°a
en ovanlig planlösning d°a det byggdes som tv°a spegelvända lägenheter med en gemensam förstukvist
och tv°a entréer. Förstukvisten är en av Voxnadalens
största. Bostadsytan uppg°ar till ca 700 kvadratmeter fördelat p°a 17 rum som tillsammans har över 60
foto: Jakob Dahlström
fönster. Utöver bostadshuset har g°arden 10 uthus. Huset byggdes av tv°a bröder efter att en brand p°a g°arden
(1851) förstört den ursprungliga mang°ardsbyggnaden.
Bröderna bodde i var sin lägenhet med sin respektive fru. Tillsammans hade de b°ada
hush°allen ett gemensamt rum, herrstugan, vilket användes till fest. Idag är halva byggnaden moderniserad, medan den andra halvan har bevarats med sin 1800-tals interiör. De som
idag bor i byggnaden tillhör samma släkt som lät bygga den.
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Faktaruta 5: Världsarvsg°
arden Pallars i L°
anghed
En av Hälsinglands största bondg°ardar är
världsarvsg°arden Pallars, även den belägen i byn
L°anghed utanför Alfta. Det stora vita bostadshuset,
vilket stod klart 1858, är tv°a och en halv v°aning
högt och ovanligt brett med tre fönster i rad
p°a gaveln. Det pampiga intrycket förstärks av
byggnadens speciella takform, ett brutet tak med
valmade gavelspetsar. G°arden är fr°an den tid d°a
foto: Annika Röstberg Hagelin
byggandet av stora bostadshus, de s.k. träslotten,
hade n°att som längst i Hälsingland. Den muntliga
traditionen lyder att huset byggdes i samband med gifterm°alet mellan Jonas Nilsson och
Brita Olofsdotter. Brita krävde att f°a ett hus som var lika imponerande som hennes eget
födelsehem Sjols i Näsbyn.

Religionens roll och frikyrkorna
Inom Voxnadalen praglas
omr°adena kring Alfta och Edsbyn av en stark frikyrkor¨orelse, vilken
¨
fck sin början for
over
150
ar
° sedan. Fore
¨ ¨
¨ 1900-talet r°adde inte religionsfrihet i Sverige utan
kyrkan var b°ade en varldslig
och andlig maktinstitution. Vid mitten av 1800-talet intra¨ ade
¨
ett utbrott av religi¨ost svarmeri
och laseri
i Halsingland,
och detta utmanade den statliga
¨
¨
¨
kyrkans monopol p°a manniskors
tro. Separatisterna kallades for
¨
¨ Erik-Jansarna efter den
sjalvutn
amnde
profeten Erik Jansson. Den religiosa
¨
¨
¨ revolten riktade sig mot en stat som
fortfarande lat
°
manniskor
som fritt ville utova
¨ atala
¨
¨ sin religion, trots att den var kristen. Ett
av Erik-Jansarnas starkaste fasten
l°ag i Alfta. Till foljd
migrerade ett
¨
¨ av religiosa
¨ forf
¨ oljelser
¨
stort antal Erik-Jansarna ¨over Atlanten for
¨ att bilda kolonin Bishop Hill i Illinois, Amerika.
Detta var borjan
p°a den stora emigrationsv°agen fr°an Halsingland,
och samtidigt ¨oppnades
¨
¨
dorren
for
¨
¨ frikyrkans tid.
Matkultur
Omr°adets historiska matkultur ar
ba¨ framst
¨
serad p°a mjolkprodukter.
I bondesamhallet
¨
¨
var smoret
en delikatess som enbart ats
°
¨
vid festliga tillfallen.
Det halsingska
smoret
¨
¨
¨
som tillverkades av fabodj
antorna
var efter¨
¨
traktat och ans°ags särskilt fnt. En alldeles speciell plats i omr°adets matkultur har
Hälsingeostkakan vars recept skiljer sig beroende p°a var i Halsingland
man befnner
¨
sig. Traditionellt ats
som Figur 10.9: Kolbullar under tillagning. Kol¨
¨ Halsingeostkakan
en efterätt dar
i gradde
och ser- bullarna steks i h¨og temperatur over
¨ den varms
¨
¨
eld
¨ oppen
¨
veras ljummen med vispad gradde,
safts°as, eller kolgrill, foto Ovan°akers kommun.
¨
sylt eller farska
bar.
¨
¨ Vanligt forekommande
¨
ar
ocks°
a
kolbullen
som
liknar
en tjockare
¨
pannkaka som graddas
eld i stekpanna, i eller till kolbullen serveras fask.
¨
¨over oppen
¨
¨
I omr°adet fnns fera lokala mathantverkare med egen tillverkning och f¨orsaljning
av ost,
¨
honung, h°ardbrod,
¨ syltprodukter och/eller naturbetesk¨ott. N°agra av Voxnadalens mathantverkare har deltagit i svenska masterskapen
(SM) i mathantverk och dar
¨
¨ prisbel¨onats med b°ade
guld- och silvermedaljer för sina produkter. Exempelvis har Lotta-Boden i Los belönats med
SM-medaljer (2014, 2015 och 2016) for
¨ sin hjortronsylt, hallonsylt och syltade granskott.
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Faktaruta 6: Världsarvsg°
arden F°
agelsjö Gammelg°
ard, Bortom °
Aa
I skogsbyn F°agelsjö, belägen i gränstrakterna mellan
Dalarna och Hälsingland, ligger världsarvsg°arden Bortom °Aa eller F°agelsjö gammelg°ard. G°arden representerar ett av Sveriges bäst bevarade bondehem fr°an 1800talet, och var under m°anga a°r hem och arbetsplats för
en enda släkt med rötter i Finland. Ägarfamiljen var genom a°rhundradena välbärgad d°a g°arden hade en bred
försörjningsbas som bl.a. byggde p°a jordbruk, handel
foto: Jakob Dahlström
och gevärtillvärkning i egen bössmedja. °Ar 1910 byggdes ett nytt bostadshus p°a g°arden, det s.k. Amerikahuset. Vid fytten in till Amerikahuset l°astes Bortom °Aa och allt lämnades kvar som det var,
därmed kom g°arden att bilda en fascinerande tidskapsel. Bortom °Aas historia är ovanligt
väldokumenterad genom de dagböcker som skrevs av familjefadern Jonas Olsson.
Utöver gammelg°arden Bortom °Aa och Amerikahuset best°ar g°arden idag av ett tiotal
uthus, bl.a. ett härbre med hela sju l°as. Gammelg°arden är en parstuga i tv°a v°aningar med
tolv rum inredda i anmärkningsvärt välbevarade m°alningar och tapeter fr°an 1800-talet. Idag
ägs g°arden av Ljusdals kommun och drivs som museum av F°agelsjö hembygdsförening.

Det h°ardbrod
¨ som bakas av S¨oromsjoss
¨ G°ardsbageri ar
¨ ocks°a vinnare av SM i mathantverk
(2014).
Folkmusiken
Omr°adet praglas
av en stark folkmusiktradition som an
¨
¨ idag befnner sig i ständig utveckling
med utovare
i alla aldrar.
°
Folkmusikkulturen ar
och Dalarna,
¨
¨ som allra starkast i Halsingland
¨
och arligen
°
h°alls landets storsta
spelmansstamma
(Bingsj¨ostamman)
precis i utkanten till
¨
¨
¨
det foreslagna
biosfaromr°
adets sodra
grans.
for
¨
¨
¨
¨ Utmarkande
¨
¨ folkmusiken som genre ar
¨ dess
stora antal ut¨ovare, och dar
° orare
ofta sjalva
ar
¨ musikens ah
¨
¨
¨ amat¨ormusiker. Tatt
¨ knuten till
folkmusiken är ocks°a folkdansen.
Idrottskulturen
Voxnadalen kannetecknas
av ett starkt och aktivt foreningsliv,
framst
inom idrottsrorelsen.
¨
¨
¨
¨
Flera starka idrottsklubbar med utovare
p°a b°ade landslagsniv°a och varldsm
asterskapsniv°
a
¨
¨
¨
fnns bl.a. inom idrotterna orientering, pilb°agsskytte, frisbee och motor-cross. I trakterna kring
Edsbyn, Bollnäs och Ljusdal har bandyn (fg. 10.10) ocks°a kommit att spela en central roll
i omr°adets idrottskultur. Med tv°a lokala elitserielag (Edsbyns IF Bandy och Bollnäs GIF
Bandy) lockar bandyn tusentals med ask°
° adare och supportrar till matcherna. Landets forsta
¨
inomhusarena for
i folkmun som bandykyrkan.
¨ bandy byggdes i Edsbyn, och benamns
¨
Konst
Johan Erik Olsson, eller Lim-Johan (1865-1944), ar
och hyllade na¨ en av v°ar tids mest kanda
¨
ivister. Lim-Johan foddes
och vaxte
av Edsbyn. Hans konst uppmarksammades
¨
¨ upp i narheten
¨
¨
inte under hans levnadstid utan upptacktes
istallet
av en slump nar
¨
¨
¨ hans bostad stadades
¨
ut efter hans bortg°ang. N°agra verk eldades upp d°a de ans°ags vardel
¨
¨osa. Idag fnns bara
28 m°alningar kvar och Lim-Johans m°alningar värderas numera till miljon-belopp. En nutida
konstnar
ar
¨ och forfattare
¨
¨ Erik Olof Wiklund (fodd
¨ i Alfta 1989) som i sin konst och litteratur
ofta utg°ar fr°an hembygden och historiens möte med samtiden.
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Figur 10.10: Bandy, foto: Christer °Asentorp.
En konstrunda med utstallningar
fr°an b°ade amatorh°alls arligen
°
i
¨
¨ och yrkeskonstnarer
¨
omr°adet kring Edsbyn och Alfta. Omr°adet har fera yrkesverksamma konsthantverkare inom
framf¨orallt textilhantverk, smide och keramik. Viksjoforsballetten
(Viksj¨ofors) anordnar dans¨
aktiviteter, bl.a. en arlig
°
dansstamma
som lockar folk fr°an hela varlden.
I omr°adet fnns ocks°a
¨
¨
fera mindre museer.
10.7.

°
° och skriftsprak
° (d¨
° minoAnge hur manga
talade sprak
aribland etniska sprak,
° och utrotningshotade sprak)
° det fnns i biosf¨
°
ritetssprak
aromradet.
Inom omr°adet talas huvudsakligen olika dialekter av svenska. Förekommande dialekter inkluderar ovan°akersm°al, alftam°al, orem°al, härjedalska samt bollnas
¨ -, ljusdals- och färiladialekt.
Av dessa dialekter utgor
¨ orem°alet troligen den enda dar
¨ man kan tala om ett slags tv°aspr°akighet. Samtliga dialekter har sina rotter
i fornnordiskan. Strax utanf¨or det forslagna
¨
¨
biosfaromr°
adet i Harjedalens
kommun fnns en samisktalande spr°akminoritet.
¨
¨
Flyktingar och invandrare fr°an andra lander
for
¨
¨ med sig sina spr°ak till omr°adet. I de
berorda
kommunerna talas darf
tigrinska, arabiska, somaliska, dari och fera andra
¨
¨ or
¨ aven
¨
spr°ak. Skolorna ger modersm°alsstöd till barn med annat modersm°al an
¨ svenska, b°ade för att
stärka svenskan och det egna modersm°alet.
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11. BIOFYSISK BESKRIVNING

11.1.

°
Beskrivning av omradets
karakt¨
ar och topograf
Landskapet i omr°adet praglas
av bl°anande berg, vidstrackta
skogar och tallbevuxna myr¨
¨
marker, alven
Voxnan och de m°anga sj¨oarna samt dalg°angarnas oppna
kulturlandskap med
¨
¨
st°atliga Halsingeg°
ardar, stora ladug°ardsbyggnader och h¨olador. Skogsalven
Voxnan har sina
¨
¨
kallf
i Harjedalen
och rinner ut i Ljusnan nedanf¨or Bollnas.
¨ oden
¨
¨
¨
Omr°adet ligger p°a gränsen mellan den sydboreala zonen, med sm°akuperade omr°aden och
alvdalar,
och den mellanboreala zonen, med storkuperad och v°agig bergkullterrang.
¨
¨ Voxnadalen ligger huvudsakligen over
h¨ogsta kustlinjen (faktaruta 4 s. 63), jordm°anen karakteriseras
¨
darf
(fg 11.3). Vaxtligheten
domineras av barr¨ ¨or av osvallat sediment och moranavlagringar
¨
¨
skog med visst inslag av lov.
odlingslandskapet ligger huvudsakligen p°a de sorte¨ Det oppna
¨
rade jordm°anerna utefter Voxnan, langs
med storre
¨
¨ vattendrag och i de gamla isalvsdalarna.
¨
Utover
Voxnan bidrar omr°adets m°anga sj¨oar och mindre vattendrag till landskapsbildens ka¨
raktär (fg 11.1). Inom omr°adet fnns ca 30 000 ha v°atmarker, vilket motsvarar ca 8 % av den
totala ytan. V°atmarksomr°adena ar
belagna
i Voxnadalens norra och vastliga
delar. De
¨ framst
¨
¨
¨
festa v°atmarkerna ar
¨ fattigkarr,
¨ men p°a grund av berggrunden kring Los (avsnitt 11.4) fnns
aven
extremrikkarr
¨
¨ i omr°adet.

11.2.
11.2.1.

Höjdintervall
¨
H¨
ogsta h¨
ojd over
havet
H¨ogsta punkt: Garpkolen,
650 moh
¨
¨

11.2.2.

¨
L¨
agsta h¨
ojd over
havet
Lagsta
punkt: Utlopp i Ljusnan, 51 m¨oh
¨

11.2.3.

°
°
F¨
or kustn¨
ara/marina omraden:
st¨
orsta djup under havsytans medelniva
–

11.3.

Klimat
Voxnadalen tillh¨or klimatzon Dfc (K¨oppens klimatklassifcering). Detta innebar
¨ ett kalltempererat klimat med nederb¨ord aret
°
om. Mangden
nederbord
partierna
¨
¨ ¨okar mot de hogre
¨
i landskapet. Vadret
ar
med kalla somrar dar
an
°
¨
¨ ofta omvaxlande
¨
¨ farre
¨
¨ 4 m°anader per ar
◦
har en medeltemperatur ≥ 10 C. Kalla vintrar med mycket sno¨ ar
¨ synonymt for
¨ omr°adet.
Vegetationsperioden i omr°adet uppskattas till ca 130 – 150 dagar per ar.
°
Under normalperioden 1961-1990 lag
° arsmedeltemperaturen
°
inom Voxnans avrinnings° med en arsmedelnederb
°
omr°ade runt ca 3 ◦ C. Antalet soltimmar ar
¨ ca 1700 per ar
¨ord om
600 – 800 mm. Medelvärdena angivna i avsnitt 11.3.1 – 11.3.3 är baserade p°a data fr°an
mätstationerna Edsbyn A och Hamra A (tabell 11.1).
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°
Medeltemperatur f¨
or den varmaste manaden
Edsbyn: 15,8 ◦ C ( juli)
Hamra: 14,7 ◦ C (juli)

11.3.2.

°
Medeltemperatur f¨
or den kallaste manaden
Edsbyn: -6,2 ◦ C ( januari)
Hamra: -5,3 ◦ C (januari)

11.3.3.

°
° en h¨
Arsmedelnederb¨
ord, uppm¨
att pa
ojd av
Edsbyn: 585 mm, 184 m.ö.h.
Hamra: 671 mm, 454 m.ö.h.

11.3.4.

°
°
°
Finns det nagon
meteorologisk station i eller n¨
ara biosf¨
aromradet?
Ange i sa
fall stationens namn, var den ligger och hur länge den varit i drift.
Det fnns fera matstationer
i omr°adet som sk¨ots av Sveriges Meteorologiska och Hydrolo¨
giska Institut (SMHI) (tabell 11.1, 11.2 och 11.3).
Tabell 11.1: SMHI:s meteorologiska mätstationer i omr°adet.
Stationens
namn
Edsbyn A
Hamra A
F°agelsjo¨ A
Los D
Lobonas
¨ D

Position
(lat; lon)
61.3613; 15.7175
61.6606; 14.9948
61.7984; 14.6477
61.7256; 15.1783
61.5338; 15.3444

Höjd
m.o.h.
¨
184
454
410
406
220

WMOnummer
2-338
2-329
-

Togs i bruk
1995-09-01*
1995-12-01*
1961-01-01
1967-10-01
1961-01-01

A
X
X

Meteorologiska obs.
B
C D E
15 min X X
15 min X
dygn
X
dygn
X
dygn
X

*Dessa tv°a stationer har ersatt aldre
stationer, se tabell 11.2. F¨or Edsbystationen var det
¨
6,5 km mellan nya och gamla stationen och i Hamra ca 100 m.

Förklaring av meteorologiska observationer:
A: Lufttemperatur, timvärde
B: Nederbördsmangd
(smalt
¨
¨ form) varje kvart resp. varje dygn
C: Nederbördsintensitet (15 min), vindhastighet, vindriktning, byvind (max/h), relativ luftfuktighet, lufttryck, sikt, r°adande vader.
Alla parametrar mats
¨
¨ per timme utom nederbordsintensitet
¨
och byvind.
D: Total molnmangd,
timvarde
¨
¨
E: Nederbordstyp,
sn¨odjup, dygnvarde
for
¨
¨
¨ b°ada.
Tabell 11.2: Meteorologiska mätstationer som tagits ur bruk.
Stationens
namn
Edsbyn
Hamra
Finsthogst
¨

Position
(lat; lon)
61.3784;15.8352
61.6577;14.9943
61.3161;15.4969

Driftperiod
1941-01-01 – 1996-01-31
1901-02-01 – 1911-01-01, 1973-03-01 – 1995-11-30
1893-02-01 – 1954-01-31
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Tabell 11.3: Humiditetstal framraknade
med hjalp
¨
¨ av P/PET
°
Arsmedelnederb
örd ( P) / genomsnittlig arlig
°
potentiell evapotranspiration ( PET).

Bioklimatzon
Hyper-arid
Arid
Semi-arid
Dry Subhumid
Moist Sumhumid
Per-humid
11.4.

°Arsmedelnederb. (mm)
P < 100
100–400
400–600
600–800
800–1 200
P > 1 200

Humiditetstal
Penman (Unepindex)
< 0,05
< 0,05
0,05–0,28
0,05–0,20
0,28–0,43
0,21–0,50
0,43–0,60
0,51–0,65
0,60–0,90
> 0,65
> 0,90

Karn¨
omr°aden

Bu ertzoner

Utveckl.omr°adet

X
X

X
X

X
X

Geologi, geomorfologi och jordtyper
Berggrunden i omr°adet domineras av granit som tillhör gruppen sura bergarter. Avvikelser i
berggrunden förekommer dock. I omr°adet kring Los fnns inslag av bergarterna grönsten och
diabas (basiska bergarter), och fr°an vaster
om Alfta och upp mot Los stracker
sig ett str°ak
¨
¨
av sedimentära och metamorfa bergarter (fg 11.2).
Voxnadalen ligger huvudsakligen over
h¨ogsta kustlinjen (faktaruta 4 63, fg 9.2). Sp°aren
¨
efter inlandsisens verkningar syns tydligt i landskapet, bl.a. i form av stora fyttblock och
rullstens°asar (en isalvsavlagring
med langstr
°
ackt
ryggform). Moranavlagringar,
best°aendes
¨
¨
¨
av osorterat material avsatt av inlandsisen, är den dominerande jordarten (fg 11.3). Ett str°ak
av isalvssediment
loper
langs
med st¨orre delen av Voxnan och dess bifoden.
Kring samhallena
¨
¨
¨
¨
¨
Edsbyn och Alfta fnns även str°ak av postglaciala sand- och grusavlagringar. Mindre omr°aden
med organiska torvavlagringar ligger utspridda som oar
del,
¨ i landskapet. Markens ovre
¨
jordm°anen, domineras av podsoler med ett m°attligt till mäktigt blekjordslager.
I de omr°aden dar
ski er.
¨ sedimentara
¨ bergarter f¨orekommer fnns graft- och sulftforande
¨
Brytning av graft sker i Kringelgruvan som ligger strax norr om Edsbyn. Ett tiotal nerlagda gruvor fnns i omr°adet och 50 - 100 projekteringar for
¨ mineralbrytning har genomforts.
¨
Vid dessa platser har mineralfyndigheter av olika sulfdmineral (Cu, Zn, Pb och Co m.f.),
jarnoxider,
graft, uran och molybden p°atra¨ ats. Ingen gruvdrift gallande
uranfyndigheter har
¨
¨
forekommit
i omr°adet.
¨
I omr°adena kring de gamla jarnbruken
p°atra¨ as ibland slaggh¨ogar. De stora mangder
¨
¨
slagg som bildades som en restprodukt vid jarnframst
ällningen lades m°anga g°anger p°a hog.
¨
¨
Kring samhallet
Voxnabruk har stora mangder
slagg kommit att p°averka jorden, och idag kan
¨
¨
fera kalkkravande
vaxter
(vilka annars ar
¨
¨
¨ ovanliga i omr°adet) hittas p°a dessa platser.

11.5.

Bioklimatisk zon

Det foreslagna
biosfaromr°
adet ligger inom den bioklimatiska zonen nordlig taiga.
¨
¨
11.6.
11.6.1.

Biologisk beskrivning
Skogar
REGIONALT
Det foreslagna
biosfaromr°
adet best°ar till 80 – 90 % av skogsmark, varav huvuddelen ar
¨
¨
¨ produktionsskogar som brukas for
¨ sin trar°
¨ avara. Tall (Pinus sylvestris) dominerar p°a h¨ojderna, medan
andelen gran (Picea abies ) ¨okar i dalg°angens sluttningar. Lovtr
¨ ad
¨ ar
¨ vanligt forekommande
¨
i skogar av mer naturskogsartad karaktar,
framf
orallt
i
de
skogar
som
genomg°
att en skogs¨
¨
brand i modern tid. P°a senare tid har ocks°a skogsbruket b¨orjat att gynna ett allt storre
¨
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504; Diabas (ca 1,27-1,25 miljarder år)
501; Diabas (1,0-0,9 miljarder år)

&

Spröd till plastisk deformationszon, högervriden (dextral) horisontell rörelsekomponent

&

Spröd till plastisk deformationszon, ospecificerad rörelse

614; Ryolit (ca 1,86 miljarder år), metamorf
624; Ryolit, dacit (ca 1,91-1,88 miljarder år), metamorfa
514; Ryolit, trakyt, trakydacit (1,7 miljarder år)
613; Basalt, andesit (ca 1,86 miljarder år), metamorfa
513; Trakybasalt, basaltisk trakyandesit, trakyandesit (1,7 miljarder år)

0

607; Granit, pegmatit (1,85-1,75 miljarder år)

5

10

20

30

610; Granitoid (ca 1,87-1,84 miljarder år), metamorf

40
km

619; Granitoid och underordnad syenitoid (ca 1,91-1,87 miljarder år), metamorfa
601; Granit, granodiorit, syenitoid, kvartsmonzodiorit och metamorfa ekvivalenter (1,8 miljarder år)
510; Granit, granodiorit, syenitoid, kvartsmonzodiorit (1,7 miljarder år)
623; Basalt, andesit och underordnad dacit (ca 1,91-1,88 miljarder år), metamorfa
611; Gabbro, dioritoid, ultrabasisk bergart och metamorfa ekvivalenter (ca 1,87-1,84 miljarder år)
603; Gabbro, dioritoid, diabas, ultrabasisk bergart, anortosit och metamorfa ekvivalenter (1,8 miljarder år)
511; Gabbro, dioritoid, diabas, ultrabasisk bergart (1,7 miljarder år)
504; Diabas (ca 1,27-1,25 miljarder år)
625; Metagråvacka, glimmerskiffer, grafit- och/eller sulfidförande skiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit, amfibolit (ca 1,96-1,87 milja. år)
621; Sandsten, slamsten, konglomerat, vulkanisk bergart (ca 1,91-1,87 miljarder år och möjligen yngre), metamorfa
507; Sandsten, konglomerat, siltsten, lerskiffer (1,6-1,3 miljarder år)
612; Kvartsarenit, lerskiffer, konglomerat (ca 1,87-1,84 miljarder år), metamorfa

Figur 11.2: Berggrundskarta over
det planerade biosfaromr°
adet.
¨
¨
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¨
Figur 11.4: Skogen dominerar landskapsbilden i Voxnadalen. Ovre
till vanster:
Natthimmel
¨
¨
i Hamra nationalpark, foto Kent Backeby. Ovre
till h¨oger: Bjorkskog
i Sassmanomr°
adet, foto
¨
¨
Jens Hansen. Nedre till vanster:
Granskog nara
¨
¨ Hasbo°
¨ an, foto Katarina Eriksson. Nedre till
h¨oger: Voxnadalens skogar brukas aktivt for
¨ sin trar°
¨ avara, foto Fia Johannessen.
inslag av lovtr
¨ ad,
¨ framförallt utav bj¨ork (Betula pendula, B. pubescens). Asp (Populus tremula), sälg (Salix caprea), ronn
¨ (Sorbus aucuparia ) och gr°aal (Alnus incana ) ar
¨ andra vanligt
forekommande
lovtr
Inslag av lovskog
ar
¨
¨ adslag.
¨
¨
¨ ocks°a vanligt i anslutning till odlade marker
och bebyggelse.
Av de naturtyper som fnns upptagna i EUs art- och habitatdirektiv fnns vastlig
taiga (p),
¨
naringsrika
granskogar, naringsfattiga
granskogar, tradkl
betesmarker, lovsumpskogar
¨
¨
¨ adda
¨
¨
(p), skogsbevuxna myrar (p), torra tallrika hedar och svaml
¨ ¨ovskogar (p) inom det planerade
biosfaromr°
adet. Bokstaven (p) anger att naturtypen ar
¨
¨ prioriterad i direktivet.
Voxnadalen har fera skogsomr°aden av naturskogskaraktar.
¨ I dessa skogar ar
¨ det vanligt
med ferhundra°ariga (≤ 300 ar)
° granar och tallar, brandpräglade skogar och rikligt med
tillg°ang till död ved i form av l°agor och torrakor. Den aldsta
barrskogen i Hamra Nationalpark
¨
(skyddad redan 1909) ar
skogar i mellersta Sverige.
¨ en av mycket fa° i princip ororda
¨
I omr°adet fnns ock°a fera aldre
och
or
orda
lovskogar
och
sumpskogar. M°anga av dessa
¨
¨
¨
omr°aden utgjorde tidigare myrtag (avsnitt 12.1) i det gamla bondesamhallet.
Idag har dessa
¨
marker istallet
utvecklats till lovk
aden och sumpskogar med h¨oga naturvarden,
vilket
¨
¨ arromr°
¨
¨
beror p°a att de uppsplittrade omr°adena inte har brukats efter myrtagsepokens slut och darf
¨ ¨or
växt igen.
Karakteristiska arter
I omr°adets skogar fnns samtliga av landets stora rovdjur och herbivorer. Hit hor
¨ brunbj¨orn
(Ursus arctos), varg (Canis lupus), lodjur (Lynx lynx), jarv
¨ (Gulo gulo) och kungs¨orn (Aquila
chrysaetos) respektive alg
¨ (Alces alces ) och r°adjur (Capreolus capreolus).
I skogsomr°aden av naturskogskaraktär fnns m°anga vedlevande insekter beroende av
dod
¨ ved i olika nedbrytningsstadier och av brandskadade trad.
¨ I detta avseende har Ekopark Grytaberg (tabell 7.2) en sarskilt
intressant insektsfauna med ¨over 37 rodlistade
arter.
¨
¨
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Figur 11.5: Orkidéen skogsfru, Epipogium aphyllum, foto Stefan Persson.
M°anga ovanliga svampar, mossor och lavar, som exempelvis den hogst
sallsynta
taigaporing¨
¨
en (Inonotopsis subiculosa), men aven
tallticka (Phellinus pini), taigakolfarnlav (Carbonicola
¨
anthracophila) och lunglav (Lobaria pulmonaria), kan sk°adas i omr°adet.
Mosippa (Pulsatilla vernalis), skogsfru (Epipogium aphyllum, fg 11.5) och knarot
¨ (Goodyera repens) ar
F°agelarter vanliga i omr°adets barrskogar
¨ exempel p°a karakteristiska vaxtarter.
¨
ar
Tetrao urogallus, orre Lyrurus tetrix, jarpe
Tetrastes bo¨ olika arter av h¨onsf°aglar (tjader
¨
¨
nasia och dalripa Lagopus lagopus) och ugglor (lappuggla Strix nebulosa, slaguggla Strix
uralensis, pärluggla Aegolius funereus och sparvuggla Glaucidium passerinum) samt lavskrika
(Perisoreus infaustus) och duvhök (Accipiter gentilis). Andra vanliga rovf°aglar i skogslandskapet ar
¨ sparvhok
¨ (Accipiter nisus), ormvr°ak (Buteo buteo) och bivr°ak (Pernis apivorus).
Vid sm°a och grunda tjarnar
i anslutning till skogsbevuxna myrar trivs m°anga vadarf°aglar,
¨
bl.a. gronbena
(Tringa glareola ) och skogssnappa
(Tringa ochropus). De gamla myrtags¨
¨
omr°adena, som idag har utvecklats till lovk
¨ ärromr°aden och sumpskogar, har en mycket rik
f°agelfauna. Bland annat har samtliga av Sveriges hackspettarter sk°adats har.
¨ Flera sorters
s°angare trivs ocks°a i dessa miljoer,
¨ bl.a. tradg°
¨ ardss°angare (Sylvia borin), torns°
¨ angare (Sylvia
communis), arts°
(Luscinia
¨ angare (Sylvia curruca), harms°
¨ angare (Hippolais icterina), naktergal
¨
luscinia) och fods°angare (Locustella fuviatilis).
¨
°
Naturliga processer och mansklig
paverkan
Manniskans
p°averkan p°a omr°adets skogar stracker
sig tillbaka till järn°aldern (avsnitt 9.1),
¨
¨
och historiskt har Sveriges skogar brukats extensivt for
¨ sin timmerr°avara. I samband med
andra varldskrigets
slut mekaniserades skogsbruket vilket medf¨orde att bruket av skogen
¨
for
¨ ändrades och intensiferades. Under 1950-talet kom trakthyggesbruk att bli den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige, och ar
¨ s°a an
¨ idag. Trakthyggesbruk innebär att en
ny generation trad
skots
¨ etableras samtidigt i ett best°and. Under uppvaxten
¨
¨ best°andet genom röjning och gallring, for
¨ att slutligen slutavverkas, varp°a ett nytt bet°and kan anlaggas
¨
och cykeln upprepas. Vid denna tidsperiod l°ag fokuset p°a ekonomi och tillvaxt,
¨ vilket aven
¨
a°terspeglades i den svenska lagstiftningen och medforde
att
mycket
liten
naturh
ansyn
togs.
¨
¨
Skogslandskapet blev s°aledes mer likformigt, och tillg°angen till död ved och andra strukturer
95

Ans¨okan till Unesco om att bilda Biosf¨aromr°ade Voxnadalen

Kapitel 11

som skapar variation i skogslandskapet, p°a s°aval
¨ habitat- som mikroklimatniv°a, minskade
markant. Bristen p°a naturhansyn
under st¨orre delen av 1900-talets skogsbruk har lett till
¨
habitatforlust
for
¨
¨ m°anga arter knutna till skogslandskapet.
D°a m°anga aldre
skogar (> 120 ar)
° avverkades under 1900-talets mitt har forekomsten
av
¨
¨
sena successionsstadier i skogslandskapet minskat. Detta har medfor
¨ t att arter anpassade till
sena successionsstadier i skogslandskapet har missgynnats. Naturhansynen
i samband med
¨
skogsbruk har under de senaste decennierina ¨okat vasentligt,
och en battre
balans mellan
¨
¨
produktions- och miljom°
°
(avsnitt 14.1).
¨ al har astadkommits
Samtidigt har andra naturliga storningar,
som exempelvis skogsbrander
och oversv
am¨
¨
¨
¨
ningar, kommit att minimeras och darmed
inverka p°a skogens ekologi. Blixtnedslag och
¨
antandning
av d¨od ved samt torra mossor och lavar i markskiktet har historiskt utgjort en
¨
viktig naturlig process. M°anga arter av vaxter,
insekter och svampar har darf
¨
¨ ¨or kommit att anpassa sig till och bli beroende av brandpraglade
miljoer
Skogsbrandernas
¨
¨ for
¨ sin foryngring.
¨
¨
p°averkan p°a ekosystemet har dock kommit att minska i betydelse till foljd
¨ av människans
e ektivare kontroll av uppkomna brander.
M°anga brandpraglade
arter ar
¨
¨
¨ idag r¨odlistade.
Under 1900-talet dikades stora arealer skogsmark i landet, bl.a. med stod
¨ av statliga
bidrag och arbetsmarknadspolitiska atg
° arder.
Syftet med att avleda vatten genom dikning
¨
var att öka skogens tillvaxt.
¨ Idag ar
¨ nydikning av skogsmark tillst°andspliktig och sker darf
¨ or
¨
i mycket begränsad omfattning.
Brukandet av skogen har gynnat hjortdjuren (alg
¨ och r°adjur) d°a dagens skogsbruksmetoder skapar rikligt med best°and av ung skog i lamplig
betesh¨ojd. Detta har a° andra
¨
sidan skapat problem med betesskador p°a lov
har gran
¨ och tall i ungskogar. Vid foryngring
¨
darf
p°a en del traditionella tallmarker. Genom jakt h°alls hjortdjuren,
¨ ¨or kommit att framjas
¨
och d°a framst
algen,
l°angt under gransen
for
Det h°arda jakttrycket
¨
¨
¨
¨ sin biologiska barkraft.
¨
p°a hjortdjuren foruts
atter
fungerande samarbeten och genomtankta
forvaltningsplaner
for
¨
¨
¨
¨
¨ att
upprätth°alla en god kvalitet p°a viltstammarna.
Utav de stora rovdjuren som tillhor
utrotad
¨ skogslandskapet var vargen tidigare nastintill
¨
i Sverige. Den sista svenska vargen observerades i Sarek-Padjelanta 1976 innan nya vargar vandrade in fr°an den Finsk-Ryska populationen i slutet av 1970-talet. Idag har vargen
a°teretablerat sig i landskapet, den svenska vargstammen kan dock riskera inavelsproblem om
stammen minskas kraftigt och ingen ny invandring sker. Illegal jakt p°a varg och andra stora
rovdjur har förekommit i omr°adet.
Nedfall fr°an kvavehaltiga
luftf¨ororeningar har en inverkan p°a skogsekosystemen. I skogs¨
omr°aden dar
ar
av kvavetillg°
angen kan en m°attlig tillf¨orsel av kvavened¨ tillvaxten
¨
¨ begransad
¨
¨
¨
fall ¨oka den biologiska produktionen och skogens tillvaxt.
kan
¨ Ett allt for
¨ stort kvavenedfall
¨
daremot
leda
till
kv
avel
ackage
fr°
a
n
marken
och
fororena
grundoch
ytvatten.
Organismer
¨
¨ ¨
¨
anpassade till kvavebegr
ansade
förh°allanden riskerar ocks°a att utkonkurreras av organis¨
¨
mer som gynnas av en större kvavetillg°
ang. Kvavenedfall
ar
¨
¨
¨ ett internationellt problem dar
¨
depositionen av kvaveoxider
over
Sverige till 85 % harstammar
fr°an utslapp
¨
¨
¨
¨ i andra lander.
¨
De p°ag°aende klimatförandringarna
ar
i temperatur¨
¨ en global utmaning. F¨orandringar
¨
och nederbordsklimat
kan p°averka skogsmilj¨oernas biologiska m°angfald p°a fera vis. Till
¨
exempel kan torkkänsliga arter fa° mindre utrymme nar
¨ det blir vanligare med sommartorka.
Farre
stranga
vintrar kan medfora
norrut nar
¨
¨
¨ att vissa arter trangs
¨
¨ konkurresen fr°an arter
anpassade till ett sydligare klimat ökar. Tatare
skogar till foljd
¨
¨ av snabbare tillvaxt
¨ kan ocks°a
p°averka faltoch mangd.
¨ och markvegetationens artsammansattning
¨
¨
Ett varmare klimat tillsammans med en forl
vegetationsperiod ¨okar skogens tillvaxt,
¨ angd
¨
¨
samtidigt tillkommer nya utmaningar som p°averkar b°ade skogens tillst°and och skogsbruket.
Riskerna for
storre
¨ olika skador p°a skogen ¨okar med ett varmare klimat, till exempelvis vantas
¨
¨
insektsangrepp, ökat viltbetestryck och ¨okad stormfallning
nar
blir kortare.
¨
¨ tjaltiden
¨
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¨
Figur 11.6: Voxnadalen ar
till vanster:
Hylstr¨ommen, foto Kent
¨ ett vattenrikt landskap. Ovre
¨
¨
Backeby. Ovre
till h¨oger: Storlommen (Gavia arctica) har ett karakteristiskt late
¨ och ar
¨ vanlig
i omr°adet, foto Bjorn
Sassmanomr°
adet, foto Olle Berglund. Nedre
¨ Olander. Nedre till vanster:
¨
¨
till hoger:
Hasbo°
¨
¨ an rinner genom ett skogslandskap, foto Ovan°akers kommun.
11.6.2.

Sjöar och vattendrag
Inom det planerade biosfaromr°
adet fnns ca 700 sjoar
an
¨
¨ storre
¨
¨ 1 ha, varav fertalet ar
¨
naringsfattiga
skogssj¨oar, men aven
naturligt naringsrika
sjoar
oar
¨
¨
¨
¨ och avjestrandsj
¨
¨ forekommer
¨
i omr°adet. Det fnns 10 sj¨oar i storleksordningen 500 – 600 ha, bl.a. sj¨oarna M°all°angen
och Storhamrasj¨on. En handfull av dessa sjoar
inom Natura 2000-omr°aden och
¨ ar
¨ belagna
¨
naturreservat samt Ekopark Grytaberg.
Utöver sjoarna
fnns ett stort antal vattendrag i omr°adet (fg 11.7). Den 190 km l°anga
¨
skogsalven
Voxnan stracker
sig som en livsnerv genom hela det planerade biosfaromr°
adet.
¨
¨
¨
Cirka 1000 km storre
bif¨oden och hundratals mindre backar
och aar
° har sina utfoden
i
¨
¨
¨
Voxnan. M°anga av vattendragen har hoga
och ar
inom Natura 2000¨ naturvarden
¨
¨ belagna
¨
omr°aden, naturreservat och Hamra nationalpark. Flera av omr°adets vattendrag karakteriseras
av st¨orre forsar som ibland bildar vattenfall. Hylstrommen,
en del av Voxnan, anses vara s¨odra
¨
Norrlands hogsta
vattenfall
med
en
fallh
ojd
p°
a
23
m
(fg
11.6).
¨
¨
Utav de naturtyper som ing°ar i EUs art- och habitatdirektiv fnns naringsfattiga
skogs¨
sjoar,
sj¨oar och avjestrandsj
adet.
¨ naringsrika
¨
¨
¨oar inom det planerade biosfaromr°
¨
Karakteristiska arter
REGIONALT
I omr°adets vattendrag lever fera sallsynta
arter, bl.a. fodparlmussla
(Margaritifera marga¨
¨
ritifera), europeisk a°l (Anguilla anguilla) och fodkrafta
¨ (Astacus astacus). Fiskarterna ¨oring
(Salmo trutta), r¨oding (Salvelinus alpinus), harr (Thymallus thymallus), abborre (Perca fuviatilis) och gadda
(Esox lucius) ar
¨
¨ typiska for
¨ omr°adet och populara
¨ att fska (fritidsfske).
Längs med Voxnan och dess bifoden
syns sp°aren efter baverns
(Castor fber ) framfart i form
¨
¨
av avbitna trad
Stabila best°and av utter (Lutra lutra) forekommer
i omr°adet,
¨ och baverdammar.
¨
¨
bl.a. vid Hylströmmen.
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Figur 11.7: De storsta
vattendragen och sjoarna
namngivna.
¨
¨
F°agellivet kring m°anga av omr°adets vattendrag är rikt. Stromstaren
(Cinclus cinclus) ar
¨
¨
en karaktarsf°
vid rinnande vatten intill forsar och fall, och i sin jakt p°a foda
¨ agel som hackar
¨
¨
kan den springa langs
med vattendragens botten. Sm°alommen (Gavia stellata) ar
¨
¨ en annan
karaktarsf°
¨ agel som ofta kan sk°adas vid skogssj¨oar i omr°adet.
Bland den strandnara
fera sallsynta
arter, bl.a. strandlummer
¨ vegetationen forekommer
¨
¨
(Lycopodiella inundata), klotgras
¨ (Pilularia globulifera ) och avjepil
¨
¨ort (Persicaria foliosa).
¨
°
Naturliga processer och mansklig
paverkan
Gradvis igenvaxning
av sj¨oar och v°atmarker ar
¨
¨ en naturlig process. Om detta vittnar de m°anga
omr°adena med torvavlagringar inom Voxnadalen. Genom historien har människan kommit att
p°averka omr°adets sjöar och vattendrag p°a m°anga vis (avsnitt 9.1).
De fottledsrensningar som genomfordes
i Voxnan och fera av bifodena
under fott¨
¨
ningsepoken har i stor utstrackning
p°averkat vattendragens morforlogi, hydrologi och ekologi.
¨
Omvandlingen av ett naturligt varierande vattendrag till en transportled for
¨ timmer innebar
att vattendragen rätades ut, att uppstickande stenar rensades bort och att grunda partier och
forgreningar
stangdes
av.
¨
¨
Som ett resultat av ingreppen okade
vattnens str¨omhastighet och orsakade att fnsedi¨
ment och grus succesivt spolades bort, darmed
forsvann
aven
naturliga lekbottnar for
¨
¨
¨
¨ bl.a.
lax (S. salar ) och oring
(S. trutta). Bortforslingen av storre
¨
¨ block och stenar medf¨orde att de
for
Ingreppen reducerade ocks°a in¨ fera fskarter viktiga vilo- och skyddsplatserna forsvann.
¨
teraktionen mellan vattnet och strandzonen vilket p°averkade strandvegetationens tillväxt och
artsammansattning.
Samtidigt medf¨orde de homogenare bottenstrukturerna och den okade
¨
¨
strömhastigheten att vattendragens förm°aga att h°alla kvar organiskt material (bl.a. fr°an
lovnedfall
) fors
M°anga sm°adjur beroende av organiskt material har darmed
miss¨
¨ amrades.
¨
¨
gynnats, vilket i slutandan,
genom
kopplingarna
i
n
aringsv
aven,
aven
har
p°
a
verkat
m
angden
¨
¨
¨
¨
¨
fsk.
Voxnan och ett fertal sjoar
¨ ar
¨ reglerade och p°averkade av vattenkraftverk, vilket har
medfört en stor inverkan p°a ekosystemens ekologi. Regleringsdammarna utgor
¨ spridnings98
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barriarer
for
och djur, samtidigt som de for
vattenniv°aerna p°averkar strand¨
¨ vaxter
¨
¨ anderliga
¨
zonernas vaxtamnen
ackumuleras aven
i dammsedimenten och
¨ och djurliv negativt. Narings
¨
¨
¨
medf¨or en minskad naringstillf
¨
¨orsel till nedstroms
¨ vattendrag. Sjalva
¨ kraftverken utgor
¨ vandringshinder for
¨ fera fskarter och andra vattenlevande organismer, samtidigt riskerar m°anga
fskarter att stryka med i kraftverkens turbiner.
Nipor, eller kraftigt sluttande erosionsbranter, skanker
en sarskild
karaktar
¨
¨
¨ till omr°adets
landskapsbild. Bildningen av nipor langs
med
Voxnan
var
tidigare
en
vanlig
och natur¨
ligt forekommande
process. Till foljd
¨
¨ av vattenkraftsregleringar och fottledsrensningar har
denna bildningsprocess dock kommit att minska kraftigt. De periodvisa och naturliga översvamningarna
i anslutning till omr°adets vattendrag har ocks°a minskat kraftigt till foljd
¨
¨ av
vattenkraftsregleringen.
Nedfall av forsurande
amnen
(svaveldioxider, kvaveoxider
och ammoniak) orsakade av
¨
¨
¨
utslapp
¨ fr°an trafk och sj¨ofart samt industrier och skogsbruk har lett till att sjoar
¨ och vattendrag
forsurats.
Den accelererade f¨orsurningen har inverkat negativt p°a vattendragens vaxtoch
¨
¨
djurliv. Organismer som snackor,
musslor och kraftdjur
ar
kansliga
i detta avseende.
¨
¨
¨ sarskilt
¨
¨
Merparten av de utslapp
¨ som faller ¨over Sverige har forts
¨ hit av vindar fr°an andra lander
¨
och internationell sjöfart. En del sjoar
ansliga
eller
¨ i omr°adet ar
¨ fortfarande forsurningsk
¨
¨
forsurade
med svag bu ertf¨orm°aga. Forsurningen
har dock minskat och forh°
¨
¨
¨ allandena i m°anga
av omr°adets sjöar ar
utan att sarskilda
kalkningsinsatser kravs.
¨ idag mycket battre
¨
¨
¨
I Voxnadalen nedstroms
delvis p°averkade av naringsl
ackage
fr°an
¨ orten Voxna ar
¨ sjoarna
¨
¨
¨
jordbruket, och ett antal vattendrag och sjöar i avrinningsomr°adets mer tatbefolkade
sydostra
¨
¨
¨
odningsproblematiken
delar har mindre god status avseende fosfor- och kvävehalter. Overg
¨
yttrar sig genom periodvis forekomst
av syrefria bottnar, d°aligt siktdjup och hoga
¨
¨ klorofyllhalter. I ovrigt
forekommer
inte n°agra stora ¨overgödningsproblem i omr°adet.
¨
¨
Ökande halter av löst organiskt material har noterats i m°anga sjöar och vattendrag under de senaste tv°a decennierna, b°ade i Sverige, Nordeuropa och Nordamerika. En ¨okad
utlakning av organiskt material fr°an marken har lett till en ökad färgrad (s.k. brunifering)
av m°anga vattendrag. I Voxnan bedoms
farggraden
ha okat
sedan matningarna
inleddes i
¨
¨
¨
¨
början av 1960-talet. Hogre
halter av lost
¨
¨ organiskt material i vattendragen kan bl.a. orsaka problem med dricksvattenkvaliteten. De bakomliggande orsakena kan delvis kopplas till
klimatförandringar.
Det ar
¨
¨ dock troligt att en rad faktorer ligger bakom.
11.6.3.

°
Vatmarker
REGIONALT I omr°adet fnns ca 350 km2 v°atmarker i form av myrar, kärr och sumpskogar.
Av de naturtyper som fnns upptagna i EUs art- och habitatdirektiv (p, prioriterad) fnns
och kallk
¨oppna mossor och karr,
¨ kallor
¨
¨ arr,
¨ rikkarr
¨ samt aapamyrar (p) inom det planerade biosfaromr°
adet. De st¨orsta v°atmarkskomplexen ar
nordost
¨
¨ belagna
¨
¨ och nordvast
¨ om Los
samt söder om Edsbyn. Det stora fertalet ar
¨ fattigkarr
¨ med tillh¨orande artfattig fora, men i
omr°aden kring Los och norr om Edsbyn fnns rikkarr
¨ och extremrikkarr
¨ som har en betydligt
artrikare fora. Flera av omr°adets myrmarker ing°ar i naturreservat eller Natura 2000-omr°aden.
I Hamra nationalpark (avsnitt 7.4) ing°ar ocks°a ett stort myrmarksomr°ade.
Karakteristiska arter
Flera av det foreslagna
biosfaromr°
adets v°atmarksomr°aden ar
¨
¨
¨ av botaniskt intresse. Extremrikkarrens
kalkhaltiga
jordm°
a
n
har
gynnat
en
utm
arkande
fora
av ovanliga och kalkkravande
¨
¨
¨
vaxter,
bl.a. olika starrarter (huvudstarr Carex capitata och tagelstarr Carex appropinqua¨
ta), orkidéer (brudsporre Gymnadenia conopsea, sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri och
angsnycklar
Dactylorhiza incarnata) och lummervaxter
(Lycopodiaceae, fg 11.8).
¨
¨
M°anga av omr°adets v°atmarksomr°aden ar
fagellokaler,
°
och hit h¨or bl.a.
¨ ocks°a valk
¨ anda
¨
Sassmanomr°
a
det
(Natura
2000;
avsnitt
7.4)
som
ligger
i
anslutning
till
t
atorten
Edsbyn. Vanli¨
¨
ga fagelarter
°
i Sassmanomr°
adet inkluderar olika ander
(kricka Anas crecca, blasand
Anas pe¨
¨
¨
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Figur 11.8: M°anga av omr°adets v°atmarker har hoga
och/eller ar
¨ botaniska varden
¨
¨ vardefulla
¨
¨
f°agellokaler. Ovre
till vanster:
Hamra nationalpark, foto Johnny Eng. Till h¨oger: Hamra natio¨
nalpark i nattljus, foto Stefan Persson. Nedre till vanster:
Strandlummer Lycopoiella inundata,
¨
foto Stefan Persson.
.
Tringa nenelope och skedand Anas clypeata), vadare ( gronbena
Tringa glareola, gluttsnappa
¨
¨
bularia, enkelbeckasin Gallinago gallinago och tofsvipa Vanellus vanellus), strandangsarter
¨
(gularla
arka
Anthus pratensis), s°angare (fods°angare Locustel¨ Motacilla fava och angspipl
¨
¨
la fuviatilis, grashoppss°
angare Locustella naevia och savsparv
Emberiza schoeniclus ) och
¨
¨
ugglor (jorduggla Asio fammeus och hornuggla Asio otus).
P°a gamla och delvis forsumpade
akermarker
°
i anslutning till lovk
och sumpsko¨
¨ arrskogar
¨
gar kan bl.a. f°agelarterna kornknarr (Crex crex), buskskvatta
¨ (Saxicola rubetra), stenskvatta
¨
(Oenanthe oenanthe) och steglits (Carduelis carduelis ) sk°adas. Brun karrh
¨ ¨ok (Circus aeruginosus), larkfalk
(Falco subbuteo) och tornfalk (Falco tinnunculus) syns ofta jaga i omr°adena.
¨
¨
°
Naturliga processer och mansklig
paverkan
Historiskt har omr°adets v°atmarker p°averkats av manniskan
genom dikning. Numera utg¨or
¨
nydikning en tillst°andspliktig verksamhet och sker därfor
omfattning. I
¨ i mycket begransad
¨
bl.a. Hamra Nationalpark p°ag°ar istallet
en igenlaggning
av diken och damningar.
¨
¨
¨
Historiskt har myrmarkerna havdats
genom sl°atter for
¨
¨ insamling av djurfoder. Vanligt
f¨orekommande var ocks°a att hamta
torv fr°an myrmarkerna (myrtag) for
¨
¨ att torka och anvanda
¨
som strö i ladug°arden. Efter att torven hamnat p°a g¨odselstacken anvandes
den som naring
¨
¨
p°a a°krarna.
11.6.4.

Gräsmarker
LOKALT
Grasmarker
i form av naturbetesmarker och sl°atterangar
har en mycket stor artrikedom.
¨
¨
M°anga av arterna är anpassade till en kontinuerlig hävd av markerna, antingen genom
bete eller sl°atter. Utöver en l°ang kontinuitet av bete och sl°atter, indikerar de havdgynnade
¨
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Figur 11.9: Grasmarker
som havdas
genom bete eller sl°atter har ofta ett mycket rikt vaxt¨
¨
¨ och
¨
djurliv. Ovre
till vanster:
Naturbetesmark som h°alls oppen
av n¨otdjur i Sassmanomr°
adet, foto
¨
¨
¨
¨
Jens Hansen. Ovre
till h¨oger: Idag ar
viktiga for
fortsatt
¨ ocks°a hastar
¨
¨ att h°alla grasmarkerna
¨
oppna,
foto Fia Johannessen. Nedre till vanster:
F°ar p°a naturbete, foto Fia Johannessen.
¨
¨
Nedre till h¨oger: Fjallkor
p°a fabovall,
foto: Jens Hansen.
¨
¨
arterna en avsaknad av godsling
eller andra produktionsh¨ojande atg
° arder
(t.ex. ins°aning med
¨
¨
vallvaxter).
Den goda ljustillgangligheten
och de naringsfattiga
markf¨orh°allandena har skapat
¨
¨
¨
goda foruts
attningar
for
fora. Ett rikt vaxtliv
har i sin tur gynnat ett rikt insekts¨
¨
¨ en ortrik
¨
¨
och fjarilsliv,
och i slutandan
aven
fagellivet.
°
¨
¨
¨
Utav de naturtyper som ing°ar i EUs art- och habitatdirektiv fnns silikatgrasmarker,
¨
fuktangar,
h¨ogort
och sl°atterangar
i det foreslagna
biosfaromr°
adet. Av dessa tillhor
¨
¨ angar
¨
¨
¨
¨
¨
sl°atterangarna
de mest artrika. Langs
med Voxnans nedre del fnns ett stort antal sotvattens¨
¨
¨
strandangar
som regelbundet oversv
ammas,
och dessa omr°aden ar
¨
¨
¨
¨ ofta mycket artrika miljoer.
¨
Karakteristiska arter
Vaxtarter
som indikerar en havdad
och ogodslad
mark ar
¨
¨
¨
¨ karakteristiska for
¨ naturbetesmarker
och sl°atterangar.
Exempel som hittas inom det foreslagna
biosfaromr°
adet ar
¨
¨
¨
¨ ormrot (Bistorta vivipara), gronsk
¨ ara
¨ (Bidens radiata), backruta (Thalictrum simplex), n°alsav
¨ (Eleocharis
acicularis), gökart
(Gentianella campestris). Svampar¨ (Lathyrus linifolius ) och faltgentiana
¨
ter som indikerar havdade
markforh°
¨
¨ allanden, och som hittas i omr°adet, är bl.a. purpurbrun
jordtunga (Microglossum atropurpureum) och honungsvaxskivling (Hygrocybe reidii).
Olika sländarter (ex. storfackig
kungsnattslanda
Semblis phalaenoides), fjarilsarter
(ex.
¨
¨
¨
citronfjaril
¨ Gonepteryx rhamni, grasf
¨ jaril
¨ Pararge aegeria, amiral Vanessa atalanta, munkfy
Panthea coenobita, angsmetallvinge
Adscita statices och r¨odhalsad lavspinnare Atolmis ru¨
bricollis) samt langhorningar
°
(Cerambycidae) ar
¨ typiska insektsarter for
¨ omr°adets grasmarker.
¨
S°anglärka (Alauda arvensis), buskskvatta
¨ (Saxicola rubetra), stenskvatta
¨ (Oenanthe oenanthe) sävsparv (Emberiza schoeniclus) och ortolansparv (Emberiza hortulana) samt bl°a
karrh
°
knutna till Voxnadalens oppna
och havdbundna
¨ ¨ok (Circus cyaneus ) ar
¨ vanliga fagelarter
¨
¨
kulturlandskap.
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¨
°
Naturliga processer och mansklig
paverkan
Grasmarkernas
artrikedom har gynnats av de forh°
° av kontinuerlig
¨
¨ allanden som tusentals ar
havd
upphor
dock de ¨oppna markerna
¨ genom bete och sl°atter har skapat. Om havden
¨
¨ vaxer
¨
gradvis igen, for
°
sluta sig till skog. I och med detta forsvinner
¨ att p°a endast n°agra artionden
¨
mycket av den artrikedom av vaxter,
insekter
och
faglar
°
som
ar
beroende
av
ett
oppet
och
¨
¨
¨
havdat
landskap. Idag ar
vilka tillh¨or de mest artrika grasmarkerna,
¨
¨ andelen sl°atterangar,
¨
¨
b°ade f°a och sm°a.
Nedläggningen av jordbruksmark tillsammans med en for
och mer intensiv mar¨ andrad
¨
kanvandning
har fors
foruts
attningarna
for
arter. Denna trend
¨
¨ amrat
¨
¨
¨
¨ m°anga havdgynnade
¨
gäller b°ade i Voxnadalen och landet i stort.
11.6.5.

Odlingsmarker
REGIONALT
I det f¨oreslagna biosfaromr°
adet fnns en st¨orre sammanhangande
odlingsbygd i Voxnadalens
¨
¨
sydostra
delar, speciellt i anslutning till de tv°a storsta
tatorterna
Edsbyn och Alfta (fg
¨
¨
¨
89). Insprangda
jordbruksmarker i ett i övrigt skogsdominerat landskap förekommer i mindre
¨
utsträckning. Odlingslandskapet ar
¨ varierat och har skapats i samverkan mellan människor
och betande djur under fera tusen a°r.

Figur 11.10: Voxnadalens odlingsmarker ar
belagna
i omr°adets sydostra
delar i an¨ framst
¨
¨
¨
¨
slutning till tatorterna
Edsbyn och Alfta. Ovre
till vanster:
De m°anga ladorna ar
¨
¨
¨ en viktig del
¨
av odlingslandskapets kulturmiljöarv. Ovre
till hoger:
Vandring i jordbrukslandskapet. Nedre
¨
till vanster:
Sl°atter till vallfoder. Nedre till hoger:
Sassmanomr°
adet best°ar av en mosaik av
¨
¨
¨
a°kermarker och v°atmarker. Samtliga foton av Jens Hansen.
.

Karakteristiska arter
De gr¨odor som odlas i omr°adet ar
¨ havre, korn och vete for
¨ spannm°alsproduktion, samt
angssvingel,
timotej och rödklover
for
och
¨
¨
¨ vallproduktion. P°a grund av e ektiv frorensning
¨
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besprutning fnns inte langre
n°agon karakteristisk ograsfora
i storre
utstrackning.
N¨otdjur
¨
¨
¨
¨
används for
och kottprodukter,
medan far
° anvands
for
¨ produktionen av mjolk¨
¨
¨
¨ produktionen
av kött- och skinnprodukter. Numera sker ocks°a en stadig ¨okning av andelen hastar
i hob¨
bysyfte, och hastarnas
betning har kommit att fa° en allt storre
betydelse for
¨
¨
¨ bevarandet av
det öppna kulturlandskapet.
¨
°
Naturliga processer och mansklig
paverkan
Den r°adande jordbruksomvandlingen sedan efterkrigstiden har fatt
° konsekvenser for
¨ landskapsbilden. M°anga sm°abruk har fatt
° lagga
ned och istallet
ersatts av storre
bruknings¨
¨
¨
enheter och specialiserade jordbruksföretag. Detta beror bl.a. p°a l°aga avrakningspriser
p°a
¨
jordbruksprodukter. I Gavleborgs
lan
av akermark
°
under mitten
¨
¨ p°ab¨orjades nedlaggningen
¨
av 1900-talet. Till foljd
av jordbruksmark har en viss igenvaxning
av jord¨ av nedlaggningen
¨
¨
brukslandskapet skett. En del odlingsmark har ocks°a planterats med skog.
Den for
¨ m°anga arter viktiga mosaiken har minskat kraftigt, och ersatts av b°ade storre
¨
ytor av samma markslag och skarpare granser
mellan de olika markslagen. Inslag av aldre
¨
¨
solitartr
buskar och akerholmar
°
ar
¨ ad,
¨ barande
¨
¨ darf
¨ ¨or mycket viktiga sm°abiotoper for
¨ fjarilar,
¨
f°aglar, faddermoss
i det ovriga
odlingslandskapet.
¨ och lite storre
¨ daggdjur
¨
¨
Dranering
av a°kermark, tillf¨orsel av handelsgodsel
och ins°add av for
gr¨odor p°averkar
¨
¨
¨ adlade
¨
ocks°a foruts
attningarna
f
or
den
biologiska
m°
a
ngfalden.
Lantbrukarna
i
omr°
a
det har anvant
¨
¨
¨
¨
herbicider i varierande omfattning, vilket ocks°a kan p°averka den biologiska m°angfalden negativt.
Idag expolateras viss odlingsmark i samband med att det sker en bebyggelseutveckling.
Under perioden 1998 – 2010 har ca 5 % av jordbruksmarken forsvunnit
till foljd
¨
¨ av bebyggelseutvecklingen i Gavleborgs
lan.
¨
¨ Att bibeh°alla befntliga jordbruksmarker ar
¨ viktigt for
¨
att kunna sakerst
alla
efterfr°agan till lokalproducerade livsmedel och landets
¨
¨ b°ade en okad
¨
sjalvf
¨ ors
¨ orjandegrad.
¨
11.6.6.

°
T¨
atbebyggda omraden
LOKALT
De tatbebyggda
omr°adena domineras av byggnader, vagar,
¨
¨
¨ovriga h°ardgjorda ytor och anlagda grönomr°aden. Industrier med gamla anor, bl.a. ett fertal s°agverk, fnns i omr°adets olika
tatorter.
Modernare industrier har framst
utvecklats kring de tv°a storsta
tatorterna
Edsbyn
¨
¨
¨
¨
och Alfta.
Gr¨onomr°aden som parker, kyrkog°ardar, privata tradg°
ara
¨ ardar och tatortsn
¨
¨ friluftslivsomr°aden skapar trivsel for
och djur. Den
¨ inv°anare och ar
¨ viktiga livsmilj¨oer for
¨ m°anga vaxter
¨
allmanna
sk¨otseln av dessa ytor har dock betydelse för vilka arter som gynnas respektive
¨
missgynnas.
Karakteristiska arter
Lovtr
lonn
¨ ad,
¨ framforallt
¨
¨ (Acer platanoides), björk (Betula pendula ) och r¨onn (Sorbus aucuparia), ar
ett
vanligt
inslag i tatorternas
gr¨onomr°aden och tradg°
¨
¨
¨ ardar. Gulsporre (Linaria
vulgaris), blomsterlupin (Lupinus polyphyllys, invasiv art), mj¨olkort
¨ (Chamerion angustifolium) och renfana (Tanacetum vulgare) ar
som har spridit ut sig efter jarnv
¨ typiska vaxtarter
¨
¨ agar
¨
och vägkanter.
Igelkott (Erinaceus europaeus ) och ekorre (Sciurus vulgaris ) tillhor
ara
¨ ofta den tatortsn
¨
¨
faunan. Under sommarm°anaderna hörs tornseglarens (Apus apus) karakteristiska skriande
över hustaken, samt koltrastens (Turdus merula) och lovs°
¨ angarens (Phylloscopus trochilus)
vackra s°ang. Andra vanliga f°agelarter i bebyggda omr°aden ar
¨ ladusvala (Hirundo rustica),
hussvala (Delichon urbicun) och gr°asparv (Passer domesticus).
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¨
Figur 11.11: Edsbyn och Alfta ar
biosfaromr°
adets tv°a st¨orsta tatorter.
Ovre
till
¨ det foreslagna
¨
¨
¨
¨
¨
vanster:
Edsbyn centrum. Ovre
till hoger:
Alfta centrum. Nedre till vanster:
Ojeparken,
Edsbyn.
¨
¨
¨
Nedre till höger: Idrotts- och folkparken Forsparken, Alfta. Samtliga foton fr°an Ovan°akers
kommuns bildarkiv.
¨
°
Naturliga processer och mansklig
paverkan
Den i sarklass
viktigaste naturliga processen som p°averkar omr°adets tatorter
ar
¨
¨
¨ ¨oversvamningar
¨
utefter alven
Voxnan. Myndigheten for
och beredskap (MSB) har utsett Eds¨
¨ samhallskydd
¨
byn till en av 18 orter i landet med hög riskfaktor for
Klimatf¨orandringarna
¨ översvamningar.
¨
¨
innebar
och pl¨otsliga skyfall.
¨ en ¨okad risk for
¨ ¨oversvamningar
¨
De fottledsrensningar som genomfordes
langs
med Voxnan under fottningsepoken (av¨
¨
snitt 9.1) har bidragit till tatorternas
kanslighet
for
amningar.
I ett op°averkat vattendrag
¨
¨
¨ oversv
¨
¨
är det naturligt att alven
svammar
¨
¨
¨over sin normala f°ara och expanderar till strandskogar,
v°atmarker och högvattenf°aror vid hoga
En alv
dessa bu ertzoner
¨ foden.
¨
¨ som till°ats anvanda
¨
utefter hela sitt lopp kan darmed
e ektivt fordela
och oskadliggora
¨
¨
¨ den h¨oga energin som
höga vattenfoden
innebar.
och vattendrag har dock f¨orlorat mycket
¨
¨ Flottningsp°averkade alvar
¨
av denna naturliga bu ertf¨orm°aga, vilket okar
risken for
amningar
i framforallt
¨
¨ stora oversv
¨
¨
¨
älvens nedre delar.
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12. EKOSYSTEMTJÄNSTER

12.1.

°
Beskriv om m¨
ojligt de ekosystemtj¨
anster som varje ekosystem i biosf¨
aromradet
erbjuder och vilka som anv¨
ander sig av dessa tj¨
anster.
Ekosystemtjanster
ar
som fas
° fr°an naturens olika ekosystem och som
¨
¨ de produkter och tjanster
¨
bidrar till v°art valbefnnande.
I
enlighet
med
Millennium
Ecosystem Assessment Framework
¨
(MEA) och The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) delas ekosystemtjänster
in i fyra kategorier:
1. Stödjande tj¨
anster – de naturliga processer och tillst°and som ar
attningarna
¨ grundforuts
¨
¨
for
(t.ex. biogeokemiska cykler, jordm°ansbildning,
¨ de ¨ovriga tre ekosystemtjansterna
¨
växternas fotosyntes, biologisk m°angfald, ekologiska samspel och ekosystemens stabilitet).
2. Reglerande tjänster – de form°
¨ aner som f°as fr°an reglering av naturliga processer (t.ex.
dampning
av vattenavrinning och f¨oden genom vegetationsupptag, insekters pollinering
¨
och mykorrhizans atercirkulering
°
av jordens naring).
¨
3. F¨
ors¨
orjande tj¨
anster – de olika produkter som f°as fr°an ekosystemen (t.ex. skogsr°avara,
svamp och bar,
¨ viltk¨ott och dricksvatten fr°an yt- och grundvatten).
4. Kulturella tj¨
anster – de icke-materiella form°
° fr°an ekosystemen (t.ex. mental
¨ aner som fas
och fysisk halsa,
rekreation samt spirituella och estetiska upplevelser vid vistelse i
¨
naturen).
Nedan beskrivs de ekosystemtjanster
som de olika ekosystemen i det planerade biosfar¨
¨
omr°adet genererar. Beskrivningarna omfattar inte en heltackande
ekosystemtjanstanalys,
d°a
¨
¨
n°agon s°adan inte har gjorts.

12.1.1.

Skogar
De ekosystemtjanster
som skogen genererar ar
ekosystemtjansterna
¨
¨ beroende av de stodjande
¨
¨
som exempelvis jordm°ansbildningen, cirkulationen av narings
amnen,
vaxternas
fotosyntes och
¨
¨
¨
den samlade biologiska m°angfalden.
Skogen bidrar till regleringen av klimatet och vattnets kretslopp (reglerande ekosystemtjanster)
genom lagring av organiskt kol i den vaxande
biomassan och i markproflen, samt
¨
¨
genom tradens
och den ¨ovriga vaxtlighetens
upptag av vatten. Kolinlagring i vaxande
biomas¨
¨
¨
sa kan ha en betydelsefull roll for
koldioxid (vaxthusgas)
i atmosfaren,
¨ att minska mangden
¨
¨
¨
och darigenom
begransa
de r°adande klimatfor
(global klimatreglering). Skogens
¨
¨
¨ andringarna
¨
funktion som kolsanka
(nettoinlagring av kol) eller kolkalla
¨
¨ (nettoutslapp
¨ av kol) ar
¨ dock beroende av fera faktorer, bl.a. skogens successionsstadie och skotsel
vid skogsbruks°atgarder.
¨
¨
Vilka produkter som tillverkas av skogsr°avaran ar
¨ ocks°a av betydelse for
¨ klimatnyttan, dar
¨
l°anglivade produkter (ex. husvirke) g¨or storre
¨ klimatnytta an
¨ kortlivade produkter (ex. papper).
Naturlig biologisk kontroll av skadedjur via predation och parasitism är ytterligare en
av skogens reglerande ekosystemtjanster.
F¨or arter som ut¨ovar biologisk kontroll kan skogen
¨
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Faktaruta 7: Hälsingefuran - ett välkänt kvalitetsbegrepp
Hälsingefuran är känd för sina goda virkesegenskaper, speciellt efterfr°agad är den inom
möbel- och snickeriindustrin. Den efterfr°agade Hälsingefuran är en senvuxen tall (P. sylvestris) med tätvuxet virke och en hög andel kärnved. Dessa egenskaper utvecklas under tallens
tillväxt°ar och kan direkt kopplas till klimatet i Hälsinglands skogar.
Ett kyligare klimat och en kortare växtsäsong gör att bredden p°a trädets a°rsringar avtar,
detta ger ett mer tätvuxet virke. Senvuxet trä, som Hälsingefura, inneh°aller även en högre
andel sommarved. Den ved som bildas under sommaren och tidig höst har, till skillnad fr°an
v°arveden, tjocka och starka fbrer. P°a s°a vis f°as ett h°art virke med hög densitet, vilket är
efterfr°agat inom möbel- och snickeriindustrin.
Hälsingefuran har ocks°a en hög andel kärnved. Kärnveden är kärnan i stammens mitt, den
har en mörk röd färg omgiven av ljusare splintved. Kärnan best°ar av gamla döda vedceller,
vilka inte längre ing°ar i trädets transportsystem av vatten. Detta gör att kärnveden har en
lägre fuktkvot. När splintved överg°ar till kärnved bildas ämnet pinosylvin, en fenol som gör
träet naturligt impregnerat och därmed mer beständigt. Hälsingefuran är därför eftertraktad
till produkter som p°a n°agot vis kommer att vara utsatta för väta och fukt.

tjana
livsmiljo¨ for
¨ som viktig livsmilj¨o i deras olika livcykelsstadier (t.ex. aggl
¨ aggningsplatser,
¨
¨
larvstadier eller overvintringsplats
for
¨
¨ vuxna).
Försorjande
ekosystemtjanster
fr°an omr°adets skogar inkluderar dels livsmedel, i form av
¨
¨
svamp, bar
och r°avarumaterial till
¨ och viltkott,
¨ samt skogsr°avara som ger timmer, biobransle
¨
for
hos lokala s°agverk och traindustrier.
Den inhemska tallen (Pinus sylvestris ) som
¨ adling
¨
¨
vaxer
i Halsinglands
skogar har fera eftertraktade virkesegenskaper som ar
¨
¨
¨ direkt kopplade
till omr°adets klimat (faktaruta 7). Begreppet Halsingefura
ar
ett vida valk
¨
¨ sedan lange
¨
¨ ant
¨
kvalitetsbegrepp, framforallt
inom m¨obel- och snickeriindustrin.
¨
Innovationen av nya produkter baserade p°a trar°
¨ avara har en viktig roll i utvecklingen mot
ett fossiloberoende samhalle.
En vasentlig
del av naringslivet
i Region Gavleborg
ar
¨
¨
¨
¨
¨ direkt
kopplat till bioekonomi, och regionen bedöms ha stora m¨ojligheter att fortsätta utveckla sig
inom omr°adet (Region Gävleborgs förutsättningar och möjligheter i en framtida bioekonomi,
NiNa Innovation, 2016).
Manniskors
kulturella bakgrund har en stor betydelse for
¨
¨ hur en person forh°
¨ aller sig till
skogen och naturen överlag. For
forknippas
ofta skogen och den okanda
¨ m°anga nyanlanda
¨
¨
¨
naturen med n°agot farligt och osakert.
D°a det idag fnns ett stort behov av arbetskraft inom
¨
de gröna naringarna
behover
olika vagar
hittas for
till skogsnaringen,
¨
¨
¨
¨ att lotsa nyanlanda
¨
¨
och dar
som en resurs. I detta avseende kommer möjligheten
¨ arbetsgivaren ser de nyanlanda
¨
att vistas i skogen att vara en integrerande faktor.
De kulturella ekosystemtjansterna,
vilka nyttjas av omr°adets bofasta och bes¨okare, in¨
kluderar tillg°angen till ett rikt friluftsliv i omr°adets skogar, bl.a. genom vandring, lopning,
¨
skid°akning, orientering, svamp- och barplockning
och jakt. Turismf¨oretag dar
¨
¨ skogen nyttjas for
viltsk°adning i gömslen, hundspannsturer och jakt, startas och drivs
¨ t.ex. hastturer,
¨
idag i allt storre
i omr°adet. Att vistas i naturen bidrar till manniskors
allmanna
¨ utstrackning
¨
¨
¨
valbefnnande,
b°ade fysiskt och psykiskt. Skogen ar
en viktig resurs for
¨
¨ darmed
¨
¨ friluftslivet
och folkhalsan,
vilket skapar en mangd
av samverkansmojligheter
och naringslivsutveckling
¨
¨
¨
¨
inom turismsektorn. Skogar med en hog
arter, samt sp°ar efter
¨ artrikedom och m°anga sallsynta
¨
olika kulturlamningar
fr°an svunna tider, bidrar ocks°a till omr°adets natur- och kulturmilj¨oarv.
¨
12.1.2.

Sjöar och vattendrag
De st¨odjande ekosystemtjanster
som sj¨oar och vattendrag genererar inkluderar bl.a. alger¨
nas fotosyntes och vattenmiljöernas samlade biologiska m°angfald. De reglerande ekosystem106
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tjanster
som genereras fr°an sjoar
¨
¨ och vattendrag inkluderar ekosystemens förm°aga att reglera
och ta hand om miljogifter,
samt att fltrera och rena vatten genom fastlaggning
i sediment och
¨
¨
organismer. Vattendragens primarproduktion
bidrar till klimatreglering d°a atmosfariskt
koldi¨
¨
oxid tas upp och lagras i algers och vattenlevande vaxters
biomassa. Undervattensvaxter,
trad
¨
¨
¨
och strandnara
erosion d°a vaxternas
rotter
¨ vegetation reglerar vattenf¨odet och forebygger
¨
¨
¨
binder sediment och stabiliserar markskiktet.
Historiskt sett har den framsta
fors
fr°an omr°adets vattendrag
¨
¨ ¨orjande ekosystemtjansten
¨
varit som vattentakt
sker dock merparten av
¨ for
¨ hush°all, lantbruk och industrier. Nufortiden
¨
vattenuttaget till b°ade industri, dricksvatten och lantbruk fr°an grundvattenmagasin. Omr°adets
sj¨oar och vattendrag forser
ocks°a lokalbefolkningen och bes¨okare med fsk for
¨
¨ privat konsumtion. Yrkesfske forekommer
inte inom det foreslagna
biosfaromr°
adet.
¨
¨
¨
Lokalbefolkningen och besökare till omr°adet tar del av vattendragens kulturella ekosystemtjanster,
bl.a. genom kanotpaddling, sm°ab°atsutfykter, bad, fagelsk°
°
adning, sportfske
¨
och naturvandringar langs
med vattendragen. Det fnns fera lokala turismforetag
som nyttjar
¨
¨
Voxnan och övriga vattendrag for
kanotutfykter och guidade fsketurer.
¨ t.ex. baversafari,
¨
Sj¨oarnas och vattendragens samlade artrikedom och sp°ar efter olika kulturlamningar,
i
¨
och kring vattendragen, bidrar till omr°adets natur- och kulturmiljöarv.
12.1.3.

°
Vatmarker
De st¨odjande ekosystemtjanster
som v°atmarker genererar liknar de som beskrivits for
¨
¨ sj¨oar
och vattendrag. V°atmarkernas samlade biologiska m°angfald ar
¨ rik, och dessa miljoer
¨ ar
¨ ofta
mycket vardefulla
f°agellokaler for
och/eller vaxtlokaler
med en sallsynt
¨
¨ hackning/rastning
¨
¨
¨
fora.
V°atmarkerna genererar reglerande ekosystemtjänster i form av vattenrening och klimatreglering, samtidigt har de en mycket viktig vattenlagrande form°
¨ aga. Den vattenlagrande
f¨orm°agan hjalper
till att minska plotsligt
hoga
och darmed
minskar aven
risken
¨
¨
¨ vattenfoden,
¨
¨
¨
for
och erosion (avsnitt 11.6).
¨ ¨oversvamningar
¨
P°a omr°adets myrmarker kan inv°anare och besokare
plocka bar
¨
¨ av hjortron (Rubus chamaemorus) (fors
Tidigare genererade v°atmarkerna aven
fors
¨ ¨orjande ekosystemtjanst).
¨
¨
¨ orjande
¨
ekosystemtjanster
till omr°adets jordbrukare. Torv fr°an myrarna anvandes
till strö i ladug°arden,
¨
¨
medan vissa myrar aven
sl°attades for
¨
¨ att ge foder till djuren.
V°atmarkernas bidrag till de kulturella ekosystemtjansterna
ar
¨
¨ m°anga d°a de ofta ar
¨ populara
uppmarksammats
av ornito¨ rekreationsomr°aden. Flera av omr°adena har sedan lange
¨
¨
loger och ar
°
adning. Hit hor
adet kring Edsbyn
¨ populara
¨ lokaler for
¨ fagelsk°
¨ bl.a. Sassmanomr°
¨
samt Freluga-, Edstuga- och R¨onnas-omr°
adena i narheten
av Bollnas.
¨
¨
¨ I ett internationellt
perspektiv ar
° p°averkansgrad unika, darmed
ar
¨ omr°adets v°atmarker med sin globalt sett laga
¨
¨
de ocks°a vardefulla
representanter for
¨
¨ omr°adets natur- och kulturmiljoarv.
¨

12.1.4.

Gräsmarker
De stodjande
och reglerande ekosystemtjanster
som grasmarker
(naturbetesmarker, sl°atter¨
¨
¨
genererar ar
angar
och strandangar)
¨
¨
¨ i stort identiska med de beskrivna for
¨ tidigare ekosystem.
Likt for
reglerande ekosystemtjanster
i
¨ v°atmarker genererar de fuktiga strandangarna
¨
¨
form av vattenrening och reglering av vattenfoden.
Vid de aterkommande
°
oversv
amningar
¨
¨
¨
som r°ader i omr°adet absorberar strandangarna
vattnet genom sin vattenlagrande form°
¨
¨ aga.
Samtidigt tas narings
amnen
upp
av
vegetationen,
vilket
minskar
l
ackaget
av
n
arings
amnen
¨
¨
¨
¨
¨
till närliggande vattendrag.
D°a naturbetesmarker och sl°atterangar
inte pl¨ojs sker en storre
¨
¨ kolinlagring i marklagret
i jamf
med akermark
°
som plojs.
har dessa marker kommit att uppmarksammas
¨ orelse
¨
¨ Darmed
¨
¨
i ett klimatperspektiv. Grasmarkernas
artrika fora ger ocks°a goda foruts
attningar
for
¨
¨
¨
¨ en
m°angfald av pollinerande insekter, vilka ar
viktiga
for
omr°
adets
fors
orjning
av
lokalt
odlade
¨
¨
¨ ¨
grödor och livsmedel.
107

Ans¨okan till Unesco om att bilda Biosf¨aromr°ade Voxnadalen

Kapitel 12

Naturbetesmarkerna, inklusive de tidvis och delvis översvammade
strandangarna
langs
¨
¨
¨
med Voxnan, forser
omr°adet med bra betesmarker (f¨orsorjande
ekosystemtjanster)
for
¨
¨
¨
¨ kottpro¨
duktion. Sl°atter for
idag endast i begransad
ut¨ h¨oproduktion p°a dessa marker forekommer
¨
¨
sträckning.
M°anga manniskor
uppskattar det ¨oppna kulturlandskapet som estetiskt tilltalande, sam¨
tidigt ar
angliga
for
kulturlandskapet
¨ markerna ofta lattillg
¨
¨
¨ inv°anare och bes¨okare. Det oppna
¨
genererar darmed
bra
m
ojligheter
till
rekreation
och
friluftsliv
(kulturella
ekosystemtj
änster).
¨
¨
Strandangarnas
rika fagelliv
°
g¨or dem till omtyckta och valk
miljoer
°
adning.
¨
¨ anda
¨
¨ f¨or fagelsk°
Naturbetesmarkerna och sl°atterangarna
ar
en
del
av
det
traditionella
och
oppna
odlings¨
¨
¨
landskapet, vilket har formats av manniskan
och betande djur i samverkan. I och med detta
¨
ar
ett viktigt kulturmiljoarv
som b°ade bidrar till landskapets lokala identitet
¨ grasmarkerna
¨
¨
och platskänsla.
12.1.5.

Odlingsmarker
De stodjande
ekosystemtjanster
(t.ex. fotosyntesen och jordm°ansbildningen) och reglerande
¨
¨
ekosystemtjanster
(t.ex. insektspollinering och biologisk skadedjurskontroll) som odlingsland¨
skapet genererar ar
¨ viktiga for
¨ produktionen av lokala livsmedel.
Viktiga fors
som odlingsmarkerna genererar ar
¨ ¨orjande ekosystemtjanster
¨
¨ djurfoder fr°an
vallproduktion, spannm°al och proteingrödor samt livsmedel fr°an spannm°alsproduktion, fruktoch barodling
och k¨ottproduktion (not,
° P°a fera platser i naromr°
adet sker tillverkning
¨
¨ far).
¨
av get- och koost. De lokalproducerade ostarna saljs
¨ ofta i obemannade ostkiosker i direkt
anslutning till g°arden.
Det oppna
odlingslandskapet upplevs som estetiskt tilltalande av m°anga manniskor.
Vand¨
¨
ring, jakt och ridning i anslutning till det ¨oppna odlingslandskapet ar
¨ n°agra exempel p°a
uppskattade fritidsaktiviteteter (kulturella ekosystemtjanster).
¨

12.1.6.

°
T¨
atbebyggda omraden
Tatortsn
ara
¨
¨ skogsomr°aden, gemensamma gr¨onytor och privata tradg°
¨ ardar i de tatbebyggda
¨
omr°adena genererar fera ekosystemtjanster.
Beroende av vaxtsorter
som utplanteras kan
¨
¨
blomsterplanteringar i parker och tradg°
attningar
for
¨ ardar bilda foruts
¨
¨
¨ pollinerande insekters
utbredning i omr°adet. De m°anga lovtr
i tatorterna
ar
¨ aden
¨
¨
¨ viktiga livsmiljoer
¨ for
¨ insekter
och f°aglar, samtidigt renar de luften genom partikelupptag och reglerar klimatet genom att
ge skugga och ta upp koldioxid. Den tatortsn
ara
¨
¨ vegetationen bidrar ocks°a till reglering
och rening av vatten d°a trad
¨ och ¨ovrig markvegetation tar upp vattnet, samtidigt som icke
h°ardbelagda ytor m¨ojliggor
¨ for
¨ markinfltration. Behovet av att leda bort ytvatten minskar
därmed.
Privata gronsaksoch fruktodlingar i hush°allens tradg°
¨
¨ ardar ger lokalt producerade livsmedel (försorjande
ekosystemtjanster),
medan gemensamma gr¨onomr°aden och privata trad¨
¨
¨
g°ardar bidrar till de kulturella ekosystemtjansterna.
I anslutning till fera av tatorterna
fnns
¨
¨
populära friluftslivsomr°aden med markerade leder, vindskydd och grillplatser. Lederna nyttjas for
fritidsaktiviteter, bl.a. vandring, löpning, skid°akning, orientering, ridning och
¨ en mangd
¨
motor cross.

12.2.

Ange om indikatorer f¨
or ekosystemtj¨
anster anv¨
ands f¨
or att utv¨
ardera biosf¨
ar°
°
omradets
tre funktioner (bevara, utveckla och st¨
odja). Om sadana
indikatorer
¨ och beskriv dem.
anv¨
ands, ange vilka de ar
En heltackande
analys av vilka indikatorer som kan anvandas
for
det planerade
¨
¨
¨ att utvardera
¨
biosfaromr°
adets
tre
funktioner
bevara,
utveckla
och
stodja
har
i
nul
äget
inte
tagits
fram som
¨
¨
en del av kandidaturen. Det fnns dock ett antal mojliga
och lokalt anvandbara
indikatorer
¨
¨
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som kan anvandas
till ovan specifcerade syfte, vilka kan komma att ing°a i den utvecklingsplan
¨
som är under framtagande (avsnitt 17.4).
• Reglerande ekosystemtj¨
anster– grad av markerosion, frekvens och omfattning av ¨oversvamningar
i tatortsn
ara
¨
¨
¨ omr°aden, vattenkvalitet och andel pollinerande insekter.
• F¨
ors¨
orjande ekosystemtj¨
anster – vattenkvalitet och vattentillg°ang, tillg°ang till lokalproducerade livsmedel, skoglig tillvaxt,
¨ fsk- och viltbest°andens status, antal foretag
¨
knutna till omr°adets fors
ekosystemtjanster
och enkatunders
¨ orjande
¨
¨
¨
¨okningar riktade
till foretagare
och inv°anare i omr°adet.
¨
• Kulturella ekosystemtjänster – bes¨oksnaringsstatistik,
antal insatser for
¨
¨ att framja
¨
friluftsliv, halsa
och dyl., antal deltagare p°a evenemang som framjar
friluftsliv, halsa
¨
¨
¨
och dyl., antal foretag
och foreningar
m.f. som erbjuder naturbaserade upplevelser,
¨
¨
enkätundersokningar
och intervjuer riktade till inv°anare, besokare
och foretagare
i
¨
¨
¨
omr°adet.
I avsnitt 16.1 beskrivs de myndigheter och organisationer som ansvarar for
¨ regelbundna
matningar
och uppf¨oljningar av bl.a. vattenkvalitet, luftkvalitet och klimat- och vattenfode
¨
¨ i
omr°adet.
12.3.

°
Beskriv den biologiska mangfald
som ligger till grund f¨
or ekosystemtj¨
ansterna
¨
°
i biosfaromr
adet
(t.ex. olika arter eller artgrupper).
Omr°adets samlade biologiska m°angfald ar
attning
for
¨ en foruts
¨
¨
¨ ekosystemens funktion och
deras kapacitet att generera ekosystemtjanster.
En h¨og artrikedom bidrar till ett ekosystems
¨
resiliens, dvs. dess form°
p°averkan eller
¨ aga att hantera yttre p°afrestningar i form av mansklig
¨
naturliga st¨orningar. Det nyckelgrupper av arter som ar
¨ extra viktiga for
¨ ekosystemtjansterna
¨
i det foreslagna
biosfaromr°
adet ar
¨
¨
¨ angivna i tabell 12.1 till 12.4.

12.4.

°
Ange om nagon
bed¨
omning av ekosystemtj¨
anster har gjorts f¨
or det f¨
oreslagna
¨
°
°
° fall anv¨
biosfaromr
adet.
Har en sadan
bed¨
omning i sa
ants vid framtagandet
av förvaltningsplanen?
Ingen heltackande
bed¨omning av ekosystemtjanster
har gjorts for
biosfar¨
¨
¨ det foreslagna
¨
¨
omr°adet. Lokala initiativ forekommer
dock.
P°
a
initiativ
av
Ovan°
a
kers
kommun
har
en
omfat¨
tande landskapsanalys genomforts
adet (Natura 2000, tabell 7.2). Landskaps¨ av Sassmanomr°
¨
analysen ska anvandas
som ett kunskapsunderlag for
¨
¨ att bevara och utveckla omr°adets olika
funktioner och natur- och kulturmiljövarden.
Bland annat ska m¨ojligheterna till fagelsk°
°
adning
¨
utvecklas genom att tillganglighetsanpassa
omr°adet och bygga ett nytt f°ageltorn.
¨
En omfattande inventering av Voxnan och bifoden
har nyligen genomforts.
Invente¨
¨
ringen har utvärderat fskebest°andens och andra vattenlevande organismers status, och en
kartläggning av vandringshinder och fottledsrensade partier har gjorts. Arbetet har delvis
skett genom ett samarbete mellan Bollnäs, Ljusdals och Ovan°akers kommun, och ska resultera
i nya kommunala fskev°ardsplaner for
¨ Voxnan med bif¨oden (avsnitt 6.2 och 7.1).
Flera mindre inventeringar och kartlaggningar
av skogsomr°aden med hoga
¨
¨ naturvarden
¨
har genomforts
ade. Tillsammans ger de ett vik¨ som en del av kandidaturen till biosfaromr°
¨
tigt kunskapsunderlag vid framtagandet av kommunala forvaltningsplaner,
och den sarskilda
¨
¨
utvecklingsplan som ska tas fram av biosfäromr°adet (avsnitt 17.4).
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Tabell 12.1: Stodjande
ekosystemtjanster
och de arter och/eller artgrupper som ar
¨
¨
¨ viktiga
for
¨ tillhandah°allandet av dessa.
Ekosystemtj¨
anster
Primarproduktion
¨
– Omvandling av solenergi till
organiska material genom fotosyntes.

Biogeokemiska cykler

Habitat och livsmiljöer
– Arter som ar
¨ viktiga för att
upprätth°alla habitat och livsmiljöer for
¨
andra organismer.

Biologisk m°angfald
– Innefattar egentligen hela omr°adets
artsammansättning inklusive dess
genetiska m°angfald. I tabellen uppges
dock endast de artgrupper som för
omr°adet anses vara specifkt artrika.

Jordm°ansbildning
– Organismer som bidrar till att ny
jordm°an bildas.

Arter och artgrupper
Markvegetation, t.ex. orter,
gras
¨
¨ och odlade
grödor
Barrtrad,
¨ t.ex. tall (Pinus sylvestris ) och gran
(Picea abies)
Lövtrad,
¨ t.ex. bj¨ork (Betula pendula, B.
pubescens), asp (Populus tremula) och rönn
(Sorbus aucuparia)
Alger och annan undervattensvegetation
Mikroorganismer, svampar och markfauna
(t.ex. protozoer, insekter, maskar och
spindeldjur)
Markvegetation, t.ex. blommande vaxter
i skog
¨
och naturbetesmarker.
Betesdjur, t.ex. notdjur,
far
° och hastar.
¨
¨
Barrtrad,
¨ t.ex. tall (P. sylvestris ) och gran (P.
abies)
Lövtrad,
¨ t.ex. salg
¨ (Salix caprea ) , asp (P.
tremula) och bjork
¨ (B. pendula, B. pubescens)
Fiskarter t.ex. oring
(Salmo trutta ) och lax
¨
(Salmo salar )
Större rovdjur
F°aglar
Insekter
Blommande växter
Svampar
Lavar
Fiskar
Musslor
Mikroorganismer, svampar och markfauna
(t.ex. protozoer och insekter, maskar,
spindeldjur samt ovriga
ryggradsl¨osa djur)
¨
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Tabell 12.2: Reglerande ekosystemtjanster
och de arter och/eller artgrupper som ar
¨
¨ viktiga
for
¨ tillhandah°allandet av dessa.
Ekosystemtj¨
anster
Vattenreglering och rening
– Arter som reglerar och renar vatten
genom vattenupptag och upptag av
narings
amnen
och genom reglering av
¨
¨
vattenföden.
Klimatreglering
– Arter som bidrar till klimatreglering
genom upptag av koldioxid för
kolinlagring i biomassa och jordm°an.
Luftrening
– Arter som renar luften genom upptag
av luftburna fororeningar.
¨
Pollinering och fröspridning
– Arter som bidrar till pollinering av
b°ade kommersiellt viktiga och naturligt
förekommande vaxter
samt organismer
¨
som sprider frön.
Erosionskontroll
– Arter som binder sediment genom
natverk
av r¨otter.
¨
Biologisk skadedjurskontroll
– Arter som tillhandah°aller naturlig
kontroll av skadedjur genom predation.
Storm-, vindskydd, samt v°agskydd i alv
¨
och sjoar.
¨
– Arter som minskar negativ p°averkan
av vind och/eller v°agor.

Arter och artgrupper
Mark- och buskvegetation
Barr- och lovtr
¨ ad
¨
Säv och vass
Torv och mossar
Alger och undervattensvegetation i sötvatten
Vattenlevande fauna, t.ex. musslor i sotvatten
¨
Mark- och buskvegetation
Barr- och lövträd
Alger och annan undervattensvegetation
Mark- och buskvegetation
Barr- och lovtr
¨ ad
¨
Vildbin, solitara
¨ getingar, humlor, vaxtsteklar,
¨
tv°avingar, fjarilar
och andra pollinerande
¨
insekter samt faglar,
°
insekter och gnagare.

Markvegetation, framforallt
gras
¨
¨ och buskar
Barr- och lovtr
¨ ad
¨
Undervattensvegetation och buskar
Rovinsekter, parasiter (t.ex. parasitsteklar),
f°aglar
rovf°aglar, rovdjur och insektsatande
¨
Markvegetation
Buskar, barr- och lovtr
¨ ad
¨
Undervattensvegetationen
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Tabell 12.3: Fors
ekosystemtjanster
och de arter och/eller artgrupper som ar
¨ orjande
¨
¨
¨ viktiga
för tillhandah°allandet av dessa.
Ekosystemtj¨
anster
Dricksvatten
– Artgrupper som är viktiga för
vattenrening d°a vattnet genom
infltration blir en del av grundvattnet
som används som dricksvatten. Det kan
dock argumenteras för att dessa arter
bidrar till den reglerande tjänsten
vattenrening, men vi har valt att även
ha med dem i detta sammanhang.
Livsmedel fr°an växtriket
– Arter som odlas f¨or kommersiellt syfte
eller f¨or egenkonsumtion.
K¨ott- och mjolkprodukter
¨
– Arter som ar
¨ viktiga for
¨ produktion av
k¨ott- och mjölkprodukter.
Livsmedel fr°an fsk/sötvattensorganismer
som fskas ur ett kommersiellt syfte
eller for
¨ egenkonsumtion.

Djurfoder
– Arter som används till djurfoder.
Gödsel
– Arter som direkt eller indirekt bidrar
till naturg¨odsel.
Viltkott
¨
– Arter som ar
¨ vanliga jaktbyten.
Anvands
for
¨
¨ egenkonsumtion eller for
¨
f¨orsaljning.
¨
Vilda svampar och bär
– Ätliga arter som plockas, framförallt
f¨or egenkonsumtion

Timmer
– Arter som anvands
som massaved och
¨
virke.
Biobränsle (ved, fis)
– Arter som används som bränsle,
antingen i kommersiellasyften eller för
egenbruk.

Viktiga arter och artgrupper
Markvegetationen, bl.a. olika gräsarter och
buskar
Barr- och l¨ovtrad
¨
Alger och undervattensvegetation
Vattenlevande fauna, t.ex. musslor

Grödor som olika sädesslag, rotfrukter, frukt,
bar
¨ och gronsaker
¨
Olika grasarter
och ¨orter som ats
¨
¨ av
betesdjuren
° och getter
Notdjur,
far
¨
Fiskarter som abborre (P. fuviatilis), gadda
¨
(Esox lucius), harr (Thymallus thymallus),
oring
(S. trutta), lake (Lota lota), sikloja
¨
¨
(Coregonus albula), gös (Sander lucioperca),
sik (Coregonus maraena), röding (Salvelinus
alpinus) och mort
¨ (Rutilus rutilus)
Kraftor
(fodkrafta
¨
¨ Astacus astacus
Framforallt
olika grasarter
och baljvaxter
¨
¨
¨
Olika gräsarter som betas av boskap
Djurfodergrodor
¨
R°adjur (Capreolus capreolus), alg
¨ (Alces
alces), hare (Lepus sp.) och skogshöns
(Tetraoninae sp.)
¨
Atliga
svamp- och bararter,
t.ex. kantarell
¨
(Cantharellus sp.), trattkantarell (Craterellus
tubaeformis ) och stensopp (Boletus edulis),
bl°abar
¨ (Vaccinium myrtillus), lingon (V.
vitis-idaea), hjortron (Rubus chamaemorus)
och hallon (Rubus idaeus).
Gran (P. abies), tall (P. sylvestris),
contortatall (P. contorta) asp (P. tremula) och
bjork
¨ (B. pendula, B. pubescens )
Gran (P. abies), tall (P. sylvestris),
contortatall (P. contorta), asp (P. tremula) och
bjork
¨ (B. pendula, B. pubescens)
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Tabell 12.4: Kulturella ekosystemtjanster
och de arter och/eller artgrupper som ar
¨
¨ viktiga
for
¨ tillhandah°allandet av dessa.
Ekosystemtj¨
anster
Rekreation, friluftsliv, turism
– Arter som bidrar till rekreations- och
friluftsuppleveser som fagelsk°
°
adning,
jakt och sportfske. Detta inkluderar
arter som ocks°a bidrar till omr°adets
turismnaring
genom att locka bes¨okare.
¨

Mental/ fysisk hälsa
– Arter som bidrar till en ökad fysisk
och/eller mental halsa
hos manniskor.
¨
¨

Kultur- och naturarv
– Arter som ar
¨ viktiga for
¨ omr°adets
kulturmiljö- och/eller naturmiljöarv.

Platskänsla
– Arter som bidrar till en ökad
platskänsla inom omr°adet.

Estetik och inspiration
– Arter som är estetiskt tilltalande och
bidrar till inspiration för exempelvis
kulturutövare.
Kunskap/undervisning
– Arter som nyttjas eller omnamns
i
¨
undervisningssyften och/eller bidrar till
bibeh°allen ekologisk kunskap.

Viktiga arter och artgrupper
For
ar
¨ denna tjanst
¨
¨ omr°adets samlade
biologiska m°angfald i sig viktig.
Specifkt viktiga artgrupper inkluderar:
F°aglar som gäss, vadare och rovf°aglar som
lockar fagelsk°
°
adare och turister.
Fiskarter populara
¨ for
¨ sport- och
rekreationsfske som gadda
(E. lucius),
¨
abborre (P. fuviatilis), harr (T. thymallus)
oring
(S. trutta ) och roding
(Salvelinus
¨
¨
alpinus).
Utter (Lutra lutra), bäver (Castor fber), varg
(Canis lupus), bjorn
¨ (Ursus arctos ) och lodjur
(Lynx lynx).
Vaxtligheten
generellt, sallsynta
och hotade
¨
¨
arter specifkt.
Sm°a- och storvilt
For
ar
¨ denna tjanst
¨
¨ omr°adets samlade
biologiska m°angfald viktig. Grönomr°aden har
i allmänhet en positiv inverkan p°a b°ade den
fysiska och mentala halsan,
speciellt i
¨
bebyggda omr°aden, dar
i parker
¨ gronskan
¨
och tradg°
¨ ardar har en viktig roll.
For
ar
¨ denna tjanst
¨
¨ omr°adets samlade
biologiska m°angfald viktig. Dock kan fera
rodlistade
arter raknas
som specifkt viktiga
¨
¨
for
¨ omr°adets kulturmilj¨o- och naturmiljoarv,
¨
växt-, insekts- och
hit hör t.ex. havdgynnade
¨
fagelarter.
°
For
ar
¨ denna tjanst
¨
¨ omr°adets samlade
biologiska m°angfald viktig liksom omr°adets
allmanna
karaktar
¨
¨ och landskapsbild. Det
oppna
kulturlandskapet i alvdalen,
¨
¨
v°atmarkerna och de vidstrackta
skogarna är
¨
kannetecknande
for
regionen.
¨
¨
For
ar
¨ denna tjanst
¨
¨ omr°adets samlade
biologiska m°angfald viktig samt de öppna
kulturlandskapet i alvdalarna,
vattendragen
¨
och v°atmarkerna samt de vidsträckta
skogarna.
For
ar
omr°adets
¨ denna tjanst
¨
¨ framforallt
¨
samlade biologiska m°angfald viktig. De
vanligast forekommande
djuren och vaxterna
¨
¨
(t.ex. tradslag)
ar
¨
¨ viktiga för grundskolornas
allmanna
undervisning i naturvetenskap.
¨
Andra mer specifka artgrupper är
havdgynnad
fora och fauna, rovdjur, faglar,
°
¨
fsk och insekter.
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¨
°
°
13. BIOSFAROMR
ADETS
VIKTIGASTE MAL

13.1.

¨ for
¨ det foreslagna
¨
¨
°
° utifran
° de tre funkRedogor
biosfaromr
adets
viktigaste mal
tionerna (bevara, utveckla och st¨
odja) som beskrivs nedan (avsnitt 14–16) och
°
¨
°
biologisk och kulturell mangfald.
Redog¨
or aven
f¨
or indirekta paverkansfaktorer
och/eller organisatoriska utmaningar.
Övergripande vision
Den övergripande visionen for
biosfaromr°
adet ar
¨ det foreslagna
¨
¨
¨ Voxnadalen - en bra bit av
världen. Denna vision ska uppn°as genom att hänsynsfullt bruka och bevara omr°adets naturoch kulturmiljövarden,
till nytta for
och natur.
¨
¨ manniskor
¨

De tre funktionerna
Det foreslagna
biosfaromr°
adet ska bidra till de tre huvudfunktionerna bevara (avsnitt 14),
¨
¨
utveckla (avsnitt 15) och stödja (avsnitt 16), vilka ar
aden
¨ fastlagda for
¨ samtliga biosfaromr°
¨
genom Sevillastrategin och Unescos ramverk for
aden (Statutory Framework for
¨ biosfaromr°
¨
the World Network of Biosphere Reserves).
• Bevara Voxnadalens unika naturtyper, ekosystem och kulturmiljövarden,
samt dar
¨
¨ s°a
ar
°
forlorade
natur- och kulturmiljov
¨ m¨ojligt aterskapa
¨
¨ arden.
¨
• Utveckla en sociokulturellt och ekologiskt h°allbar samhallsutveckling
i Voxnadalen,
¨
som bidrar till att omr°adet upplevs som attraktivt att leva, bo och verka i.
• Stödja forskning, demonstrationsprojekt och larande
inom h°allbar samhallsutveckling,
¨
¨
genom att samverka med universitet/högskolor och knyta mer forskning till omr°adet.

Indirekta p°averkansfaktorer som kan inverka p°a det foreslagna
biosfaromr°
adets m°aluppfyllel¨
¨
ser inkluderar dels globala miljoutmaningar,
som exempelvis klimatf¨orandringar
och luftf¨oro¨
¨
reningar, och dels globala/nationella for
i konjunkturen och det politiska laget.
¨ andringar
¨
¨
Det fnns aven
fera organisatoriska utmaningar som kan inverka p°a det foreslagna
bio¨
¨
sfäromr°adets m°aluppfyllelser. Att skapa samverkan mellan intressenter som har olika perspektiv ar
°
arbete
¨ en utmaning i sig. For
¨ att lyckas kravs
¨ god koordinering och ett langsiktigt
som skapar fortroende
for
med minst en
¨
¨ varandra. Genom ett samordnande biosfarkontor,
¨
koordinator, skapas mojligheterna
for
¨
¨ att n°a en l°angsiktig kontinuitet i detta arbete.
Att upprätth°alla ett kontinuerligt intresse och engagemang for
¨ sakfr°agor ar
¨ en stor utmaning, speciellt om engagemanget är beroende utav ett fatal
° eldsjalar,
d°a detta skapar en
¨
s°arbar organisation. For
alla
¨ att sakerst
¨
¨ en organisationstruktur som inte enbart ar
¨ beroende
av enskilda eldsjalars
engagemang,
kommer
det
foreslagna
biosf
aromr°
a
dets
egen
organisa¨
¨
¨
tion att ha en kommunal huvudman (avsnitt 17.1.8).
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°
° f¨
°
Beskriv biosf¨
aromradets
mal
or hallbar
utveckling.
°
Biosf¨
aromrade
Voxnadalen som samverkansarena - f¨
or och av lokala intressenter
FN har identiferat att genomf¨orandet av Agenda 2030 och De Globala M°alen kraver
att
¨
olika sektorer och aktörer samverkar genom att utbyta kunskap, expertis och resurser (SDG
17; Partnerships for the goals). P°a s°a vis kan stuprorst
¨ ank
¨ mellan olika sektorer brytas,
samtidigt som samarbete over
icke traditionella granser,
geografskt s°a val
¨
¨
¨ som administrativt, stimuleras. I detta perspektiv har biosfaromr°
aden en viktig funktion att fylla genom att
¨
sammanfora
¨ olika sektorer och akt¨orer.
Den svenska regeringen har som ambition att vara ledande i genomforandet
av Agenda
¨
2030, nationellt och internationellt. Baserat p°a praktiska erfarenheter fr°an Sveriges fem befntliga biosfäromr°aden ar
att fungera som strategiska karnomr°
aden att
¨ dessa val
¨ lampade
¨
¨
lara
¨ av, st¨odja och investera i under arbetet med att implementera Agenda 2030 i Sverige (Sveriges Biosfäromr°aden - arenor för implementering av Agenda 2030, Schultz, L och
Heinrup, M, 2017).
Det planerade Biosfäromr°ade Voxnadalen har som huvudm°al att fungera som en neutral,
inkluderande och dynamisk samverkansarena, till form°
¨ an för inv°anare och lokala/regionala
intressenter. Biosfäromr°adets organisation ska arbeta med de fr°agor som kommunerna inte
har r°adighet over,
saknar muskler till eller av andra skal
och med de
¨
¨ inte kan losa
¨ sjalva,
¨
fr°agor där de ideella krafterna har stor vilja men saknar resurser. Samverkan ska ske genom
att ta ett helhetsgrepp, dar
¨ alla tre aspekter av h°allbar utveckling - miljö, människa och
ekonomi- inkluderas i processen.
° och bidraget till Biosf¨
Övergripande mal
arprogrammets globala strategi
F¨or att bidra till de tre funktionerna bevara, utveckla och st¨odja (avsnitt 13.1) har det planerade biosfaromr°
adet tagit fram fera ¨overgripande m°al. De uppsatta m°alen har formulerats
¨
med utg°angspunkt fr°an Biosfarprogrammets
globala handlingsplan for
aden, Lima
¨
¨ biosfaromr°
¨
Action Plan (LAP). M°alen ar
accepterade, realistiska och
¨ SMARTa, dvs. specifka, matbara,
¨
tidsatta (tabell 13.1).
¨
Tabell 13.1: Overgripande
e ektm°al for
ade Voxnadalen.
¨ Biosfaromr°
¨

1

2

Övergripande m°
al
(fram till 20251 )

Indikatorer för matbarhet
¨

Biosf¨aromr°ade Voxnadalen ar
¨ ett
modellomr°ade för h°allbar utveckling
genom att aktivt bidra till globala
(Agenda 2030), nationella (Sveriges
nationella milj¨om°alssystem) och
lokala miljööverenskommelser
(regionala och lokala miljöm°al).
Biosf¨aromr°ade Voxnadalen bidrar
med goda exempel p°a h°allbar
samh¨allsutveckling till
varldsn
atverket
av biosfaromr°
aden.
¨
¨
¨

Antal initiativ/aktiviteter som
bidrar till globala, nationella och
lokala miljöoverenskommelser
och
¨
som genomförs, kommuniceras och
sprids.

Antal goda exempel identiferade
och kommunicerade via
v¨arldsn¨atverket av
biosf¨aromr°aden, antal deltagare
fr°an Voxnadalen p°a EuroMAB,
NordMAB och andra
n¨atverkstr¨a ar.

1

°
Atgärder
(enligt Lima
Action Plan, LAP)
LAP A1.1, A1.2

LAP A4.4

2025 ar
° fram till vilket den f¨orsta fem-°ariga utvecklingsplanen for
¨ det ar
¨ Biosf¨aromr°ade Voxnadalen ska g¨alla
(2020 - 2025; se avsnitt 17.4).
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3

4

5

6

7

8

9

Biosfäromr°ade Voxnadalen initierar
tvärsektoriella samarbeten p°a lokal,
regional och nationell niv°a for
¨
biologisk m°angfald,
kulturmiljöv¨arden samt till form°
¨ an
för lokalbefolkningen.
Biosfäromr°ade Voxnadalen testar
ekosystembaserade atg¨
° arder i syfte
att mildra e ekter av
klimatforandringar.
¨¨
Biosfäromr°ade Voxnadalen bidrar
till att identifera, forvalta
och
¨
sprida kunskaper om
ekosystemtj¨anster, och att fr¨amja
deras l°angsiktiga funktionalitet och
nytta for
¨ lokalbefolkningen.
Biosf¨aromr°ade Voxnadalen ar
¨ en
brygga mellan den forskning och
utbildning som sker vid högskolor
och universitet och den praktiska
tillämpningen bland omr°adets
intressenter. Genom samarbeten
med högre laros¨
¨ aten knyts
forskningoch utbildning till
Voxnadalen och resultaten leder till
kunskapsutveckling for
¨ omr°adets
intressenter.
Biosfäromr°ade Voxnadalen ses som
en neutral, inkluderande och
naturlig samarbetspartner bland
Voxnadalens privata och ideella
intressenter, och bidrar till
biosfäromr°adets aktiviteter och
m°aluppfyllelser.
Biosfäromr°ade Voxnadalen bygger
p°a inkluderande och öppna
processer vad gäller organisationen,
framtagandet av utvecklingsplaner
och genomförandet av aktiviteter.

Biosfäromr°ade Voxnadalens
koordinator, övriga medarbetare och
akt¨orer i omr°adet deltar i
kompetenshöjande utbildningar och
aktiviteter, samt p°a regionala och
tematiska n¨atverkstr¨a ar inom
v¨arldsn¨atverket for
¨ biosf¨aromr°aden.
10 Biosfäromr°ade Voxnadalen initierar
och ing°ar i gr¨ans¨overskridande
samarbeten med andra
biosfäromr°aden (sk. twinning).
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Antal samarbeten där bevarande
och utvecklig kombineras.

LAP A1.3

Antal projekt med bäring p°a
klimatför¨andringar som genomf¨ors
i Voxnadalen.

LAP A1.4

Antal projekt med bäring p°a
ekosystemtjanster
i Voxnadalen.
¨

LAP A7.1

Antal samarbeten mellan
högskolor/universitet och
Biosfäromr°ade Voxnadalen som
ger ny kunskap, antal
utvecklings°atgärder som
kommunicerats fr°an forskning,
antal aktiviteter i/för/om
biosfäromr°aden, antal
utbildningar/kurser och antal
deltagare.

LAP A4.1, A4.2,
A4.5

Antal samarbetsprojekt mellan
privat/ideell sektor och
biosf¨aromr°adet, antal foretag
m.f.
¨
som allieras med biosfäromr°adet
och dess värdegrund, antal
f¨oretag som deltar i utbildningar.

LAP C5.1, C6.1,
C6.2

Lokal delaktighet med bred
representation i Biosfaromr°
ade
¨
Voxnadalens styrelse och
fokusgrupper, antal deltagare p°a
Biosf¨aromr°ade Voxnadalens arliga
°
oppna
m¨ote, antal deltagare med
¨
bred representation p°a specifka
aktiviteter, antal utbildade
biosfärambassadörer.
Antal deltagare/antal deltagande
organisationer.

LAP A2.3

Antal p°ag°aende eller genomförda
samarbeten som inkluderar
twinning.

LAP B6.1
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11 Biosf¨aromr°ade Voxnadalen deltar p°a
aktiviteter arrangerade av Svenska
Biosfärprogrammet och Sveriges
biosfäromr°aden, samt p°a
nätverkstra¨ ar för EuroMAB och
NordMAB.
12 Biosf¨aromr°ade Voxnadalen m¨ojligg¨or
f¨or lokala foretagare
och
¨
entreprenörer att delta p°a
studiebes¨ok och n¨atverkstr¨a ar i
andra biosfäromr°aden, nationellt och
internationellt.
13 Biosf¨aromr°ade Voxnadalen ar
¨ ett
nationellt k¨ant varum¨arke for
¨
omr°adet, och används vid
marknadsföringen av produkter och
tj¨anster som ¨overensst¨ammer med
biosf¨aromr°adets v¨ardegrund och
nationella riktlinjer.
14 Biosfäromr°ade Voxnadalen
tillg¨anglig¨or dokument, data,
resultatrapporter och övriga
redovisningar via sin hemsida.
15 Biosfäromr°ade Voxnadalen har en
kommunikationsstrategi och
kommunicierar p°a ett lattbegripligt
¨
sätt.

16 Biosfäromr°ade Voxnadalens
organisation har en langsiktig
°
och
stabil ekonomisk grundfnansiering,
samt genererar ytterligare intäkter
genom externa projektmedel och
samverkan med externa fnansiärer
som har kapacitet att bidra till
m°aluppfyllelserna.
17 Biosf¨aromr°ade Voxnadalen skapar
nya m¨ojligheter for
¨ lokala
entrepren¨orer och foretagare
genom
¨
utbildning, stimulans°atgärder och
o entlig upphandling.

Antal deltagare.

B2.1

Antal foretagare
och
¨
entreprenörer fr°an Voxnadalen
som deltar.

C6.1, C6.2

Antal produkter och tjänster som
marknadsförs med
biosf¨aromr°adets varum¨arke och
värdegrund.

C7.2

Digital tillg°ang via internet till
dokument, data och andra
material.

LAP D1.1

Antal besökare till
biosfäromr°adets hemsida, antal
nedladdade dokument, antal
följare och delningar p°a Facebook
och Instagram, antal referenser i
media.
°Arlig verksamhetsplan med
tryggad grundfnansiering
beslutas och genomförs, antal
samarbeten med potentiella
fnansi¨arer, antal s¨okta och
beviljade projektmedel, andel av
organisationens verksamhet som
fnansieras genom externa
samarbeten och projekt.
Antal foretag
som allierar sig med
¨
Biosfäromr°adet och dess
v¨ardegrund, antal foretag
som
¨
deltar i utbildningar, antal
mekanismer som inträttas som
knyter foretagare
till omr°adet,
¨
antal nystartade foretag,
antal
¨
lokala foretag
med o entliga
¨
upphandlingavtal.

LAP D2.2

LAP A5.1, A5.2,
C3.1, C3.2

LAP C6.1, C6.2

°
Tre fokusomraden
v¨
agleder arbetet
Under kandidaturen till biosfaromr°
ade har tre fokusomr°aden arbetats fram som ska vagleda
¨
¨
arbetet. Fokusomr°adena ar
att¨ framtagna utifr°an omr°adets naturgivna och kulturella foruts
¨
¨
ningar, och symboliserar de omr°aden där Voxnadalen har bra foruts
attningar
att bidra med
¨
¨
goda exempel till varldsn
atverket
av biosfaromr°
aden. De tre fokusomr°adena ar
¨
¨
¨
¨ Skogen som
h°allbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.
For
visioner formulerats av den styrgrupp som bilda¨ varje fokusomr°ade har overgripande
¨
des som en del av kandidaturen till biosfaromr°
ade (avsnitt 13.3). D°a fera av de ¨overgripande
¨
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FNs GLOBALA MÅL, AGENDA 2030

SVERIGES NATIONELLA MILJÖMÅL
Sveriges miljömål består av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 28 etappmål.
Generationsmålet
"Det övergripande
målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora
miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

1. Begränsad
klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig
försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande
ozonskikt

6. Säker
strålmiljö

7. Ingen
övergödning

8. Levande sjöar
och vattendrag

9. Grundvatten
av god kvalitet

10. Hav i balans
samt levande kust
och skärgård

11. Myllrande
våtmarker

12. Levande
skogar

13. Ett rikt
odlingslandskap

14. Storslagen
fjällmiljö

15. God bebyggd
miljö

16. Ett rikt växtoch djurliv

Illustration: Tobias Flygar
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visionerna for
syner¨ de tre fokusomr°adena ¨overlappar varandra, fnns det ocks°a fera tankbara
¨
gier dem emellan. Specifka, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta, dvs. SMARTa, m°al
ska tas fram for
ade Voxnadalens
¨ vart och ett av de tre fokusomr°adena och ing°a i Biosfaromr°
¨
utvecklingsplan (avsnitt 17.4).
Utöver att bidra till implementeringen av Agenda 2030, kommer de aktiviteter som genomf¨ors inom respektive fokusomr°ade aven
att bidra till genomf¨orandet av Sveriges nationella
¨
miljom°
¨ alssystem (s. 118) och till de lokala milj¨om°alen (bilaga IV - VI).
Sveriges nationella miljom°
¨ al best°ar av ett ¨overgripande generationsm°al, 16 miljokvalitets¨
m°al och 28 etappm°al. Genom de regionala och lokala miljöm°alen har det nationella miljöm°alssystemet anpassats efter de lokala foruts
attningarna.
Flera av de nationella miljöm°alen
¨
¨
överlappar med m°alen inom Agenda 2030.
°
Skogen som hallbar
resurs
De Globala M°
alen: SDG 8 Decent work and economic growth, SDG 13 Climate action och
SDG 15 Life on land.
Svenska miljöm°
alssystemet: 1 Begränsad klimatp°averkan, 12 Levande skogar och 16 Ett rikt
växt- och djurliv.
I Voxnadalen domineras landskapsbilden av skog. Skogen kan anvandas
till m°anga andam°
al,
¨
¨
fr°an rekreation, naturturism och undervisning till storskaligt skogsbruk och industriella ändam°al. I omr°adet fnns en l°ang tradition av att bruka de ekosystemtjanster
som skogen genererar,
¨
vilket har varit och fortfarande ar
¨ av stor betydelse for
¨ omr°adets ekonomi och utveckling.
Skogen är en resurs i omstallningen
till ett fossiloberoende samhalle
¨
¨ och en biobaserad
ekonomi. Samtidgt fnns det fera utmaningar när m°al- och intressekonfikter uppst°ar mellan
brukandet av skogen och bevarandem°alen för skogens biologiska m°angfald, kulturmiljov
¨ ärden
och sociala värden. De overgripande
visioner som har formulerats för fokusomr°adet Skogen
¨
som h°allbar resurs är att:
• Bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt h°allbart brukande och for
¨ ädling av
skogens naturresurser. Framforallt
gallande
skogsbrukets anpassning till ett for
¨
¨
¨ andrat
¨
klimat och minskad klimatp°averkan, miljoh
och minskade skogsskador, okad
va¨ ansyn
¨
¨
riation av brukandemetoder och starkta
upplevelsevarden
i skogen.
¨
¨
• Tillvarata och utveckla den kompetens, tradition och stolthet som omr°adets skogsägare
besitter kring skog, skogsbruk och produktionen av högkvalitativ skogsr°avara. Genom
att knyta samman entreprenoranda
och innovationskraft fr°an privata skogsagare
och
¨
¨
foretagare
inom skogsindustrin, med forskning fr°an universitet och h¨ogskolor ska en
¨
innovationsdriven utveckling framjas
som leder till nya produkter och tjanster
med
¨
¨
lokal trär°avara som utg°angspunkt.
• Baserat p°a omr°adets tillg°ang till vidstrackta
och lattillg
anliga
skogar samt tysta omr°aden
¨
¨
¨
och kulturella varden
st¨odja samverkan mellan friluftsliv, folkhalsa,
integration och
¨
¨
larande,
h°allbar natur- och kulturturism samt tillvaxt,
¨
¨ till nytta for
¨ lokalbefolkningen och besökande.
• Bidra till kunskapsf¨ormedling kring vardet
av de ekosystemtjanster
som skogen ge¨
¨
nererar, och till att de kulturhistoriska aspekterna i omr°adets skogar ar
¨ tillvaratagna,
kanda
och formedlade.
¨
¨
• Stodja
kunskapsformedlingen
kring landets stora rovdjur, framforallt
till manniskor
som
¨
¨
¨
¨
vistas i skog och mark.
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Levande vatten
De Globala M°
alen: SDG 6 Clean water and sanitation, SDG 7 A ordable and clean energy,
SDG 8 Decent work and economic growth, SDG 13 Climate action och SDG 14 Life below
water.
Svenska milj¨
om°
alssystemet: 7 Ingen ¨overgodning,
8 Levande sj¨oar och vattendrag, 9 Grund¨
vatten av god kvalitet, 11 Myllrande v°atmarker och 16 Ett rikt växt- och djurliv.
Voxnan g°ar som en livsnerv genom det planerade biosfäromr°adet. Tillsammans med ca 1000
km st¨orre bifoden,
hundratals mindre backar
och ¨over 700 sjoar
det en speciell
¨
¨
¨ skanker
¨
karaktar
° landskapet. Genom historien har vattendragen anvants
till timmerfottning och
¨ at
¨
tamjts
for
energi. Samtidigt som detta har bidragit till omr°adets ekonomi och
¨
¨ att ge fornybar
¨
utveckling, har manniskans
historiska brukande av vattendragen ocks°a orsakat fors
¨
¨ amrade
¨
ekologiska foruts
attningar
for
¨
¨
¨ m°anga vattenlevande arter. Detta skapar utrymme for
¨ en rad
m°al- och intressekonfikter mellan bruket av vattendragen for
¨ energiutvinning samt bevarandet av kulturhistoriska varden
(fottledslamningar)
och m°alen för vattendragens biologiska
¨
¨
m°angfald, fskeresursen och turismutvecklingen. De övergripande visioner som har formulerats
for
¨ fokusomr°adet Levande vatten är att:
• Bidra till ekologiskt, socialt och ekonomiskt h°allbart brukande av omr°adets vattendrag,
sjoar
vattendragens biologiska m°angfald, ekologis¨ och v°atmarker. Framf¨orallt gallande
¨
ka status och vattenhush°allande funktion.
• Stodja
arbetet med att aterst
°
alla
attningarna
i fottningsp°averkade
¨
¨ de ekologiska foruts
¨
¨
vattendrag. I detta arbete ska biosfaromr°
adet vara en foreg°
¨
¨ angare i det integrerade
samarbetet mellan naturv°arden, kulturmiljov°
dar
¨ arden och turismnaringen
¨
¨ arbetet sker
p°a jamlika
villkor.
¨
• Stödja arbetet med miljoanpassning
av befntliga vattenkraftverk i Voxnan och biföden.
¨
• I samarbete med foreningsoch naringsliv
utveckla naturturismen och friluftslivet langs
¨
¨
¨
med Voxnan och omr°adets m°anga sjoar,
¨ samt st¨odja samverkan mellan friluftsliv, folkhalsa,
integration och larande.
¨
¨
• Bidra till kunskapsformedling
kring vardet
av de ekosystemtjanster
som vattendragen
¨
¨
¨
och v°atmarkerna genererar, samt bidra till att de kulturhistoriska aspekterna vid sjöar
och vattendrag ar
och förmedlade.
¨ tillvaratagna, kanda
¨
Ett öppet och levande landskap
De Globala M°
alen: SDG 2 Zero hunger, SDG 13 Climate action, SDG 15 Life on land.
Svenska miljöm°
alssystemet: 4 Giftfri miljo,
13 Ett rikt odlingslandskap
¨ 7 Ingen ¨overgodning,
¨
och 16 Ett rikt växt- och djurliv.
De havdade
naturbetesmarkerna och sl°atterangarna
har en rik biologisk m°angfald, vilken
¨
¨
uppeh°alls av jordbrukarnas betande djur och markanvandning.
Idag hotas delar av det oppna
¨
¨
och artrika kulturlandskapet av igenväxning, medan annan jordbruksmark g°ar förlorad till
foljd
mojligheterna
till lo¨ av bebyggelseexploatering. F¨orlusten av jordbruksmark fors
¨ amrar
¨
¨
¨
kalproducerade livsmedel och fors
¨ orjningsm
¨
¨ojligheterna inom jordbruket. Aven det tidigare s°a
vanligt forekommande
fabodbruket
har p°averkat omr°adets ekonomiska, sociala och kulturella
¨
¨
utveckling. Dessa traditionella kunskaper riskerar idag att g°a forlorade.
De overgripande
¨
¨
visioner som har formulerats for
¨ fokusomr°adet Ett ¨oppet och levande landskap ar
¨ att:
• Bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt h°allbart brukande av det ¨oppna och
havdberoende
kulturlandskapet och Voxnadalens jordbrukarbygd. Framf¨orallt gallande
¨
¨
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Tabell 13.2: Kommunernas yta och befolkning i det planerade biosfaromr°
adet.
¨
Bollnas
¨
Ovan°aker
Rattvik
¨
Ljusdal

Yta
4,6 %
51,3 %
2,6 %
41,5 %

Befolkning
10,8 %
84 %
0,1 %
5,1 %

Pers./km2
8,72
6
0,21
0,43

anpassningen till ett for
klimat, biologisk m°angfald och kulturlamningar,
lokal
¨ andrat
¨
¨
livsmedelsproduktion och levande landsbygd.
• Tillvarata den kompetens och tradition av fabodbruk
och utmarksbruk som fnns i
¨
omr°adet for
¨ att bevara, utveckla och levandeg¨ora ett för omr°adet unikt natur- och
kulturmiljöarv.
• I arbetet med att bevara och utveckla omr°adets unika natur- och kulturmilj¨ovarden
¨
ska biosfaromr°
a
det
vara
en
foreg°
a
ngare
i
det
integrerade
samarbetet
mellan
naturv°
ard,
¨
¨
kulturmiljöv°ard, markagare,
jordbrukare, lokala livsmedelsakt¨orer och bes¨oksnaringen.
¨
¨
• Baserat p°a omr°adets tillg°ang till Varldsarvet
Halsingeg°
ardar, valbevarade
fabodmilj
oer
¨
¨
¨
¨
¨
och övriga natur- och kulturmiljov
i det ¨oppna landskapet, stodja
samverkan mel¨ arden
¨
¨
lan friluftsliv, folkhalsa,
integration och larande,
h°allbar natur- och kulturturism samt
¨
¨
tillväxt.
• Bidra till kunskapsformedling
kring vardet
av de ekosystemtjanster
som det ¨oppna
¨
¨
¨
kultur- och odlingslandskapet genererar, samt bidra till att de kulturhistoriska aspekterna i det oppna
kulturlandskapet ar
och f¨ormedlade.
¨
¨ tillvaratagna, kanda
¨
• Stödja arbetet med att landets storre
¨ rovdjur (varg, bjorn,
¨ lodjur, jarv
¨ och kungsorn)
¨ ska
uppn°a och bibeh°alla en gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjursh°allning inte
p°atagligt forsv°
tas (i enlighet med Sveriges regerings
¨ aras och socioekonomisk hansyn
¨
proposition En h°allbar rovdjurspolitik).
13.3.

°
Ange de viktigaste akt¨
orerna som ska vara med och f¨
orvalta biosf¨
aromradet.
¨
°
Offentliga forvaltare
av omradet
Det planerade biosfaromr°
adet ber¨or fyra kommuner (tabell 13.2, fg. 6.1). Det ar
¨
¨ kommunerna,
tillsammans med ett stort antal nationella och regionala myndigheter, som har det huvudsakliga forvaltningsansvaret,
bl.a. vad galler
mark- och vattenanvandningen
i Voxnadalen (avsnitt
¨
¨
¨
9.3). Dartill
har de politiskt styrda regionf¨orbunden Region Gavleborg
och Region Dalar¨
¨
na i uppdrag att ansvara för, organisera och e ektivisera det regionala utvecklingsarbetet i
omr°adet. Detta arbete sker i enlighet med regionala utvecklingsstrategier (RUS).
Förvaltare av Unesco-uppdraget
En sarskild
styrelse har upprattats
for
av det Unesco-uppdrag som kommer
¨
¨
¨ forvaltningen
¨
med en utnamning
till biosfaromr°
ade. Styrelsen har i uppdrag att besluta om biosfäromr°adets
¨
¨
utvecklings- och verksamhetsplaner, aktiviteter och tilldelade medel. Biosfäromr°adets styrelse
har därmed ingen oÿciell forvaltningsr
att
ing°ar organisationer med
¨
¨ ¨over omr°adet, daremot
¨
ett forvaltningsansvar
i styrelsen. F¨oljande akt¨orer, vilka valjs
¨
¨ in p°a en tv°a-°arsperiod, ing°ar i
styrelsen 2018-2019:
• Ovan°
akers kommun, 1 stol, fortroendevald
politiker.
¨
• Ljusdals kommun, 1 stol, fortroendevald
politiker.
¨
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• Bolln¨
as kommun, 1 stol, fortroendevald
politiker.
¨
• Region G¨
avleborg, 1 stol, tjansteman.
Regional och politiskt styrd organisation som
¨
bl.a. ansvarar for
¨ regionala utvecklingsfr°agor.
• Högskolan i Gavle
¨ , 1 stol, Institutionen for
¨ Biologi.
• Högskolan Dalarna, 1 stol, Centrum for
¨ Bes¨oksnaringsforskning.
¨
• Mellanskog, 1 stol. Skogsagarf
¨
¨orening som ags
¨ av dess medlemmar, dvs. privata skogsägare.
• Svenska Jagaref
orbundet, Gavleborg,
1 stol. Medlemsorganisation for
¨
¨
¨
¨ jakt- och viltfr°agor. Ansvarar for
¨ delar av den svenska viltv°arden p°a uppdrag av landets regering
(Jakt- och Viltv°ardsuppdraget).
• Naturskyddsföreningen, Gavleborg,
1 stol. Ideell forening
och Sveriges storsta
milj¨o¨
¨
¨
organisation.
• Lantbrukarnas Riksförbund, Gavleborg,
1 stol. Intresse- och foretagarorganisation
for
¨
¨
¨
fr°agor som rör jordbruk, skogsbruk och landsbygdsutveckling.
• Föreningen Sveriges F¨
abodbrukare, 1 stol. Ideell organisation som arbetar for
¨ att
stödja fabodbruket
som naringsverksamhet.
¨
¨
For
¨ en utf¨orligare beskrivning av organisationsstrukturen, se avsnitt 17.1.8.
°
Merv¨
arden med ett biosf¨
aromrade
i Voxnadalen
Olika insatser for
¨ en h°allbar utveckling sker idag genom kommunernas (avsnitt 15) och
olika nationella och regionala myndigheters arbete. Genom en utnamning
till biosfaromr°
ade
¨
¨
kan dessa insatser vaxlas
upp och starkas,
samtidigt som Voxnadalen bidrar till Biosfarpro¨
¨
¨
grammets globala strategi Lima Action Plan (LAP). Foljande
mervarden
som ett biosfaromr°
ade
¨
¨
¨
i Voxnadalen tillför har identiferats under kandidaturens g°ang:
• Den organisation som ska ha i uppgift att forvalta
sjalva
Unesco-uppdraget som ett
¨
¨
biosfaromr°
ade medf¨or, bidrar till att bryta sektoriserade insatser och att identifera
¨
gemensamma m°al mellan olika aktorer.
P°a s°a vis skapas en gemensam plattform for
¨
¨
att samverka over
icke traditionella granser,
b°ade administrativt och geografskt.
¨
¨
• Kommuner och andra forvaltande
myndigheter ar
adets sty¨
¨ en minoritet i biosfaromr°
¨
relse. Detta innebar
¨ att ¨ovriga intressenter och lokalbefolkningen f°ar ¨okade och lattill¨
gangliga
m¨ojligheter att engagera sig aktivt i omr°adets utveckling.
¨
• Att organisationen ar
verksamhet ger de ing°aende
¨ frist°aende fr°an kommunernas ovriga
¨
kommunerna ett st¨orre utrymme att arbeta med och prioritera fr°agor som ligger utanf¨or
den kommunala kärnverksamheten.
• Biosfaromr°
adets st¨odja-funktion (avsnitt 16), tillsammans med ett samordnande bio¨
sfarkontor,
skapar ett tydligt m°al, incitament och krafter for
¨
¨ att knyta mer forskning,
innovation och larande
till
Voxnadalen.
¨
• Biosfaromr°
adet, tillsammans med ett samordnande biosfarkontor,
skapar ett passande
¨
¨
ramverk för att driva l°angsiktiga projekt. P°a s°a vis bidrar biosfäromr°adet till att skapa
kontinuitet i en m°anga g°anger projektbaserad varld.
¨
• Alla som delar biosfaromr°
adets vardegrund
f°ar tillg°ang till ett varldsomsp
annande
¨
¨
¨
¨
nätverk att utbyta kunskaper, goda exempel och praktiska erfarenheter med, samt en
möjlighet att inleda nationella och internationella samarbeten.
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• En utnamning
till biosfaromr°
ade, tillsammans med varldsarvet
Halsingeg°
ardar, skapar
¨
¨
¨
¨
en tydlig helhet och ett varumarke
for
kan
¨
¨ Voxnadalen, dar
¨ de b°ada utmarkelserna
¨
stärka varandra och bidra till positiva synergier.
13.4.

°
°
Vilken typ av samradsf¨
orfarande anv¨
andes n¨
ar biosf¨
aromradet
arbetades fram?
´ till ett biosf¨
°
Den ursprunliga iden
aromrade
I ¨over tv°a decennier har Ovan°akers kommun bedrivit olika projekt inom naturv°ard, kulturmiljöv°ard, byggnadsv°ard och landsbygdsutveckling (fg. 13.1). Tillsammans har dessa projekt berett vagen
for
ade i Voxnadalen.
¨
¨ initiativet till ett biosfaromr°
¨
Mellan aren
°
2002 - 2006 genomförde Ovan°akers kommun, i samarbete med berörda
fastighetsagare
och Lansstyrelsen
Gavleborg,
fera insatser for
och
¨
¨
¨
¨ att bevara fabodbyggnader
¨
angslador.
Insatserna kom att uppmarksammas
av handlaggarna
for
¨
¨
¨
¨ det regeringsuppdrag som
Centrum for
° Ett uppdrag
¨ Biologisk M°angfald (CBM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet fatt.
som r¨orde aspekter p°a att bevara, starka,
skydda,
till
ampa
och
sprida
traditionell
kunskap,
¨
¨
innovationer och sedvanjor
i enlighet med Konventionen om biologisk m°angfald fr°an 1992. I de
¨
efterföljande diskussioner som uppstod mellan Ovan°akers kommun, CBM, Naturv°ardsverket
och Gavleborgs
Fabodf
ade. Detta d°a ett
¨
¨
¨orening uppkom idén om att bilda ett biosfaromr°
¨
biosfaromr°
ade s°ags som ett lampligt
ramverk for
alla
°
arbete med att
¨
¨
¨ att sakerst
¨
¨ ett langsiktigt
bevara och utveckla kommunens natur- och kulturmiljövärden.
Sedan den ursprungliga idén till ett biosfaromr°
ade uppstod, har tv°a separata forstudier
¨
¨
genomförts. Syftet med de b°ada forstudierna,
som genomfordes
2006 respektive 2013, har varit
¨
¨
att undersöka foruts
attningarna
for
ade inom delar av Ovan°akers
¨
¨
¨ bildandet av ett biosfaromr°
¨
kommun.
Parallellt med den andra forstudien
(2013) genomförde Ovan°akers kommun en detal¨
jerad landskapsanalys over
Sassmanomr°
adet (tabell 7.2). Arbetet med landskapsanalysen
¨
¨
skedde i samverkan med ber¨orda jordbrukare- och markagare,
och var ocks°a en viktig del av
¨
forankringsarbetet
under
sj
alva
forstudien.
Exempelvis
arrangerades
tra¨ ar och faltvandringar
¨
¨
¨
¨
tillsammans med berörda aktorer,
liksom guidade faltvandringar
for
Planerna
¨
¨
¨ allmanheten.
¨
p°a ett biosfäromr°ade presenterades tillsammans med landskapsanalysen vid tv°a o entliga
möten och infor
Gavleborg.
I detta skede avs°ag det planerade biosfaromr°
adet
¨ Lansstyrelsen
¨
¨
¨
fortfarande enbart delar av den egna kommunen.
Efter ett godkannande
fr°an Svenska Biosfarprogrammet
inleddes den oÿciella kandida¨
¨
turen till biosfaromr°
ade 2014. Det samr°adsf¨orfarande som sedan har anvants
¨
¨ for
¨ att ta fram en
ans¨okan till biosfaromr°
ade, och som har varit en del av projektet Biosfarkandidat
Voxnadalen,
¨
¨
sammanfattas nedan.
°
Samradsf¨
orfarandet som en del av projektet Biosf¨
arkandidat Voxnadalen
Det ar
¨ Ovan°akers kommun som driver det projekt som ansvarar for
¨ kandidaturen till biosfaromr°
ade (Biosfarkandidat
Voxnadalen, 2014-2019). Vid inledningen av den oÿciella kan¨
¨
didaturen bildades en styrgrupp, vars uppgift har varit att stödja och leda arbetet med att ta
fram en ansokan
till biosfaromr°
ade. Utover
styrgruppen har en arbetsgrupp ansvarat for
¨
¨
¨
¨ att
skriva ansokan
och informera om det planerade biosfaromr°
adet. I arbetsgruppen har en koor¨
¨
dinator tillsammans med ¨ovriga tjanstem
an
¨
¨ fr°an Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
¨ kommuner
ing°att.
En bred representation av intressenter
I styrgruppen har b°ade myndigheter, kommuner och ideella intresseorganisationer ing°att.
Som ett resultat av ett kontinuerligt forankringsarbete
har styrgruppens sammansattning
¨
¨
for
andrats
over
tiden.
F
oljande
akt
orer
har
ing°
a
tt
i
styrgruppen
under
hela
eller
delar
av
¨¨
¨
¨
¨
perioden 2014 – 2017:
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Ny fskeplan med a°tgärdsförslag. Restaurering av
fottledsrensade vattendrag har p°abörjats i Kalvs°an,
2017-2018
En förstudie genomförd av Ovan°akers kommun har utvecklats till en ekonomisk förening som syftar till att
utveckla multileder (vandring-, rid-, skoterleder), 2016Det planerade biosfäromr°adet utökas till stora delar av
Voxnans avrinningsomr°ade, inkluderar nu Hamra nationalpark och Världsarvsg°arden Bortom °Aa, 2015
Voxnadalen blir ett kandidatomr°ade för att bilda ett
biosfäromr°ade
2014
Förstudie II för ett biosfäromr°ade Bruka utan att förbruka
2013
Sju Hälsingeg°ardar bli utnämnda till Världsarv av Unesco
2012
En detaljerad landskapsanalys av Sässmanomr°adet genomförs i samverkan mellan Ovan°akers kommun och berörda markägare/jordbrukare,
2010-11
Ovan°akers kommun antar lokala miljöm°al,
2009
Stora Hälsingeg°ardas väg invigs, 2008
Marknadsföringsprojekt av vägen och kulturlandskapet i dess anslutning,
2009-11
Förstudie för ett biosfäromr°ade Ovan°akersbygden med Voxnan och Fäbodskogen,
förslaget avs°ag enbart Ovan°akers kommun.
2005-06
Byggnadsv°ardsprojekt i fera kulturhistoriskt värdefulla byar, däribland Älvkarhed och
Vängsbo samt riksintresset Fäbodskogen.
2002-06
Bebyggelseinventeringar och antagande av omr°adesbestämmelser för kulturhistoriskt
värdefulla byar.
1998-01
Kulturv°ardsinsatser i landskapet, bl.a. ladrenoveringar p°a Hömyren
1997-00
Ett brett och folkligt Agenda 21 arbete, bl.a. antogs m°al och strategier a°r 1997, b°ade av kommunen och ett trettiotal företag, föreningar, skolor samt lokala myndigheter.
1993-98
Fiskeplan antas 1994 med följande fskev°ardsinsatser i m°anga vattendrag
1995-97

Figur 13.1: En rad projekt under ca tv°a decennier har lett vagen
for
¨
¨ Ovan°akers kommun att
ta initiativ till ett biosfäromr°ade.
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• Ovan°
akers kommun, 7 stolar (4 fortroendevalda
politiker, 3 tjanstem
an).
¨
¨
¨
• Ljusdals kommun, 2 stolar (1 fortroendevald
politiker, 1 tjansteman).
¨
¨
• Bolln¨
as kommun, 2 stolar (1 fortroendevald
politiker, 1 tjansteman).
¨
¨
• Länsstyrelsen G¨
avleborg, 2 stolar (1 tjansteman
vardera fr°an natur- respektive kul¨
turmiljösidan). Landets Lansstyrelser
representerar staten p°a lansniv°
a. Forvaltare
av
¨
¨
¨
samtliga karnomr°
aden i det foreslagna
biosfaromr°
adet.
¨
¨
¨
• Region G¨
avleborg, 1 stol (tjansteman).
Regional och politiskt styrd organisation som
¨
bl.a. ansvarar for
¨ regionala utvecklingsfr°agor.
• Skogsstyrelsen, 1 stol (tjansteman).
Statlig myndighet med ansvar for
¨
¨ skog och skogsbruk.
• Lantbrukarnas Riksförbund, Edsbyn, 1 stol. Politiskt obunden intresse- och foretagar¨
organisation for
¨ fr°agor som ror
¨ jordbruk, skogsbruk och landsbygdsutveckling.
• Mellanskog, 1 stol. Skogsagarf
orening
som ags
¨
¨
¨ av dess medlemmar, dvs. privata skogsägare.
• Naturskyddsföreningen, Voxnadalen, 1 stol. Ideell forening
och Sveriges storsta
milj¨o¨
¨
organisation.
Det hoga
¨ antalet stolar i styrgruppen for
¨ Ovan°akers kommuns del, refekterar det faktum
att det ursprungliga forslaget
till biosfaromr°
ade enbart avs°ag delar av den egna kommunen.
¨
¨
Representanter for
¨ Ljusdals och Bollnas
¨ kommun har tillkommit i ett senare skede. Rattviks
¨
kommun har inte varit representerad i styrgruppen, d°a kommunen b°ade geografskt och befolkningsmassigt
utg¨or en mycket liten del av omr°adet (tabell 13.2). Rattviks
kommun har istallet
¨
¨
¨
inkluderats i processen via det ¨ovriga forankringsarbetet,
och har via remissutl°atanden och
¨
politiska beslut visat sitt st¨od for
biosfaromr°
adet.
¨ det foreslagna
¨
¨
Under kandidaturen har styrgruppen bl.a. arbetat fram ett forslag
till organisationsstruktur
¨
(avsnitt 17.1.8). Under v°aren 2018 skedde ett overl
amnande
fr°
a
n
styrgruppen
till det planerade
¨ ¨
biosfäromr°adets forsta
styrelse (sammansattning
beskriven i avsnitt 13.3).
¨
¨
¨
Informationsinsatser riktade till ovriga
intressenter och allm¨
anheten
Öppna workshops, temadagar och övriga informationsinsatser har varit en del av kandidaturen. Syftet har varit att informera om Manniskan
och Biosfaren-programmet
och planerna p°a
¨
¨
ett biosfaromr°
ade i Voxnadalen, samt att samla in synpunkter fr°an olika intressenter och lokal¨
befolkningen. V°aren 2017 hölls bl.a. en temadag riktad till jord- och skogsbruksintressenter.
¨
Till dagen var en representant tillika jordbrukare fr°an Biosfaromr°
ade Ostra
Vatterbranterna
¨
¨
inbjuden for
ade. H¨osten 2017 holls
¨ att beratta
¨ om sina erfarenheter med ett biosfaromr°
¨
¨ aven
¨
en temadag med anknytning till fokusomr°adet Ett öppet och levande landskap vid V°asbo
Fabodar.
Dagen samlade ca 80 personer med engagemang for
och utmarksbruk,
¨
¨ fabodkultur
¨
lokal matproduktion, landsbygdsutveckling, naturv°ard och bevarande av det öppna kulturlandskapet.
¨ for
¨ Svenska Biosf¨
°
Vard
arprogrammets arliga
workshop
I ett tidigt skede av kandidaturprocessen (hösten 2015) stod Ovan°akers kommun vard
¨ f¨or
Svenska Biosfarprogrammets
arliga
°
workshop. Temat for
aden som kon¨
¨ dagen var biosfaromr°
¨
fiktlosande
arenor. Omr°adets kommuner, Lansstyrelsen
Gavleborg
och lokala foreningar
var
¨
¨
¨
¨
inbjudna.
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Figur 13.2: Vid inledningen av det forsta
remissforfarandet
arrangerades en dag i Hamra
¨
¨
Nationalpark. Syftet var att uppmarksamma
biosfarkandidaturen,
samla ber¨orda aktorer
¨
¨
¨ och
möjliggora
fanns ocks°a
¨ ¨oppna diskussioner. Representanter fr°an Svenska Biosfarprogrammet
¨
p°a plats, foto: Kent Backeby.
° remissf¨
Tva
orfaranden
Ansokan
till det foreslagna
biosfaromr°
adet har genomg°att tv°a separata remissf¨orfaranden, ett
¨
¨
¨
h¨osten 2016 och ett vintern 2017/2018. Vid de b°ada tillfallena
har ansokningsmaterialet
skic¨
¨
kats ut till ber¨orda myndigheter, kommuner, foretag
och intresseorganisationer, samt gjorts
¨
tillgangligt
via Ovan°akers kommuns hemsida. Informationen om det andra remissf¨orfarandet
¨
spreds ocks°a via annonsering i fera tryckta medier. Tillsammans har de inkomna remissyttrandena utgjort ett mycket viktigt underlag for
¨ revidering av ans¨okan i tv°a etapper.
Personliga möten
Under kandidaturens g°ang har koordinatorn, projektledaren samt delar av arbets- och styrgruppen besokt
och foretag.
Syftet har varit
¨ m°anga olika akt¨orer, bl.a. universitet, hogskolor
¨
¨
att bem¨ota remissvar och/eller diskutera samverkansmojligheter
inom biosfaromr°
adet. Den¨
¨
na form av verksamhet bidrog bl.a. till att styrgruppens sammansättning breddades under
kandidaturen (Mellanskog), samt till att tv°a högskolor idag fnns med i styrelsen (avsnitt
13.3).
13.5.

Hur ska akt¨
orernas delaktighet i genomf¨
orandet och f¨
orvaltningen av biosf¨
ar°
omradet
fr¨
amjas?
För att sakerst
alla
en bred delaktighet i genomforandet
av biosfaromr°
adets m°al (avsnitt
¨
¨
¨
¨
13.2) och framtagandet av utvecklingsplaner m.m. (avsnitt 17.4), ska biosfäromr°adets styrelse
inkludera en m°angfald av intressenter (avsnitt 13.3). D°a varje ing°aende organisation väljs in
over
en tv°a-°arsperiod kan styrelsens nuvarande sammansattning
delvis for
over
tiden,
¨
¨
¨ andras
¨
¨
framforallt
avseende representanter for
¨
¨ den ideella och privata sektorn.
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Ett a°rligt och ¨oppet mote
och ovriga
intressenter m¨ojlighet att framfora
¨ ska ge allmanheten
¨
¨
¨
sina förslag, dels ang°aende riktningen i arbetet och dels vilka organisationer som bor
¨ ing°a
i styrelsen.
Genom att delta i fokusgrupper, vilka ska vara dynamiska i sin utformning beroende p°a
r°adande projektverksamheter, kan olika intressenter engagera sig i det praktiska utvecklingsarbetet.
I samtliga av Sveriges fem befntliga biosfaromr°
aden har frivilliga biosfarambassad
¨
¨
¨orer
utbildats. Voxnadalen har for
¨ avsikt att ta efter och lara
¨ av detta lyckade exempel (avsnitt 16).
For
for
¨ en utf¨orligare beskrivning av organisationsstruktur, och hur denna skapar mojligheter
¨
¨
ett brett engagemang och deltagande i olika processer, se avsnitt 17.1.8.
13.6.

° f¨
Varifran
orv¨
antas de resurser (fnansiella, materiella och m¨
anskliga) huvud¨
°
°
sakligen komma som ska gora att de mal som satts upp f¨
or biosf¨
aromradet
och de olika projekt som planerats ska kunna genomföras?
Finansiering 2018-2019
Under perioden 2018-2019, och som en del av projektet Biosfärkandidat Voxnadalen, kommer grundfnansieringen av ett samordnande biosfärkontor att ske genom o entliga medel.
Följande organisationer bidrar till grundfnansieringen:
• Naturv°ardsverket (statlig niv°a), 400 000 SEK/°ar.
• Region Gavleborg
(regional niv°a), 800 000 SEK/°ar.
¨
• Ovan°akers kommun, 250 000 SEK/°ar, Ljusdals kommun, 100 000 SEK/°ar och Bollnas
¨
kommun, 75 000 SEK/°ar (lokal niv°a).
• Total budget, 1 625 000 SEK/°ar.
De tre kommunerna bidrar ocks°a med personal till organisationens arbetsgrupp (avsnitt
17.1.8). Som en del av Region Gävleborgs fnansiering har 100 000 SEK tilldelats per
fokusomr°ade, i syfte att ordna aktiviteter under 2018-2019 som bidrar till ytterligare underlag
till utvecklingsplanen (avsnitt 17.4).
°
Finansiering 2020 och framat
Grundfnansieringen av ett samordnande biosfärkontor, bemannat utav minst en koordinator,
kommer huvudsakligen att ske genom o entliga medel. Under foruts
attningen
att omr°adet far
°
¨
¨
formell status som biosfäromr°ade, kommer Naturv°ardsverket samt Ovan°akers, Ljusdals och
Bollnäs kommuner att bidra till grundfnansieringen:
• Naturv°ardsverket, 400 000 SEK/°ar.
• Ovan°akers kommun, 250 000 SEK/°ar.
• Ljusdals kommun, 100 000 SEK/°ar.
• Bollnas
¨ kommun, 75 000 SEK/°ar.
• Total budget, 825 000 SEK/°ar.
Naturv°ardsverket har en överenskommelse med Havs- och Vattenmyndigheten ang°aende
fnansieringen av samtliga svenska biosfäromr°aden, inklusive kandidatomr°aden, under en
fem°arsperiod fram till 2020. Infor
ske. I
¨ ett nytt beslut om fnansiering ska en utvardering
¨
regeringens a°rliga regleringsbrev till Naturv°ardsverket, vilket bl.a. anger hur myndighetens
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medel far
° fordelas,
ar
inskrivet att ekonomiskt st¨od far
° ges till Sveriges
¨
¨ det sedan lange
¨
biosfaromr°
aden. Stodet
till biosfaromr°
adena ar
sanktionerat av regeringen.
¨
¨
¨
¨ darmed
¨
Beslut om Ovan°akers, Ljusdals och Bollnäs kommuner fortsatta medfnasiering har tagits
i respektive kommuns kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.
F¨or att driva projekt som ligger utanfor
grundverksamheten, kommer projektmedel
¨ sjalva
¨
att sokas
fr°an centrala och regionala myndigheter, fonder m.m. Det ar
¨
¨ huvudsakligen biosfarkontoret
som kommer att ansvara for
har for
¨
¨ denna form av verksamhet. Biosfarkontoret
¨
¨
avsikt att soka
utover
biosfarkoordinatorn.
¨ projektmedel for
¨ att sysselsatta
¨ minst en till tjanst
¨
¨
¨
Eftersom Ovan°akers kommun ar
¨ juridisk huvudman för biosfärorganisationen (avsnitt
17.1.8), kommer kommunens olika stödfunktioner (ex. personal- och ekonomiadministration,
IT-st¨od, lokaler, transportmedel m.m.) och samlade kompetens (personal) att anvandas
och
¨
r°adfr°agas i arbetet. Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
med personal till
¨ kommuner bidrar aven
¨
arbetsgruppen (avsnitt 17.1.8).
Att inspirera till lokalt engagemang bland omr°adets olika aktorer
attning
¨ ar
¨ en viktig foruts
¨
¨
for
att
n°
a
m°
a
len.
Genom
att
fungera
som
ett
paraply
f
or
delprojekt,
kan
biosf
arkontoret
¨
¨
¨
vara ett st¨od for
¨ intressenter som vill soka
¨ externa medel och driva projekt som bidrar till
m°aluppfyllelserna.
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14. BEVARA

14.1.
14.1.1.

Bevara naturtyper och ekosystem (inklusive jordtyp, vatten och klimat):
°
Beskriv biosf¨
aromradets
olika ekosystem och/eller markanv¨
andningstyper.
Ange geografskt l¨
age f¨
or dem.
For
¨ en utf¨orligare beskrivning av de naturtyper och ekosystem som anges nedan, se avsnitt
11.6.
Skogar
Voxnadalen best°ar i huvudsak av barrskogsomr°aden med inslag av lov.
¨ Gran (P. abies ) och
tall (P. Sylvestris ) tillhor
medan bj¨ork (B. pendula, B. pube¨ de vanligaste barrtradslagen,
¨
scens), asp (P. tremula), ronn
¨ (Sorbus aucuparia ) och salg
¨ (Salix caprea ) tillhor
¨ de vanligaste lovtr
adslagen.
Huvuddelen
av
skogsmarkerna
ar
knutna
till
omr°
a
dets
mor
anmarker.
¨ ¨
¨
¨
Moranmarkerna
inneh°aller block av olika grovlek p°a sand- och grusbotten. Skogen vaxer
¨
¨
ocks°a langs
sandiga str°ak och asar
°
vid vattendrag och sjoar.
¨
¨
Utav de naturtyper som ing°ar i EUs art- och habitatdirektiv fnns västlig taiga (p),
naringsrika
granskogar, naringsfattiga
granskogar, tradkl
betesmarker, lovsumpskogar
¨
¨
¨ adda
¨
¨
(p), skogsbevuxna myrar (p), torra tallrika hedar och svaml
ovskogar
(p)
inom
det
planerade
¨ ¨
biosfaromr°
adet. Bokstaven (p) anger att naturtypen ar
¨
¨ prioriterad.
Sjöar och vattendrag
Skogsälven Voxnan stracker
sig genom hela det planerade biosfaromr°
adet, fr°an sitt kallf
¨
¨
¨ ode
¨
i Harjedalen
till sitt utlopp i Ljusnan syd¨ost om Bollnas.
och
¨
¨ Omr°adets sj¨oar, skogstjarnar
¨
vattendrag ar
¨ fordelade
¨
¨over hela omr°adet. Det fnns ca 700 st sjoar
¨ st¨orre an
¨ 1 ha. De sj¨oar
och vattendrag som ar
under hogsta
kustlinjen (faktaruta 3, s. 63) omges av mer
¨ belagna
¨
¨
fnfördelade sedimentjordar (lera, silt, isalvsgrus
och isalvssand),
an
over
¨
¨
¨ de som ar
¨ belagna
¨
¨
HK.
Utav de naturtyper som ing°ar i EUs art- och habitatdirektiv fnns naringsfattiga
skogs¨
sjoar,
sjoar
adet.
¨ naringsrika
¨
¨ och avjestrandsj
¨
¨oar inom det planerade biosfaromr°
¨
°
Vatmarker
Flera av omr°adets myrmarker ar
till ytan och ar
belagna
i skogsomr°adena.
¨ vidstrackta
¨
¨ framst
¨
¨
De st¨orsta v°atmarkskomplexen ar
nordost
om Edsbyn.
¨ belagna
¨
¨ och nordvast
¨ om Los samt soder
¨
Äldre myrmarker förekommer i jordbruksomr°adena, men är ofta dikade och uppodlade.
Utav de naturtyper som ing°ar i EUs art- och habitatdirektiv fnns oppna
mossor och karr,
¨
¨
källor och kallk
adet.
¨ arr,
¨ rikkarr
¨ och aapamyrar (p) inom det planerade biosfaromr°
¨
Gräsmarker
De havdgynnande
naturbetesmarkerna och sl°atterangarna
som ar
¨
¨
¨ knutna till omr°adets fabodar
¨
¨
ligger p°a skogsmark samt intill vattendrag och sjöar. Ovriga oppna
kulturmarker i omr°adet
¨
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ar
belagna
langs
med Voxnan, sj¨oar och andra vattendrag placerade under hogsta
¨ framst
¨
¨
¨
¨
kustlinjen.
Utav de naturtyper som ing°ar i EUs art- och habitatdirektiv fnns silikatgrasmarker,
¨
fuktangar,
hog
och sl°atterangar
inom det foreslagna
biosfaromr°
adet.
¨
¨ or
¨ tangar
¨
¨
¨
¨
Odlingsmarker
Den största andelen odlingsmarker fnns i omr°adets sydostra
delar kring tatorterna
Eds¨
¨
byn och Alfta, därtill forekommer
odling over
mindre omr°aden langs
med Voxnans vastligare
¨
¨
¨
¨
strackning,
samt vid mindre sjoar
¨
¨ och vattendrag. Odlingsmarkerna ar
¨ koncentrerade till
omr°adena under hogsta
kustlinjen dar
av inlandsisen gett upphov till sedi¨
¨ avsmaltningen
¨
mentjordar. Det oppna
odlingslandskapet ar
¨
¨ varierat och har skapats i samverkan mellan
manniskor
och djur under fera tusen ar.
°
¨
°
T¨
atbebyggda omraden
Likt for
koncentrerade till de syd¨ostra delarna i an¨ odlingsmarkerna ar
¨ omr°adets tatorter
¨
slutning till samhällena Edsbyn och Alfta. Mindre byar och enskilda g°ardar ligger utspridda
i omr°adet, ofta p°a gransen
mellan skogen och den ¨oppna kulturbygden.
¨
14.1.2.

°
Beskriv de nuvarande f¨
orhallandena
samt utvecklingstendenserna i de ekosystem och/eller markanvändningstyper som beskrivits ovan, samt de naturliga
¨
°
¨ denna utveckling.
respektive manskliga
padrivande
faktorerna for
För en utforligare
beskrivning av nuvarande forh°
¨
¨ allanden och utvecklingstendenser i nedan
beskrivna ekosystem, se avsnitt 11.6.
Skogar
Skogen har historiskt (avsnitt 9.1) varit, och ar
¨ s°a an
¨ idag, en viktig ekonomisk resurs for
¨
omr°adet. Den största andelen av omr°adets skogar best°ar av kulturp°averkade produktionsskogar. Under 1900-talet togs mycket liten naturhansyn
i skogsbruket, detta skapade ett relativt
¨
homogent skogslandskap med l°ag tillg°ang p°a d¨od ved och andra strukturer som skapar variation i landskapet p°a s°aval
°
¨ habitat- som mikroklimatniv°a. M°anga gamla skogar (>120 ar)
avverkades ocks°a under denna tidsperiod, och till foljd
av
detta
har
m°
anga
arter
anpassade
¨
till sena succesionsstadier i skogslandskapet missgynnats.
Under samma tid har frekvensen av andra naturliga storningar
minskat, vilket ocks°a
¨
p°averkat landskapet negativt. En s°adan naturlig störning som varit sarskilt
viktig för skogs¨
landskapet i det foreslagna
biosfaromr°
adet ar
som tidigare satte
¨
¨
¨ de naturliga skogsbrander,
¨
en tydlig prägel p°a landskapet och som i princip har upph¨ort till foljd
¨ av en e ektivare
brandövervakning.
De ovan beskrivna for
av skogslandskapet under 1900-talet, och fram till
¨ andringarna
¨
90-talets miljöanpassaning av skogsbruket, har bidragit till habitatforlust
för m°anga arter.
¨
M°anga mossor, lavar, svampar, insekter och f°aglar som ar
¨ beroende av dod
¨ ved i olika nedbrytningsstadier och av brandp°averkade trad
p°a grund av bristen p°a dessa
¨ ar
¨ idag sallsynta
¨
element i skogslandskapet. Utav de arter som forekommer
i det svenska skogslandskapet har
¨
ArtDatabanken (2015) bed¨omt ca 2000 som rodlistade.
F¨or att begransa
beteskador p°a gran¨
¨
och tallplantor h°alls ocks°a populationerna av stora herbivorer (r°adjur och alg)
¨ nere p°a en
niv°a langt
°
under den biologiska barkraften.
Detta sker genom selektiv jakt efter krav fr°an
¨
markägare.
Inforandet
av milj¨ocertiferingssytem (FSC och PEFC) i det svenska skogsbruket i slutet
¨
av 90-talet har vasentligt
okat
milj¨ohansynen
i skogsbruket, och en battre
balans mellan
¨
¨
¨
¨
produktions- och miljom°
°
(avsnitt 14.2.4).
¨ al har astadkommits
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Under 1900-talet dikades ocks°a stora arelaer skogsmark i landet, idag sker nydikning av
skogsmark i mycket begransad
omfattning. Andra manskliga
p°averkansfaktorer p°a de skogliga
¨
¨
ekosystemen utgörs av kvavendefall
fr°an globala luftfororeningar
och klimatf¨orandringar,
vilka
¨
¨
¨
b°ada ar
inte specifka för omr°adet.
¨ globala utmaningar och darmed
¨
Sjöar och vattendrag
Ekologin i omr°adets sjoar
¨ och vattendrag har p°averkats av fottledsrensningar (avsnitt 9.1) och
anlaggningen
av regleringsdammar och vattenkraftverk. Voxnans tidigare naturligt str¨ommande
¨
vatten med b°ade forsar och lugnvatten, vilket skankte
en rik och varierad livsmiljö a°t den vat¨
tenlevande faunan, har till stor del forsvunnit.
M°anga kraftverk utgor
¨
¨ dessutom vandringhinder
för fskar och andra vattenlevande organismer.
Övergödning utgor
inget st¨orre problem inom Voxnans avrinningsomr°ade, i
¨ i allmanhet
¨
omr°adets sydostra
och mer tatbefolkade
delar forekommer
dock vattendrag och sj¨oar som
¨
¨
¨
delvis ar
p°
a
verkade
av
n
aringsl
ackage
fr°
a
n
jordbruket.
En
del
sjoar
¨
¨
¨
¨ i omr°adet ar
¨ forsurnings¨
kansliga
till foljd
amnen.
F¨orsurningen har dock minskat
¨
¨ av globala luftutslapp
¨ av forsurande
¨
¨
och forh°
utan att sarskilda
kalkningsinsat¨ allandena i m°anga av omr°adets sjoar
¨ ar
¨ idag battre
¨
¨
ser kravs.
har okat
(s.k. brunifering) sedan matningarna
¨ Samtidigt bed¨oms Voxnans farggrad
¨
¨
¨
inleddes i b¨orjan av 1960-talet. Bruniferingen av vattendrag och sjoar
¨ kan delvis kopplas
till p°ag°aende klimatförändringar.
°
Vatmarker
Omr°adets v°atmarker har framförallt p°averkats genom dikningar vilket har for
deras
¨ andrat
¨
hydrologi. Idag utgör nydikning en tillst°andspliktig verksamhet och sker darf
or
inte
i
n°
agon
¨ ¨
större utstrackning.
Idag vaxer
m°anga ¨oppna v°atmarker ocks°a igen med buskar och trad,
¨
¨
¨
¨
bl.a. till foljd
luftf¨ororeningar (kvavenedfall
)
¨ av upphord
¨ havd
¨ genom bete och sl°atter. Aven
¨
och klimatförandringar
som leder till ¨okade temperaturer och langre
vegetationsperioder
¨
¨
p°askyndar igenväxningen.
Kallor
i skogslandskapet kan skadas eller forst
i samband med skogsbruks°atgarder
¨
¨ oras
¨
¨
med tunga maskiner. I enlighet med FSC och PEFC-ceriftieringen genomfors
¨ idag inventeringar av kallor
och andra skyddsvarda
objekt före avverkning.
¨
¨
Historiskt sett har brytning av torv for
¨ mestadels husbehov skett i omr°adet, t.ex. for
¨ torv
till ladug°ardsströ.
Gräsmarker
Naturbetesmarkerna och sl°atterängarna karakteriseras av en rik biologisk m°angfald med
m°anga havdgynnade
arter. Till foljd
dock det ¨oppna kulturlandskapet
¨
¨ av upphord
¨ havd
¨ vaxer
¨
till stor del igen, i Voxnadalen s°aval
framf¨orallt sl°atterangarna
¨ som i landet i stort. Detta galler
¨
¨
d°a bete ar
som substitut för sl°atter. Utav de arter som
¨ mest vanligt idag och ofta anvands
¨
forekommer
i det svenska jordbrukslandskapet har ArtDatabanken (2015) bed¨omt ca 2000
¨
som rödlistade.
Det ar
av jordbruksmark, overg°
angen till mer storskalig drift samt for
¨ nedlaggningen
¨
¨
¨ and¨
rade och e ektiviserade brukningsmetoder som delvis har drivit denna utveckling. Igenväxningen av det oppna
kulturlandskapet vid upph¨ord havd
¨
¨ riskerar ocks°a att p°askyndas till foljd
¨
av klimatförandringarna,
p.g.a. ¨okade temperaturer och forl
vegetationsperiod.
¨
¨ angd
¨
Odlingsmarker
I likhet med betesmarker och sl°atterangar
hotas aven
omr°adets sm°a akrar
°
av igenvaxning.
¨
¨
¨
L°aga avrakningspriser
p°a jordbruksprodukter har lett till storleksrationalisering (farre
men
¨
¨
storre
enheter)
och
specialisering
av
jordbruksf
oretagen.
Bland
annat
har
produktionen
av
¨
¨
vall till djurfoder minskat d°a andelen nötkreatur i omr°adet har avtagit.
131

Ans¨okan till Unesco om att bilda Biosf¨aromr°ade Voxnadalen

Kapitel 14

Viss odlingsmark har även planterats med skog, samtidigt som en del odlingsmark har
forsvunnit
till foljd
av bebyggelseexpansionen. Dranering
av akermark,
°
tillforsel
av han¨
¨
¨
¨
delsgödsel, anvandning
av herbicider och ins°add av f¨oradlade
grodor
har ocks°a p°averkat
¨
¨
¨
foruts
attningarna
for
¨
¨
¨ den biologiska m°angfalden knuten till odlingsmarkerna.
¨
°
Tatbebyggda
omraden
Översvamningar
utefter alven
Voxnan ar
viktigaste naturliga processen som
¨
¨
¨ den i sarklass
¨
p°averkar omr°adets tatorter.
Flottledsrensningar utf¨orda under fottningsepoken har bidra¨
git till tatorternas
(Edsbyn och Alfta) okade
kanslighet
for
(avsnitt 11.6;
¨
¨
¨
¨ ¨oversvamningar
¨
Tatbebyggda
omr°aden). Klimatf¨orandringarna
riskerar att ¨oka risken for
i
¨
¨
¨ ¨oversvamningar
¨
omr°adet. I övrigt r°ader i nuläget en delvis stagnation gällande bebyggelseexpansionen av de
tätbebyggda omr°adena.
14.1.3.

°
Vad fnns det f¨
or skyddssystem (¨
aven sadana
som g¨
aller h¨
avd och sedva¨ for
¨ k¨
°
°
neratt)
arnomradet/-omradena
och buffertzonen/-zonerna?
Karnomr°
adena omfattas av den lagstiftning och de specifka foreskrifter
som galler
for
¨
¨
¨
¨ respektive omr°adesskydd, dvs. nationalpark, naturreservat, Natura 2000, världsarv och kulturreservat.
Detsamma galler
for
¨
¨ bu ertomr°adena vilka omfattas av den lagstiftning och de specifka
foreskrifter
som ar
¨
¨ knuta till riksintressen for
¨ naturv°ard, friluftsliv och kulturmilj¨ov°ard, stort
op°averkat omr°ade (SOO) i Ovan°akers kommuns ¨oversiktsplan och naturv°ardsavtal (Ekopark
Grytaberg).
For
¨ en utf¨orligare beskrivning av den lagstiftning som reglerar p°averkan p°a naturmiljoer
¨
och strandomr°aden, samt de specifka lagar och föreskrifter som r°ader i respektive zon, se
avsnitt 9.3.

14.1.4.

Vilken typ av indikatorer eller data anv¨
ands f¨
or att bed¨
oma effektiviteten hos
° arderna/strategin?
atg¨
Uppföljningen av skyddade omr°aden sker enligt riktlinjer beslutade av Naturv°ardsverket (rapport 6397 ”Uppföljning av skyddade omr°aden i Sverige”, 2010). Uppfoljningsarbetet
baseras
¨
p°a upprattandet
av sk. m°alindikatorer som ar
¨
¨ kopplade till naturtyper och/eller arter i respektive skyddat omr°ade. M°alindikatorerna ska foljas
upp med sex till tolv ars
° intervaller.
¨
Lansstyrelserna
ansvarar for
¨
¨ uppf¨oljningen av de skyddade omr°adena. I tabell 14.1 ges en
lista med exempel p°a m°alindikatorer och variabler som anvands
i uppf¨oljningen av skyddade
¨
omr°aden inom Gavleborgs
Lan.
¨
¨
Tabell 14.1: M°alindikatorer och variabler som anvands
av Lansstyrelsen
Gavleborg.
¨
¨
¨
Naturtypsgrupp
Sjöar

Vattendrag

M°
alindikator/ variabel
- Areal
- Flödesreglering enligt Hydromorfologiska
bedömningsgrunder (Naturv°ardsverket 2007) med avseende
p°a hydrologi
- Exploatering, bebyggelse, bryggor, etc.
- Areal
- Fria vandringsvagar,
d.v.s. lag
° fragmenteringsgrad/
¨
barriare
¨ ekt (Hydromorfologiska bed¨omningsgrunder
(Naturv°ardsverket 2007)
- F¨orekomst av juvenil fodparlmussla
(Margaritifera
¨
margaritifera, starkt hotad EN)
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- Areal
- Krontackning
av trad
¨
¨ respektive buskar
- Antal grova och ih°aliga träd
- Forekomst
av typiska karlv
¨
¨ axtarter
¨
- Forekomst
°
av typiska fagelarter
¨
- Areal
- Krontackning
av trad
¨
¨ respektive buskar
- Förekomst av diken med avvattnande e ekt
- Tackningsgr
ad av vattenspegel
¨
- Tackningsgrad
av brunmossor, forekomst
av typiska arter
¨
¨
och negativa indikatorarter
- Areal
- Tradslagsf
¨
¨ordelning
- Hydrologisk regim. Vattendirektivets bedömningsgrunder.
- Arealen brunnen skog (region/trakts- eller omr°adesniv°a)
- Virkes- och veduttag eller betydande markp°averkan i
omr°aden med fri utveckling

°
Bevara artmangfalden
¨ s¨
Ange de viktigaste artgrupperna eller de arter som ar
arskilt intressanta med
°
¨ endemiska f¨
h¨
ansyn till bevarandemalen,
i synnerhet arter som ar
or biosf¨
arom°
radet,
och beskriv kortfattat de v¨
axt- eller djursamh¨
allen d¨
ar de lever.
Inom det planerade biosfäromr°adet har 274 nationellt (svenska ArtDatabanken) respektive 16 internationellt (IUCN) rodlistade
arter observerats. Av de arter som ar
¨
¨ listade enligt
EUs F°ageldirektiv och EUs art- och habitatdirektiv har 97 respektive 38 arter observerats i omr°adet. Flera av arterna och naturtyperna som fnns i omr°adet ing°ar i nationella
°
atg
° ardsprogram
(AGP)
for
d¨od tallved, utter Lutra
¨
¨ hotade arter (bl.a. skalbaggar p°a aldre
¨
lutra och fodparlmussla
Margaritifera margaritifera ) och naturtyper (bl.a. rikkarr).
Ett stort
¨
¨
antal fridlysta arter (44) hittas ocks°a i omr°adet, bl.a. ett fertal orkidéer och lummervaxter.
¨
Dock fnns inga kanda
endemiska arter i omr°adet.
¨
Nedan presenteras ett urval av viktiga arter/artgrupper per ekosystem och som ar
¨ sarskilt
¨
intressanta med hänsyn till bevarandem°alen.
Skogar
Det foreslagna
biosfaromr°
adet ar
i den del av Sverige som h°aller samtliga av landets
¨
¨
¨ belaget
¨
stora rovdjur (varg Canis lupus VU, bjorn
¨ Ursus arctos NT, lodjur Lynx lynx VU, jarv
¨ Gulo gulo
VU och kungsorn
¨ Aquila chrysaetos NT), vilket g¨or omr°adet unikt bland Sveriges befntliga
biosfaromr°
aden. Vargen har tidigare varit nastintill
utrotad i Sverige. Den sista svenska
¨
¨
vargen observerades i Sarek-Padjelanta 1976 innan nya vargar vandrade in fr°an den FinskRyska populationen i slutet av 1970-talet. Idag har vargen a°teretablerat sig i landskapet,
den svenska vargstammen kan dock riskera inavelsproblem om stammen minskas kraftigt och
ingen ny invandring sker.
I naturskogsomr°aden hittas fera arter av mossor (bl.a. fällmossa Antitrichia curtipendula), lavar (bl.a. skuggbl°aslav Hypogymnia vittata, varglav Letharia vulpina NT, kolfarnlav
Carbonicola anthracophila NT och lunglav Lobaria pulmonaria NT), svampar (bl.a. tallticka
Phellinus pini NT, gräddticka Perenniporia subacida VU, lappticka Amylocystis lapponica VU och kandelabersvamp Artomyces pyxidatus NT), insekter (bl.a. reliktbock Nothorina
punctata NT, raggbock Tragosoma depsarium NT och ljus vedstrit Cixidia lapponica) samt
kärlvaxter
(bl.a. knärot Goodyera repens NT, kransrams Polygonatum verticillatum, skogsfru
¨
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Epipogium aphyllum NT och fjalltolta
Lactuca alpina ) knutna till skogar med lang
° kontinuitet
¨
eller dod
¨ ved och brandskadade trad
¨ i olika nedbrytningsstadier.
I vissa av omr°adets l¨ovskogsomr°aden hittas samtliga av landets idag forekommande
hack¨
spettarter, inklusive den akut hotade vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos CR) som
har synts fodos
(senast 2016).
¨ ¨oka i omr°adet vid fera tillfallen
¨
Nya arter som har tillkommit den svenska skogsfaunan ar
¨ vildsvin (Sus scrofa) och kronhjort (Cervus elaphus). B°ada dessa arter har etablerat sig i omr°adet och f¨orvantas
aven
¨
¨
¨oka
i antal.
Sjöar och vattendrag
Vattenlevande arter av sarskild
betydelse for
° (Anguil¨
¨ omr°adets bevarandem°al ar
¨ europeisk al
la anguilla CR), fodparlmussla
(Margaritifera margaritifera EN), fodkrafta
¨
¨ (Astacus astacus
CR) och utter (Lutra lutra NT).
En foruts
attning
f¨or att fodparlmusslan
ska kunna fortplanta sig ar
¨
¨
¨
¨ att det fnns reproducerande best°and av oring
(Salmo trutta ) eller lax (Salmo salar). Under sin livscykel
¨
genomg°ar fodparlmusslan
ett parasitar
¨
¨ t larvstadium d°a den lever fasthakad p°a laxen eller
oringens
galblad.
Fiskarterna lax och oring
har nationellt sett livskraftiga best°and (LC), dock
¨
¨
¨
p°averkars stammarnas forekomst
lokalt p°a grund av vattenkraftverk, regleringsdammar och
¨
fottledsrensningar.
°
Vatmarker
Flera av omr°adets v°atmarker ar
och rika fagellokaler
°
med forekomst
av sallsynta
och
¨ valk
¨ anda
¨
¨
¨
nationellt rodlistade
arter.
Hit
h
or
bl.a.
storspov
(
Numenius
arquata
NT),
mindre
hackspett
¨
¨
(Dendrocopos minor NT) och brushane (Calidris pugnax VU).
Till naturtypen rikkarr
¨ och extremrikkarr
¨ ar
¨ en speciell biologisk m°angfald knuten sett till
karlv
mossor, snackor,
svampar, skalbaggar och fjarilar.
I omr°adets rikkarr
¨ axter,
¨
¨
¨
¨ kan fera orkidéearter sk°adas, s°asom den saregna
guckuskon Cypripedium calceolus. Andra forekommande
¨
¨
vaxtarter
i
omr°
a
dets
rikk
arr
ar
bl.a.
k
appkrokmossa
(
Hamatocaulis
vermicosus
NT),
piprensar¨
¨ ¨
¨
mossa (Paludella squarrosa), svart trolldruva (Actaea spicata) och tv°ablad (Neottia ovata).
Även kalkkarrsgrynssn
acka
(Vertigo geyeri NT) har p°atra¨ ats i omr°adets extremrikkarr.
¨
¨
¨
Gräsmarker
Vaxter,
insekter och faglar
°
knutna till ett ¨oppet och genom bete och sl°atter havdat
land¨
¨
skap ar
arter som indikerar en
¨ av stor betydelse for
¨ omr°adets bevarandem°al. Forekommande
¨
l°ang kontinuitet av havd
gronsk
¨ ar
¨ bl.a. vaxtarterna
¨
¨ ara
¨ (Bidens radiata VU), hostl°
¨ asbraken
¨
(Botrychium multifdum NT), jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata ) och faltgentiana
¨
(Gentianella campestris EN) samt svamparterna honungsvaxskivling (Hygrocybe reidii LC en signalart), violett fngersvamp (Clavaria zollingeri VU) och fjallig
jordtunga (Geoglossum
¨
fallax).
I omr°adet forekommer
m°anga f°agelarter som ar
strandangar
eller
¨
¨ beroende av angsmarker,
¨
¨
valbetade
marker, hit hor
arka
(Anthus pratensis NT),
¨
¨ t.ex. storspov (N. arquata NT), angspipl
¨
¨
¨
gulärla (Motacilla fava ) och tofsvipa (Vanellus vanellus). Aven
den akut hotade r¨odspoven
(Limosa limosa CR) har synts till i omr°adet (2013).
Antalet bin och humlor har under de senaste decennierna minskat starkt varlden
¨
¨over.
Pollinerande insekter, t.ex. bin, humlor, solitara
getingar,
v
axtsteklar
och
blomfugor,
ar
d
arf
¨
¨
¨ ¨ ¨or
av sarskilt
intresse med hansyn
till bevarandem°alen.
¨
¨
Odlingsmarker
Pollinerande insekter, t.ex. bin, humlor, solitara
och blomfugor, ar
¨ getingar, vaxtsteklar
¨
¨ av
sarskilt
intresse for
¨
¨ odlingslandskapets bevarandem°al.
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F°agelarten s°anglarka
(Alauda arvensis, NT) ar
i odlingslandskapet d°a
¨
¨ en karaktarsart
¨
den ar
alt.
b°ade
¨ knuten till ¨oppna landskap med en hog
¨ andel sadesf
¨
¨ Idag hotas s°anglarkan
¨
utav upphört jordbruk och utav intensiferat jordbruk.
°
T¨
atbebyggda omraden
Arter av intresse for
omr°aden ar
°
torn¨ bevarandem°alen inom tatbebyggda
¨
¨ bl.a. fagelarterna
seglare (Apus apus, VU), ladusvala (Hirundo rustica) och gr°asparv (Passer domesticus).
Tornseglaren häckar framforallt
i anslutning till mänsklig bebyggelse (t.ex. under storku¨
piga tegelpannor) och lider idag brist p°a lampliga
boplatser, bl.a. till foljd
¨
¨ av förandrade
¨
takläggningsmetoder. Gr°asparven har minskat under de senaste aren
°
till följd av bl.a. jord¨
bruksnedlaggningen.
Aven
igelkotten (Erinaceus europaeus) ar
¨
¨ starkt knuten till mansklig
¨
bebyggelse och har minskat i antal under de senaste decennierna, bl.a. till foljd
¨ av trafkdodlighet
och milj¨ogifter.
¨
14.2.2.

¨ hoten (t.ex. en
Vilken form av tryck uts¨
atts nyckelarterna f¨
or? Dvs. vilka ar
°
ohallbar
f¨
orvaltning av skogen), de direkta orsakerna till dessa hot (f¨
or¨
and°
ringspadrivande
faktorer som f¨
or¨
andrade skogar och habitat), de underliggande orsakerna till hoten (t.ex. f¨
or h¨
ogt betestryck, br¨
ander, f¨
ororeningar) och
°
de viktigaste padrivande
faktorerna (t.ex. ekonomiska, politiska, sociala, ex°
terna etc.). Specifcera vilka omraden
som ber¨
ors.
De tryck som ovan namnda
nyckelarter utsatts
¨
¨ för, samt deras orsaker och p°adrivande faktorer,
har beskrivits utförligt i avsnitt 11.6 och sammanfattningsvis i avsnitt 14.1.2.

14.2.3.

° arder och indikatorer anv¨
Vilken typ av atg¨
ands eller kommer att anv¨
andas f¨
or
¨
° al artgrupperna i sig som det tryck de uts¨
¨ det
att bedoma
sav¨
atts f¨
or? Vem ar
¨ detta arbete, alternativt kommer att göra det i framtiden?
som utfor
Naturv°ardsverket tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten ansvarar for
¨ samordningen av miljö¨overvakningen i Sverige och driver det nationella milj¨oovervakningsprogrammet.
¨
Det nationella miljöovervakningsprogrammet
ar
¨
¨ uppdelat i de 10 programomr°adena fjall,
¨
halsorelaterad
miljo¨¨overvakning, jordbruksmark, kust och hav, landskap, luft, miljogiftssamord¨
¨
ning, skog samt sotvatten
och v°atmarker. Lansstyrelserna
har i uppgift att samordna den regi¨
¨
onala miljöovervakningen.
I tabell 14.2 anges n°agra exempel p°a m°alindikatorer som anvands
¨
¨
i den regionala miljo¨¨overvakningen som utfors
Gavleborg.
¨ av Lansstyrelsen
¨
¨
°
I arbetet med nationella atg
° ardsprogram
for
samarbetar Naturv°ards¨
¨ hotade arter (AGP)
verket, Havs- och Vattenmyndigheten, Lansstyrelserna
och andra ber¨orda aktorer
for
¨
¨
¨ att
bevara hotade arter och deras livsmiljoer.
¨ I arbetet med °AGP fokuseras insatserna p°a ett
°
urval av arter och naturtyper. Den langsiktiga
°
visionen med AGP
ar
¨ att dessa arter ska
uppn°a livskraftiga populationer och ha fungerande livsmiljöer.
ArtDatabanken, ett kunskapscentrum for
¨ arter och naturtyper och som drivs av Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), bedommer
och analyserar situationen och tillst°andet for
¨
¨ Sveriges biologiska m°angfald. Vart femte ar
° tar ArtDatabanken fram en nationell r¨odlista som
beskriver tillst°andet for
av arters status sker m.h.a. skatt¨ svenska arter. Sammanstallningen
¨
ningar av populationsstorlek, forekomst
och utbredning. Rodlistan
ar
¨
¨
¨ ett viktigt underlag i
det nationella naturv°ards- och planeringsarbetet. ArtDatabanken tar aven
vart sjatte
° fram
¨
¨ ar
statusrapporter enligt EU:s Art- och habitatdirektiv samt EU:s F°ageldirektiv. ArtDatabanken
driver aven
projekt som tillvaratar allmanhetens
kunskaper om olika arter, t.ex. genom citizen
¨
¨
science-projekten foravakteriet
och faunavakteriet.
Darut
¨
¨
¨ ¨over ar
¨ ArtDatabanken sakkunnig
expertmyndighet i fr°agor som ror
¨ arters bevarande.
Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att bedoma
arters och naturtypers hot och
¨
tillst°and, bl.a. genom naturvärdesinventeringar utav skog och mark samt biotopkarteringar av
vattendragen (avsnitt 14.2.4).
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¨ = regional milj¨oovervakning,
°AGP = atg
° ardsprogram
Tabell 14.2: Miljöovervakning.
RMO
¨
¨
¨
för hotade arter och naturtyper.
Naturtyp/
naturtypsgrupp/ Art

Skog

Miljöövervakningsprogram eller
motsvarande
Myrf°agelinventeringRMÖ
Skog-RMÖ

Flodparlmussla
(M.
¨
margaritifera )

Intensiv/extensiv
över-vakning-RMÖ

Tallkapuschongbaggar
(Stephanopachys sp.)
Utter (L. lutra )

°AGP

Utter-RMÖ

Förekomst

Sötgräs (Cinna
latifolia)
Grynsnackor
¨
(Vertiginidae)

°
AGP

Antal tuvor

Tillsammans med °AGP
om möjligt.

F¨orekomst

Myrar

M°
alindikator

Kommentar

Typiska arter
f°aglar
Typiska arter,
död ved, m.m.
Antal ,
reproducerande
best°and
Förekomst efter
branning
¨

Sarskilt
¨
SPA-omr°aden

Barmarksinventering

Skogsstyrelsen utfor
av sk. nyckelbiotoper, dvs skogs¨ inventeringar och kartlaggning
¨
omr°aden med h¨oga naturvarden
och av stor betydelse for
¨
¨ skogens hotade och r¨odlistade
arter. Skogsbolag genomför inventeringar och kartlaggning
av naturvarden
p°a sina egna
¨
¨
marker.
Svenska Jagaref
¨
¨orbundet har sedan 1938 uppdraget att följa de jaktbara arternas utveckling, fr°an nationell till lokal niv°a. Enskilda personer, ofta verksamma i ideella foreningar
(t.ex.
¨
f°agelklubbar och naturskyddsf¨oreningar), bidrar ocks°a med vardefull
information om milj¨on
¨
och arters tillst°and p°a lokal niv°a.
14.2.4.

° arder vidtas i nul¨
¨ att minska detta tryck?
Vilka atg¨
aget for
Skogar
Levande Skogar utgör ett av Sveriges 16 olika miljokvalitetsm°
al och lyder enligt följande
¨
”Skogens och skogsmarkens varde
for
¨
¨ biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska m°angfalden bevaras samt kulturmiljövarden
och sociala varden
bevaras ”. Darmed
¨
¨
¨
ar
¨ milj¨om°al och produktionsm°al idag likstallda.
¨
En av de viktigaste atg
° arderna
som genomf¨ors i Sverige idag for
alet,
¨
¨ att n°a miljokvalitetsm°
¨
ar
att
skydda
v
ardefulla
skogsmilj
oer
fr°
a
n
intensivt
brukande.
I
detta
ing°
a
r
Lansstyrelsernas
¨
¨
¨
¨
arbete med att instifta naturreservat, biotopskyddsomr°aden och att skriva naturv°ardsavtal med
markägare (avsnitt 9.3).
I enlighet med skogsv°ardslagen ska en generell miljoh
tas vid olika skogsbruks¨ ansyn
¨
atg
° arder,
t.ex. ska skyddszoner med trad
mot sjoar,
¨
¨ och buskar lamnas
¨
¨ vattendrag och ¨oppen
jordbruksmark. Buskar och enstaka trad,
¨ s°asom gamla och grova lovtr
¨ ad,
¨ h°altrad,
¨ botrad
¨ och
döda och doende
trad,
kvar.
¨
¨ ska ocks°a lamnas
¨
Utöver detta har Skogsstyrelsen tillsammans med skogsbranschen tagit fram gemensamma m°albilder for
igen,
¨ de vanligaste biotoperna. M°albilderna beskriver hur biotoperna kanns
¨
vilka naturvarden
som forekommer
i dem och vilken hansyn
som b¨or tas for
¨
¨
¨
¨ att naturvardena
¨
ska best°a. Likas°a fortsätter Skogsstyrelsens arbete med att identifera och registrera nyckelbiotoper. Begreppet nyckelbiotop har tagits fram av Skogsstyrelsen och syftar till att utifr°an
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naturv°ardssynpunkt identifera sarskilt
skyddsvarda
milj¨oer.
¨
¨
Idag ar
fertalet
skogs
agare
(privata
och
bolag)
miljocertiferade
enligt FSC:s (Forest
¨
¨
¨
Stewardship Council) och PEFC:s (Programme for the Endorsement of Forest Certifcation
Schemes) kriterier. FSC:s kriterier innebar
ad
¨ bl.a. att hansynstr
¨
¨ ska sparas (10 per hektar) och
att d¨od ved ska sparas och aktivt aterskapas
°
genom ringbarkning eller sparade hogstubbar
¨
i samband med avverkning. Markägaren ska frivilligt undanta minst 5 % av den produktiva
skogsmarken fr°an skogsbruk och identiferade nyckelbiotoper ska sparas.
För att harma
de spontana branderna
och darmed
skapa gynnsamma e ekter for
¨
¨
¨
¨ brandgynnade arter kräver certiferingen att naturv°ardsbranningar
genomfors.
¨
¨ St¨orre skogsagare
¨
anslutna till FSC ska bränna 5 % av den arliga
°
föryngringsarealen p°a torr och frisk mark.
Länsstyrelsen genomfor
som en del i f¨orvaltningen av skyddade omr°aden
¨ naturv°ardsbranningar
¨
(nationalparker, naturreservat och Natura 2000).
Tv°a av omr°adets storre
markagare/skogsbolag
ar
och Bergvik
¨
¨
¨ Sveaskog (statligt agda)
¨
Skog (privat agda).
Bergvik Skog har inom det foreslagna
biosfaromr°
adet frivilligt avsatt ca 7
¨
¨
¨
500 ha skogsmark av naturv°ardsskäl medan Sveaskog har valt att arbeta med sk. ekoparker
(avsnitt 9.3). En ekopark ar
skogslandskap om minst 1000 ha
¨ ett st¨orre sammanhangande
¨
med hoga
och naturv°ardsambitioner.
¨ naturvarden
¨
°
Länsstyrelsernas arbete med specifka atg
° ardsprogram
(AGP)
for
¨
¨ hotade arter och naturtyper fortsatter
ocks°a. I nulaget
omfattas bl.a. skalbaggar p°a aldre
d¨od tallved, skalbaggar
¨
¨
¨
p°a nyligen d¨od tall, brandinsekter i boreal skog och den starkt hotade vaxtarten
mosippa
¨
(Pulsatilla vernalis EN) av °AGP.
Skogens olika värden, dvs. de biologiska, sociala och ekonomiska, har kommit att uppmarksammas
allt mer. Utifr°an detta har insikten om att olika skogssk¨otselmetoder kan kom¨
plettera varandra for
¨ att uppn°a olika m°al vaxt
¨ fram. Sedan b¨orjan av 2000-talet har en debatt
kring hyggesfria skogsbruksmetoder förts i landet. Vid hyggesfria skogsbruksmetoder kalläggs
inte marken, skogskanslan
kan darmed
beh°allas. En fordel
med hyggesfria metoder är att
¨
¨
¨
äldre skogars strukturer bibeh°alls, vilket skapar battre
foruts
attningar
f¨or arter knutna till
¨
¨
¨
dessa miljoer.
¨ Det fnns en ¨okande insikt om att trakthyggesbruk och hyggesfri skogsskotsel
¨
kan komplettera varandra for
¨ att uppn°a olika m°al.
M°anga arter har gynnats av den naturhansyn
som infordes
i skogsbruket under 90-talet
¨
¨
i samband med miljocertiferingarna.
De ar
¨
¨ idag vanligare i skogslandskapet an
¨ de annars
skulle ha varit. Samtidigt racker
eller fungerar inte den generella naturhansyn
som tas vid
¨
¨
trakthyggesbruk for
i den miljo¨ som hyggesfritt skogsbruk
¨ alla arter. En del arter kan overleva
¨
skapar, for
ar
¨ andra fodras naturv°ardsanpassad sk¨otsel eller omr°adesskydd. I forl
¨ angningen
¨
¨
det dock inte p°a best°andsniv°a, utan p°a landskapsniv°a, som tillg°angen p°a arternas livsmiljöer
är det avgorande
för arters fortlevnad.
¨
Svenska Jagaref
¨
¨orbundet driver genom Jakt- och Viltv°ardsuppdraget ett av landets aldsta
¨
miljö¨overvakningsprogram. F¨orbundet arbetar ocks°a med att ge inventeringsunderlag och
korrekt information till lokala myndigheter inför de beslut som behover
tas för att n°a m°alen
¨
om En h°allbar rovdjurspolitik (riksdagsbeslut, 2013).
Sjöar och vattendrag
En rad atg
° arder
har genomf¨orts i syfte att aterst
°
alla
i fottledsren¨
¨ de naturliga miljoerna
¨
sade vattendrag, bl.a. har storre
stenar aterb
°
ordats
till vattendrag och lekgrus har lagts ut.
¨
¨
Vattenkraften har delvis anpassats till fskars spridningsmöjligheter genom konstruktion av
sk. omlöp (en konstgjord back
forbi
vandringshindret). Mycket aterst°
°
ar dock att
¨ som loper
¨
¨
göra for
°
fria vandringsvagar
för vattenlevande organismer och aterst
°
alla
de
¨ att aterskapa
¨
¨
naturliga vattenmilj¨oerna. Under 2016-2017 har Bollnas,
¨ Ljusdals och Ovan°akers kommun
inventerat stora delar av Voxnan och dess bifoden.
Detta arbete har utgjort underlag for
¨
¨ en
ny fskev°ardsplan som ska bli klar under 2018.
Av de vattenlevande arter som fnns i omr°adet omfattas fodkräfta (A. astacus), fodpärlmussla (M. margaritifera), fodnejonoga
¨ (Lampetra fuviatilis ) och utter (L. lutra ) av °AGP for
¨
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hotade arter.
Skogsstyrelsens m°albilder for
i skogsbruket kan aven
bidra till att forb
¨ milj¨ohansyn
¨
¨
¨ attra
¨
vattenmiljoernas
kvalitet. Genom att minska k¨orskador nara
¨
¨ vattenmiljoer
¨ kan erosionen och
sedimenttransporten till vattendragen minskas. M°anga vattenlevande arter, bl.a. musslor, kan
p°averkas negativt av höga sedimenthalter som grumlar vattnet.
°
Vatmarker
Flera atg
° arder
har genomforts
for
°
alla
dikade v°atmarker, t.ex. i Hamra Natio¨
¨
¨ att aterst
¨
nalpark där huvuddelen av de v°atmarker som har kravt
° arder
har blivt restaurerade.
¨ atg
¨
V°atmarksrestaureringarna utfors
och skogsbolagen samt av dessa tv°a till¨ av Lansstyrlesen
¨
sammans. Nydikning ar
¨ idag en tillst°andspliktig verksamhet och sker darf
¨ or
¨ i mycket begränsad skala.
Naturtypen rikkarr
acka
(V. geyeri), vilken
¨ omfattas av ett °AGP. Arten kalkkarrgrynsn
¨
¨
ing°ar i atg
° ardsprogrammet
f¨or rikkarr,
¨
¨ fnns i omr°adet. Naturv°ardsverket tillsammans med
lansstyrelserna
har upprattat
en myrskyddsplan for
¨
¨
¨ Sverige. De myrar som ing°ar i planen ar
¨
utpekade som sarskilt
vardefulla
och ar
Inom det planerade
¨
¨
¨ prioriterade for
¨ skydds°atgarder.
¨
biosfaromr°
adet fnns fera myrar utpekade i myrskyddsplanen, framf¨orallt i trakterna kring
¨
Los (fg 6.2). Flera av de utpekade myrarna ing°ar idag i Natura 2000-natverket
och de festa
¨
ska prioriteras for
¨ bildning av naturreservat. Dar
¨ sl°atter och/eller bete av v°atmarker sker (t.ex.
i Sassman-omr°
adet, 7.2) hindras igenvaxningen
av strandangarna.
¨
¨
¨
Gräsmarker
EU:s miljost
for
och lantbrukare att bedriva sl°atter och
¨ ¨od underlattar
¨
¨ privata markagare
¨
betesdrift. Darmed
kan m°anga ¨oppna kulturmarker h°allas fortsatt oppna.
Intresset for
¨
¨
¨ restaurering av angsoch betesmarker ar
I skyddade omr°aden forvaltas
¨
¨ stort bland markagare.
¨
¨
vardefulla
grasmarker
med sl°atter och/eller bete genom anslag fr°an Naturv°ardsverket.
¨
¨
Olika artgrupper knutna till det oppna
och havdbundna
kulturlandskapet, s°asom gentianor
¨
¨
(Gentianella sp.) i naturliga fodermarker, svampar i angsoch betesmarker, hotade lavar p°a
¨
kulturved i odlingslandskapet och vildbin och sm°afjarilar
p°a torrang
¨
¨ samt vildbin p°a angsmark
¨
°
ing°ar i AGP for
¨ hotade arter och naturtyper.
Odlingsmarker
EU:s miljost
for
¨ ¨od underlattar
¨
¨ privata markägare och lantbrukare att bedriva betesdrift och
sl°atter. Flera arter knutna till det öppna kulturlandskapet, s°asom pollinerande insekter, omfattas av °AGP (se ovan).
Genom projektet Greppa Naringen
, for
ansvarar, ges lantbrukare
¨
¨ vilket lansstyrelsen
¨
r°adgivining och okade
kunskaper
for
att
komma
till
r
atta
med
lackage
av narings
amnen
¨
¨
¨
¨
¨
¨
°
och bekampningsmedel.
Atgarder
sker aven
p°a kommunal niv°a. Exempelvis har Ovan°akers
¨
¨
¨
kommun tagit fram en detaljerad landskapsanalys for
adet (tabell 7.2), ett unikt
¨ Sassmanomr°
¨
och levande odlingslandskap i anslutning till Edsbyn. Resultaten fr°an landskapsanalysen ska
dels användas for
och
¨ att bevara och utveckla omr°adets natur-, kultur- och friluftlivsvarden,
¨
dels som ett vagledande
underlag for
som nyttjar landskapet.
¨
¨ omr°adets jordbrukare/markagare
¨
En nationell livsmedelsstrategi har antagits av Sveriges riksdag (20 juni, 2017), och är den
första livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En regional livsmedelsstrategi
kommer att tas fram for
Lan,
¨ Gavleborgs
¨
¨ vilken ska vara klar under h¨osten 2018 och galla
¨ fram
till 2030. Det är Lansstyrelsen
Gavleborg,
som i samverkan med Region Gavleborg,
lanets
¨
¨
¨
¨
kommuner (inklusive Ovan°aker, Ljusdal och Bollnas)
akt¨orer (ex. Lantbru¨ och ¨ovriga berorda
¨
karnas Riksforbund),
ansvarar for
¨
¨ framtagandet av en regionalt anpassad livsmedelsstrategi.
Strategin syftar dels till att ¨oka sjalvf
och fors
¨ ¨orsorjningsgraden
¨
¨ ¨orjningstryggheten, och dels
till att ¨oka livsmedelsproduktionen, att relevanta miljom°
a
l
n°
a
s,
att tillvaxt
¨
¨ och sysselsattning
¨
skapas, och att s°arbarheten i livsmedelskedjan minskas.
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¨
°
Tatbebyggda
omraden
¨ ; avsnitt 9.3) ar
De enskilda kommunernas arbete med översiktplaner (OP
¨ ett viktigt verktyg för
att planera anvandningen
av mark- och vatten i omr°adet. För det foreslagna
biosfäromr°adets
¨
¨
storsta
tatorter,
Edsbyn och Alfta, har t.ex. omr°aden som ska prioriteras for
¨
¨
¨ att skapa gr¨ona
¨ De gr¨ona str°aken ska sammanlanka
str°ak pekats ut i Ovan°akers kommuns OP.
andra befntliga
¨
grönomr°aden.
Flera tatortsn
ara
cykling
¨
¨ skogar ar
¨ viktiga rekreationsomr°aden for
¨ promenader, lopning,
¨
och skid°akning m.m. Back,
¨ ett populart
¨ rekreationsomr°ade i centrala Edsbyn, ing°ar idag i ett
skogligt naturv°ardsavtal.
14.2.5.

° arder planeras att vidtas f¨
Vilka atg¨
or att minska detta tryck?
De atg
° arder
som har beskrivits i avsnitt 14.2.4 kommer att fortg°a och utvecklas av an¨
svariga myndigheter och berörda aktorer
(t.ex. skogsbolag) för att uppn°a Sveriges 17 oli¨
ka miljokvalitetsm°
al. Biosfarorganisationens
m°al ar
¨
¨
¨ att bidra till arbetet med de nationella
miljökvalitetsm°alen (avsnitt 13).
Landets samtliga lansstyrelser
arbetar i dagsläget och fram till h¨osten 2018 med att ta
¨
fram regionala handlingsplaner for
¨ gron
¨ infrastruktur. Planerna ska fungera som ett kunskapsunderlag vid plan- och provningsprocesser
p°a olika myndigheter. Syftet ar
¨
¨ att bevara
natverk
av s°adana naturvarden
som bidrar till fungerande livsmiljoer
och
¨
¨
¨ for
¨ djur och vaxter,
¨
som kan generera ekosystemtjänster.
En ny kommunal fskev°ardsplan for
ska vara klar under
¨ stora delar av Voxnan med bifoden
¨
2018, och dokumentet kommer att integreras i det planerade biosfaromr°
adets utvecklingsplan
¨
(avsnitt 17.4). Fiskev°ardsplanen kommer att ge forslag
till vilka atg
° arder
som b¨or prioriteras,
¨
¨
for
i fottledrensade vattendrag och vattendrag p°averkade av
¨ att oka
¨ de ekologiska vardena
¨
kraftverk och regleringsdammar.

14.3.
14.3.1.

°
Bevara den genetiska mangfalden
¨ viktiga ur t.ex. bevarandesynpunkt eller for
¨
Ange arter eller varieteter som ar
¨
°
medicinsk anvandning,
livsmedelsproduktion, biologisk mangfald
inom jordbruket, kulturella sedvänjor etc.
Arter viktiga for
¨ omr°adet ur bevarandesynpunkt ar
¨ beskrivna i avsnitt 14.2.1. Inga kända
endemiska arter fnns inom omr°adet. Avseende genetisk m°angfald ar
¨ varg (Canis lupus VU),
öring (Salmo trutta), tall (Pinus sylvestris) och skogsvildren (Rangifer tarandus fennicus) av
särskilt intresse ur bevarandesynpunkt.

14.3.2.

°
¨ ekologiska, ekonomiska eller sociala pafrestningar
Vad fnns det for
som eller
¨ andringar
¨
for
som kan utg¨
ora ett hot mot dessa arter eller varieteter?
Vargen
Den svenska vargstammen fnns framförallt i mellansverige med tata
¨ koncentrationer i bl.a.
Gavleborg
och Dalarnas lan
biosfaromr°
adet). Vargen ans°ags
¨
¨ (dvs. delar av det foreslagna
¨
¨
utrotad i Sverige under 1970-talet men har darefter
ateretablerat
°
sig i landskapet. Idag
¨
(2016/2017) beräknas den svenska vargstammen uppg°a till ca 355 individer. Den svenska
vargstammen harstammar
fr°an ett begransat
antal invandrade individer ur den fnsk-ryska
¨
¨
populationen. Stammen ar
under
¨ darf
¨ ¨or inavlad men den genetiska statusen har forb
¨ attrats
¨
perioden 2006 -2016.
Rovdjursangrepp p°a tamboskap eller hundar i samband med loshundsjakt
ror
¨
¨ upp starka
kanslor
bland de drabbade. I omr°adet och i ¨ovriga landet uttrycks ibland asikter
°
for
¨
¨ att kraftigt
minska eller utrota vargen. Tjuvjakt p°a varg och andra stora rovdjur förekommer i omr°adet.
Trots att illegal jakt har forekommit
tillvaxer
den svenska vargstammen arligen
°
med ca 20 %.
¨
¨
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Det fnns aven
starka intressen for
¨
¨ att bevara en livskraftig vargstam i omr°adet och i ovriga
¨
landet.
Naturv°ardsverket och Lansstyrelserna
har haft sv°arigheter att genomf¨ora den av landets
¨
riksdag beslutade rovdjurspolitiken (En h°allbar rovdjurspolitik, Prop. 2012/13:191), vilken innebar
och vargstammen skall h°allas
¨ att koncentrationerna ska minska dar
¨ de ar
¨ som tatast
¨
mellan 170-270 individer (nationellt). Idag kan Länsstyrelserna besluta om licensjakt eller
skyddsjakt p°a varg, dock överklagas besluten ofta till domstol utav olika naturskyddsorganisationer. Detta har skapat en uppgivenhet och en misstro mot systemet bland delar av
befolkningen, och bidragit till att det skarpa motsättningarna och den polariserade debatten
mellan olika intressegrupper kvarst°ar.
Öringen
I sjon
Inplan¨ M°all°angen och vattendraget Galv°an fnns genetiskt unika stammar av oring.
¨
tering av oring
fr°
a
n
ett
annat
best°
a
nd,
dvs.
en
genetiskt
fr
ammande
population,
kan
ris¨
¨
kera att p°averka den biologiska m°angfalden p°a genniv°a hos det naturligt forekommande
¨
öringbest°andet. S°adan p°averkan kan leda till forlust
och for
av biologisk m°angfald p°a
¨
¨ andring
¨
genniv°a och i forl
aven
p°a art- och ekosystemniv°a.
¨ angningen
¨
¨
Hälsingefuran
Den inhemska tallen (P. sylvestris ) som vaxer
i omr°adet ar
vida kand
¨
¨ sedan lange
¨
¨ for
¨ sina
goda virkesegenskaper. Uttrycket Halsingefura
ar
¨
¨ idag ett valk
¨ ant
¨ kvalitetsbegrepp i landet.
Halsingefurans
speciella kvaliteter med tatvuxet
virke och en h¨og andel karnved
kan dirket
¨
¨
¨
kopplas till klimatet i Halsinglands
skogar (faktaruta 7 sida 106).
¨
Under 1960-talet introducerades den nordamerikanska contortatallen (Pinus contorta)
i stor skala i Sverige. Contortatallen blev snabbt popular
¨ d°a den visade god etablering p°a
höjdlagen
och
svaga
marker
d
ar
inhemska
tr
adslag
v
axer
¨
¨
¨
¨ l°angsammare. P°a grund av sin hogre
¨
tillväxt, jamf
¨ or
¨ t med vanlig inhemsk tall, ans°ags contortatallen bidra till en framtida stabilare
virkesf¨orsorjning.
Idag anvands
contortatallen huvudsakligen som massaved for
¨
¨
¨ papper m.m.
Det bedomdes
aven
som sakert
att infora
¨
¨
¨
¨ contortatallen, eftersom den vid sjalvf
¨ oryngring
¨
kraver
brand for
¨
¨ att kottarnas kodl°as ska oppnas.
¨
En omvärdering har emellertid gjorts p°a senare tid, d°a contortatallen visat sig kunna
sjalvsprida
nar
° alder.
°
Den konkurrerar med tall, gran och bjork
¨
¨ den uppn°att ca 30 ars
¨ p°a
torra, friska och v°ata marker. Det r°ader osakerhet
kring vilka l°angsiktiga e ekter detta kan
¨
ha p°a den biologiska m°angfalden, men contortaskogar i Sverige hyser idag farre
arter av
¨
karlv
lavar och insekter ar
¨ axter,
¨
¨ vanliga inhemska tallbest°and.
I nulaget
fnns det inte n°agra bevis for
¨
¨ att korsbefruktning sker mellan den inhemska
tallen och contortatallen. Det fnns darmed
ingen kand
¨
¨ risk för utarmning av den inhemska
tallen p.g.a. uppkorsning med contortatall.
Nordiska hund- och lantraser
M°anga nordiska lantraser ar
t.ex. helsingef°ar och gestrikef°ar, vilka
¨ idag mycket sallsynta,
¨
¨
harstammar
fr°
a
n
den
ber
orda
regionen.
Overg°
a
ngen
fr°
a
n ett sm°askaligt och sjalvhush°
allande
¨
¨
¨
jordbruk till ett specialiserat och industrialiserat jordbruk har medfört att m°anga av de
nordiska lantraserna numera är sallsynta.
Narvaron
av stora rovdjur kan ocks°a forsv°
¨
¨
¨ ara
djurh°allningen for
¨ de sm°a hobbybrukarna, vilka m°anga g°anger har ett intresse for
¨ beva¨
randet av de nordiska lantraserna. Aven
nordiska jakthundsraser, som drever och st¨ovare
m.f., h°aller lokalt p°a att forsvinna
d°a de inte i lika stor utstrackning
langre
brukas till jakt
¨
¨
¨
pga. risken for
¨ rovdjursangrepp.
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Skogsvildren
Skogsvildrenen (Rangifer tarandus fennicus) hade tidigare sin hemvist inom det planerade
biosfaromr°
adet. Arten utrotades dock i Sverige under slutet av 1800-talet pga. ett for
¨
¨ h°art
jakttryck. Det h°arda jakttrycket berodde bl.a. p°a att samerna inte ville ha vildren i narheten
¨
av sina tamrenar, och darf
¨ ¨or betalade ut skottpengar p°a vildren.
14.3.3.

° artniva
° anv¨
Vilka indikatorer pa
ands eller kommer att anv¨
andas f¨
or att bed¨
oma
°
¨ kopplade till dem?
tillstandet
f¨
or populationen och f¨
or de traditioner som ar
Lansstyrelseerna
ansvarar for
°
inventeringar av omr°adets st¨orre rovdjurspopulationer
¨
¨ arliga
(varg, björn, lodjur, kungsorn
och
j
arv).
Inventeringarnas syfte ar
¨
¨
¨ att ¨overvaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur populationerna utvecklas över tiden.
Indikatorer for
arternas forekomst
och utbredning inkluderar sp°arning p°a sn¨o,
¨ att bedoma
¨
¨
DNA-analyser av spillning och uppsattning
av ¨overvakningskameror.
¨
For
¨ att bed¨omma fskbest°andens tillst°and genomfors
¨ provfskeinventeringar (elfske) och
biotopkarteringar av omr°adets vattendrag. Lokala fskev°ardsomr°adesföreningar har till uppgift
att forvalta
och v°arda omr°adets fskevatten, bl.a. gallande
f°angstregler och utsattning
av fsk.
¨
¨
¨

14.3.4.

° arder kommer att vidtas f¨
°
Vilka atg¨
or att bevara den genetiska mangfalden
och
¨
°
de traditioner som hanger
samman med en bevarad genetisk mangfald?
Allmanna
atg
° arder
for
¨
¨
¨ att bevara den biologiska m°angfalden ar
¨ beskrivet i avsnitt 14.2.4 och
14.2.5. Lansstyrelserna
kommer att fortsatta
¨
¨ ansvara for
¨ uppf¨oljningen av rovdjursstammarnas
populationsutveckling i omr°adet och vidta atg
° arder
darefter.
Rovdjurscentret De 5 Stora i
¨
¨
Ljusdals kommun anordnar utstallningar,
foredrag,
kurser, dialogmoten,
tar fram laromedel
¨
¨
¨
¨
och stödjer forskning kring rovdjursrelaterade fr°agor.
För att skydda de lokala genetiska oringstammarna
sker utsattning
i vattendragen med
¨
¨
avelsmaterial av lokal härstammning. Planerade restaureringar av t.ex. fottledsrensade vattendrag kommer att forb
de ekologiska foruts
attningarna
for
och andra vatten¨ attra
¨
¨
¨
¨ oringen
¨
levande organismer.
Contortatallens användning regleras numera i den svenska Skogsv°ardslagen (avsnitt 9.3).
Skogsodling av contortatall över 0.5 ha ar
och arten far
° inte anvandas
¨ anmalningsskyldig
¨
¨
inom en km avst°and fr°an nationalparker och naturreservat.
Enskilda djuragare
och rasbevarande foreningar
har en viktig roll i arbetet att bevara de
¨
¨
nordiska lantraserna. De rasbevarande foreningarna
ar
¨
¨ ideella organisationer som bedriver
kontroll av djurens harstammning
och for
¨
¨ register ¨over djuren i en genbank. Varje forening
¨
har en avelsplan som ar
¨ godkand
¨ av Jordbruksverket (ansvarig myndighet).
Svenska Jagaref
med att se ¨over mojligheterna
till aterut°
¨
¨orbundet arbetar i dagslaget
¨
¨
sattning
av skogsvildren, efter initiativ fr°an en lokal jaktv°ardskrets (Farila-K°
arbole,
¨
¨
¨ i nara
¨
anslutning till det planerade biosfaromr°
a
det).
Flera
svenska
forskare
har
st
allt
sig
positiva
till
¨
¨
en reintroduktion av skogsvildren i det svenska skogslandskapet. For
¨ att kunna driva fr°agan
vidare behover
dock en milj¨okonsekvensbeskrivning genomforas.
Det fnns goda exempel fr°an
¨
¨
grannlandet Finland dar
°
med lyckat resultat.
¨ arten har aterintroducerats
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15. UTVECKLA

15.1.

Potentialen n¨
ar det g¨
aller att fr¨
amja en ekonomisk utveckling och en samh¨
alls¨
°
utveckling som ar sociokulturellt och ekologiskt hallbar

15.1.1.

° vilket s¨
°
Beskriv pa
att omradet
har potential att fungera som modell f¨
or hur en
°
hallbar
utveckling kan fr¨
amjas.
En rad lokala insatser och samarbeten for
¨ en h°allbar utveckling sker idag genom kommunernas, olika myndigheters, foretagares
och ideella organisationers arbete och engagemang.
¨
De fyra ing°aende kommunerna i Voxnadalen bedriver var for
¨ sig ett aktivt h°allbarhetsarbete
som utg°ar fr°an lokalt anpassade miljom°
a
l.
Varje
kommuns
lokala miljom°
¨
¨ al g°ar hand i hand
med det planerade biosfäromr°adets visioner och m°al (avsnitt 13).
°
Ovanakers
kommun
Ovan°akers kommun har i mer an
¨ tv°a decennier arbetat brett med olika miljo¨ och h°allbarhetsfr°agor (fg. 13.2), framf¨orallt avseende bevarandet av omr°adets rika kulturmilj¨oarv. Kommunens
framg°angsrika arbete med bebyggelseinventeringar, antagandet av omr°adesbestammelser
i
¨
byar av sarskilt
kulturellt
v
arde
(avsnitt
9.3),
och
byggnadsv°
a
rdsprojekt
i
samverkan
med
fas¨
¨
tighetsagare
och brukare har varit en forebild
och kalla
¨
¨
¨ till inspiration f¨or grannkommunerna.
°Ar 2009 antog Ovan°akers kommun lokalt uppsatta miljom°
°
¨ al vilka kom att revideras ar
2015 (Lokala Miljöm°al 2020). I enlighet med de lokala milj¨om°alen stravar
kommunen efter
¨
att minska verksamhetens klimatp°averkan, bl.a. ska kommunens verksamhet vara helt fossilbranslefri
till ar
° 2020 (bransle
till transporter undantaget). Kommunen arbetar aven
kontinu¨
¨
¨
erligt med att oka
¨ andelen ekologisk och lokalproducerad mat i de kommunala k¨oken (skolor,
v°ardhem m.m), och senast ar
° 2020 ska denna andel utg¨ora minst 50 %. Ovan°akers kommun
ar
Sveriges Ekokommuner. Sveriges Ekokommuner
¨ ocks°a medlem i det nationella natverket
¨
är en samverkansorganisation f¨or kommuner, landsting och regioner med syftet att framja
en
¨
h°allbar samhällsutveckling utifr°an ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Ljusdals kommun
Ljusdals kommun har genomfört en overrenskommelse
med Lansstyrelsen
ang°aende atg
° ards¨
¨
¨
arbete for
ska genomf¨oras fram till 2020 och
¨ miljom°
¨ al och klimatanpassning. °Atgarderna
¨
inneh°aller atg
° arder
som bidrar till minskad klimatp°averkan, storre
andel ekologiskt och lo¨
¨
kalt producerad mat i de kommunala k¨oken, samt forb
ekologiska foruts
attningar
for
¨ attrade
¨
¨
¨
¨
vattenlevande arter i Ljusnan och Voxnans avrinningsomr°ade. Kommunen ar
¨ ocks°a medlem i
det nationella nätverket Sveriges Ekokommuner.
Bollnäs kommun
Bollnas
¨ kommun ar
¨ en ekokommun (medlem i Sveriges Ekokommuner) med lokala miljöm°al
antagna for
m°al for
¨ perioden 2013-2020. M°alen ar
¨ uppdelade i overgripande
¨
¨ kommunens
geografska omr°ade, och alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppn°a dessa
m°al. Det fnns ocks°a miljom°
och bolag som visar vad Bollnas
¨ al for
¨ kommunens forvaltningar
¨
¨
kommun kommer att arbeta med for
¨ att bidra till att uppn°a de lokala miljöm°alen. Mycket
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fokus i milj¨oarbetet har de senaste aren
°
lagts p°a arbete for
¨ levande vattendrag, bl.a. genom
restaurering av fottledsrensade vattendrag och atg
° arder
vid vandringshinder. Sedan n°agra
¨
ar
° tillbaka arbetar ocks°a kommunen med att oka
¨ andelen lokalproducerade r°avaror i de
kommunala koken.
Arbetet har gett resultat och idag tillh¨or Bollnas
¨
¨ en av de kommuner i
Sverige med h¨ogst andel lokalproducerat av ink¨opta r°avaror. Det fnns en uttalad ambition
att denna trend ska fortsatta,
d°a utvecklingen av foretagsamheten
kring livsmedelsproduktion
¨
¨
ar
¨ viktig f¨or kommunens framtida utveckling. Bollnas
¨ kommun arbetar även fokuserat med
utvecklingen av de gröna naringarna
som ett av fyra insatsomr°aden i det näringslivspolitiska
¨
programmet.
Rättviks kommun
Rattviks
kommun startade tidigt en politisk process for
¨
¨ att integrera Agenda 2030 och De
Globala M°alen i sitt eget miljom°
¨ alsarbete. Idag utg°ar kommunens h°allbarhetsarbete fr°an ett
50-tal lokalt anpassade m°alpunkter utarbetade fr°an De Globala M°alen. Kommunen bedriver
ett kontinuerligt arbete for
¨ att oka
¨ andelen ekologiskt och lokalt producerade livsmedel i den
kommunala verksamheten. Inom projektet °Atertaget betas kommunens grasmarker
av n¨otdjur
¨
fr°an det lokala naturbruksgymnasiet, köttet serveras sedan i skolan och utgör ett exempel p°a
ett slutet och narproducerat
system. °Arligen delas ett miljopris
ut till en privatperson eller
¨
¨
organisation som har gjort en insats for
¨ milj¨on i kommunen. Fr°an och med 2018 kommer
priset att göras om till ett h°allbarhetspris for
inkludera de sociala och ekonomiska
¨ att aven
¨
aspekterna av h°allbar samhällsutveckling.
Lokal samverkan
Idag sker ett visst samarbete kring olika h°allbarhetsfr°agor mellan n°agra av de ing°aende
kommunerna, exempelvis kring projekten:
• Projektet Utvecklingsplan för fskresursen och vattenv°ard i Ljusnan-Voxnans avrinningsomr°ade genomfors
¨ i samarbete mellan Bollnas,
¨ Ljusdals och Ovan°akers kommuner.
Syftet är bl.a. att ta fram en ny fskev°ardsplan for
¨ stora delar av Voxnan med bifoden.
¨
• Projektet Fishing in the Middle of Sweden (FIMS), vars m°al är att locka Europeiska
sportfskare till omr°adet, fnansieras av Region Gävleborg tillsammans med kommunerna i Halsingland,
daribland
Ovan°aker, Ljusdal och Bollnas.
¨
¨
¨
• Kommunernas energi- och klimatr°adgivare arbetar tillsammans med olika informationskampanjer riktade till allmänheten.
• Region Gavleborg
driver en samverkansplattform dar
¨
¨ alla kommuner i regionen, däribland Ovan°aker, Ljusdal och Bollnas,
Gavleborg
ing°ar. Samver¨ samt Lansstyrelsen
¨
¨
kansplattformen driver regionala miljö-, energi- och klimatprojekt.
Genom den organisation som ska forvalta
biosfaromr°
adet, och det incitament som sjalva
¨
¨
¨
Unesco-uppdraget skapar, kan samverkan over
geografska och administrativa granser
bred¨
¨
das. En s°adan samverkan bidrar till att identifera gemensamma m°al, bryta sektoriserade
insatser och skapa en rad positiva synergie ekter i det lokala h°allbarhetsarbetet.
¨
Narheten
till Dalarna och Ostersj
ökusten, samt goda kommunikationer med Sveriges
¨
huvudstad Stockholm, ger det foreslagna
biosfaromr°
adet ett gynnsamt strategiskt läge. Detta
¨
¨
underlattar
for
adet att utveckla kontakter med ¨ovriga delar av landet.
¨
¨ biosfaromr°
¨
F¨
oretagaranda och ett aktivt f¨
oreningsliv
Voxnadalen praglas
av en anda av driftighet, sm°aforetagande
och starka sociala natverk
i
¨
¨
¨
form av bl.a. frikyrkor och idrottsrorelser.
Historiskt har omr°adet kring tatorterna
Edsbyn
¨
¨
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och Alfta kommit att utvecklas fr°an ett bondesamhalle
De m°anga
¨ till ett industrisamhalle.
¨
sm°aforetagen
och de st¨orre industriernas verksamhet ar
¨
¨ i hog
¨ grad knutna till skogen som
resurs. Utöver skogsbruk och for
av trar°
och industrier knutna
¨ adling
¨
¨ avara ar
¨ m°anga foretag
¨
till verkstadsforetagande
och utvecklingen av modern teknik. Omr°adets tv°a st¨orsta industrier
¨
Svenska Fonster
och Edsbyverken tillverkar traf
respektive kontorsm¨obler och ligger
¨
¨ onster
¨
nationellt i framkant vad galler
miljoDe b°ada foretagen
var
¨
¨ och socialt hansynstagande.
¨
¨
bl.a. forst
produkter (Svanen ar
¨ i Sverige med att erbjuda Svanen-markta
¨
¨ nordens oÿciella
miljom
Foretagen
tar aven
ett stort socialt ansvar genom att stodja
¨ arkning).
¨
¨
¨
¨ lokalt foreningsliv,
¨
friluftsliv och friskv°ardsarbete. I allmanhet
r°ader ett bra foretagsklimat
i omr°adet, och ar
°
¨
¨
2013 uts°ags bl.a. Ovan°akers kommun till bast
i
landet
p°
a
att
ge
service
till
f
oretagare.
¨
¨
Nya modeller for
adgivning med h°allbarhet som grundsten har ocks°a skapats av
¨ nyforetagarr°
¨
Rättviks kommun.
Det ideella foreningslivet
utgor
¨
¨ en stark kraft som skapar engagemang och gemenskap
i Voxnadalen, som ar
ataste
omr°aden. F¨oreningar fnns for
¨ ett av Sveriges foreningst
¨
¨
¨ s°a gott
som alla intressen. Fr°an de riktigt stora idrottsrörelserna med hundratals medlemmar, fna
anlaggningar
och klubbhus, till de minsta specialf¨oreningarna med n°agra tiotal aktiva entu¨
siaster. Inom besoksn
sker m°anga samarbeten mellan foreningslivet
och naringslivet,
¨ aringen
¨
¨
¨
där dessa tillsammans arbetar for
attningar
for
att upptacka
¨ att skapa foruts
¨
¨
¨ fer manniskor
¨
¨
omr°adets potential kring ex. natur och miljo.
¨ Ett exempel p°a samarbete mellan lokala foretag,
¨
f¨oreningar, privatpersoner och Ovan°akers kommun ar
inomhusarena for
¨ nar
¨ Sveriges forsta
¨
¨
bandy uppfordes
i Edsbyn (2001) med gemensamma krafter. Ett annat exempel ar
¨
¨ utvecklingen kring projektet Fishing in the Middle of Sweden, som idag drivs som en ekonomisk
forening.
Omr°adets m°anga frikyrkor ar
¨
¨ ocks°a en viktig kraft i det ideella engagemanget,
framförallt i olika sociala fr°agor som t.ex. fyktingmottagande och integration. De lokala
hembygdsföreningarna ar
¨ betydelsefulla for
¨ förvaltningen och marknadsföringen av omr°adets
kulturmilj¨oarv. Flera Halsingeg°
ardar (fg. 3.8) forvaltas
ideellt genom hembygdsforeningarnas
¨
¨
¨
engagemang.
°
En mangfald
av ekosystemtj¨
anster
Historiskt har de ekosystemtjanster
som skogarna, vattendragen och odlingsmarkerna/fabod¨
¨
bruket genererat till omr°adets bonder
spelat
en
betydande
roll
for
omr°
a
dets
utveckling
och
¨
¨
kulturhistoria (avsnitt 10.6). Om detta vittnar de unika Hälsingeg°ardarna (faktaruta 4 - 6),
¨
som idag ar
Aven
om omr°adet kring tatorterna
Edsbyn
¨ upptagna p°a Unescos varldsarvslista.
¨
¨
och Alfta idag har utvecklats fr°an ett bondesamhalle
till ett industrisamhalle,
spelar de
¨
¨
ekosystemtjänster som skogarna, vattendragen och odlingsmarkerna genererar en fortsatt
viktig roll for
¨ omr°adets utveckling.
Innovationen av nya produkter baserade p°a trar°
¨ avara har en central roll i utvecklingen mot
ett fossiloberoende samhalle.
En vasentlig
del av naringslivet
i Region Gavleborg
ar
¨
¨
¨
¨
¨ direkt
kopplat till bioekonomi, och regionen bedöms ha stora m¨ojligheter att fortsätta utveckla sig
inom omr°adet (Region Gävleborgs förutsättningar och möjligheter i en framtida bioekonomi,
NiNa Innovation, 2016). Till omr°adets styrkor hor
skogsr°avara,
¨ god tillg°ang till hogkvalitativ
¨
stor kunskap och erfarenhet av att hantera biomassa i olika former, samt tradition och lang
°
erfarenhet av att for
skogsr°avara. Omr°adets storsta
arbetsgivare, Svenska F¨onster med ca
¨ adla
¨
¨
800 anstallda,
tillverkar Svanen-markta
f¨onster (Nordens oÿciella milj¨omarkning).
Trar°
¨
¨
¨
¨ avaran
är till storsta
del av lokalt ursprung och varje dag lamnar
ca 25 ton for
tra¨ fabriken i
¨
¨
¨ adlat
¨
Edsbyn.
Skogarna och vattendragen forser
inte bara omr°adet med fors
¨
¨ ¨orjande ekosystemtjanster.
¨
Upplevelser i naturen ar
fysiska och mentala valbefnnande.
Tillg°angen
¨ viktiga for
¨ manniskors
¨
¨
till obebyggda och tysta omr°aden tillsammans med manniskors
obegransade
tillg°ang till na¨
¨
turen (allemansratten,
avsnitt 9.3) ar
i sig, framf¨orallt i ett globalt perspektiv,
¨
¨ ett unikt varde
¨
samtidigt som de genererar kulturella ekosystemtjanster
och skapar underlag for
¨
¨ tillvaxt
¨ for
¨
naturturism. Att friluftslivet ger manniskor
halsa,
naturf¨orst°aelse, och regional utveckling ar
¨
¨
¨
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ocks°a utg°angspunkten for
¨ Sveriges 10 nationella m°al for
¨ friluftspolitiken (regeringsbeslut december 2012). Genom friluftsm°alen ska manniskors
m¨ojligheter att vistas i naturen och utöva
¨
friluftsliv sakras.
Bland annat ing°ar m°alen tillganglig
natur för alla, starkt engagemang och
¨
¨
samverkan for
¨ friluftslivet, h°allbar regional tillvaxt
¨ och landsbygdsutveckling och friluftsliv
f¨or god folkhalsa
bland de 10 m°alen. Det foreslagna
biosfaromr°
adet har goda mojligheter
att
¨
¨
¨
¨
bidra till m°aluppfyllelserna. Enligt en undersokning
genomf¨ord av Svenska Turistforeningen
¨
¨
(STF) utgor
anled¨ vandring en fortsatt ¨okande trend bland inhemska turister. Den storsta
¨
ningen till att människor vill vandra ar
¨ for
¨ att komma ut i naturen och uppleva tystnad och
lugn. En ekonomisk forening
(Helsingeskogen) har nyligen bildats for
¨
¨ att utveckla omr°adets
ledsystem for
vandring,
motor-cross,
cykel
m.m.
Det
biosf
arkontor
som har bildats under
¨
¨
kandidaturen till biosfaromr°
ade har varit delaktiga i uppstarten av Helsingeskogen.
¨
Även fsketurismen, speciellt den baserad p°a utlandska
bes¨okare, har visat sig genere¨
ra värdefulla intakter
till landsbygdsomr°aden (Sportfske och fsketurism för landsbygdens
¨
utveckling, Rapport 2017/18, Jordbruksverket och VTI). Projektet FIMS har redan genererat
en omsattning
om ca. 2,6 miljoner SEK och 3300 gastn
till Halsingland.
Genomforandet
¨
¨ atter
¨
¨
¨
av olika atg
° arder
som forb
de ekologiska f¨orutsattningarna
f¨or fsken och andra vat¨
¨ attrar
¨
¨
tenlevande organismer, i Voxnan och dess bif¨oden, ar
¨ av stor betydelse for
¨ att omr°adets
fsketurism ska fortsatta
¨ att utvecklas. En ny fskev°ardsplan for
¨ stora delar av Voxnan och
dess bifoden
ska vara klar under 2018. En del vattenv°ards°atgarder
har redan genomforts,
¨
¨
¨
men mycket aterst°
°
ar att genomf¨ora.
Varldsarvet
Halsingeg°
ardarna, de valbevarade
fabodmilj
oerna
och det ¨oppna kulturland¨
¨
¨
¨
¨
skapet skapar underlag for
¨ fortsatt utveckling av omr°adets kulturturism. Turismen kring
varldsarvet
Halsingeg°
ardarna utvecklas standigt
med koncept som Bo p°a Halsingeg°
ard,
¨
¨
¨
¨
och en brun-vit skyltad turistvag
ardars vag
fera utav
¨ (Stora Halsingeg°
¨
¨ ) sammanlankar
¨
Halsingeg°
ardarna. Under sommarsasongen
2017 hade varldsarvet
Halsingeg°
ardarna ca 120
¨
¨
¨
¨
000 besokare
och bidrog med ¨over 200 evenemang. Varldsarvet
best°ar av sju utvalda Halsinge¨
¨
¨
g°ardar varav tre ligger inom det planerade biosfaromr°
adet. Samtidigt lockar upplevelser i
¨
fabodmilj
o¨ med djursk¨otsel, mjolkning
av kor och getter samt tillverkning av mejeriproduk¨
¨
ter volontarer
¨ fr°an b°ade nationellt som internationellt h°all (Svedbovallen, Ljusdals kommun).
°Aterupptagen betesdrift p°a fabodar
skapar ocks°a m¨ojligheter f¨or lokal, sm°askalig och h°allbar
¨
livsmedelproduktion, samtidigt som ett unikt natur- och kulturmiljöarv kan bevaras.
15.1.2.

°
¨ malen
°
Hur ska f¨
or¨
andring och framgang
bed¨
omas (vilka ar
och vilka indikatorer ska användas)?
Förandringar
och framg°angar relaterade till m°al for
¨
¨ h°allbar utveckling bedoms
¨ i enlighet med
ett fertal ramverk. Tillampbara
ramverk och bedomningspunkter
ar
¨
¨
¨ redovisade i tabell 15.1.
Övergripande SMARTa m°al, dvs. specifka, matbara,
accepterade, realistiska och tidsatta, for
¨
¨
sjalva
det
planerade
biosf
aromr°
a
det
fnns
angivna
i
avsnitt
13.2,
tabell
13.1.
SMARTa
m°
al
¨
¨
ska ocks°a tas fram for
¨ vart och ett av de tre fokusomr°adena (avsnitt 13.2), vilka ska beskrivas
i den utvecklingsplan som är under framtagande (avsnitt 17.4).
Tabell 15.1: Hur for
och positiv p°averkan bed¨oms.
¨ andringar
¨
Omr°
ade/objekt
Övergripande för
biosfäromr°adet
H°allbart brukande av naturen
Naturreservat, Natura
2000-omr°aden, nationalparken
Biologisk m°angfald

¨
Overvakning/uppf¨
oljning g¨
ors
av
Kommunerna

Naturv°ardsverket
Jordbruksverket
Kommunerna
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Indikatorer
Resultat av miljöövervakning
Avst¨amning mot milj¨om°alen, PBL och
KML
Resultat av milj¨overvakning
o¨
F¨oljs sk¨otselplaner och
skyddsreglerna for
¨ omr°adena?
Avst¨amning mot milj¨om°alen
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H°allbart brukande av
kulturarvet och kulturreservatet
Kulturell m°angfald
Ett ferdimensionellt landskap

Kommunernas
planhandläggare
Boverket
Länsstyrelserna
Länsmuseerna
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarie¨ambetet
Region G¨avleborg
Länsstyrelserna
Tillvaxtverket
¨

F¨oljs KML?
Statistik g¨allande fornl¨amningar som
skadas i skogsbruket
F¨oljs de framtagna sk¨otselplanerna?
Avst¨amning mot miljöm°alen
Avstamning
mot PBL
¨
Statistik
F¨oljs foreskrifter
och v°ardplaner for
¨
¨
v¨arldsarv, ¨ovriga bes¨oksm°al och
kulturmiljöer?
F¨oljs riktlinjerna for
¨ utveckling av
besöksn¨aringen?

H°allbar energiproduktion

Energimyndigheten
Boverket
Kommunerna

Ökning respektive minskning av mer
h°allbara energikällor

En h°allbar och miljöv¨anlig
skogsproduktion
Kulturell m°angfald i skogen

Skogsstyrelsen
Skogsbolagen
L¨ansstyrelserna
Riksantikvarieämbetet

Resultat av milj¨overvakning
o¨
F¨oljs milj¨oplaner for
¨ skogsv°ard och
skogsbruk?

H°allbart brukande av vattnen

Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
L¨ansstyrelserna
Kommunerna

Resultat av milj¨overvakning
o¨
och
analyser
Avst¨amning mot milj¨om°alen

Ett h°allbart fske

Fiskev°ardsf¨oreningarna
Kommunerna
Jordbruksverket
Länsstyrelserna
Kommunerna

Provfske
Resultat av vattenanalyser
Antalet jordbruksenheter
Antalet ekologiska jordbruk
Antalet mjölk- respektive köttbönder
Mätningar av miljögifter
Kontakter med lokala producenter
Uppföljningar

En h°allbar utveckling av turism
och bes¨oksn¨aring

Ett h°allbart jordbruk och
utvecklingen av detta

15.2.
15.2.1.
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Lokalt producerad mat

Livsmedelsverket
Tillvaxtverket
¨
Hush°allningssällskapet
Kommunerna

Folkhälsa och kulturella
ekosystemtj¨anster

Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelserna
Region Gävleborg

Statistik g¨allande v°ards¨okande
¨
Overvakning
och uppf¨oljning r¨orande
folkhälsa

Ett levande och h°allbart
fabodbruk
¨

G¨avleborgs F¨abodf¨orening
L¨ansstyrelserna
Riksantikvarie¨ambetet
Hush°allningss¨allskapet

Antalet levande fabodar
¨
Avst¨amning mot skotselplaner
¨
Avst¨amning mot riktlinjer g¨allande
lokal matproduktion

Om det fnns en välutvecklad turism:
Redog¨
or f¨
or de olika typer av turism och de turistanl¨
aggningar som fnns. G¨
or
¨
en sammanst¨
allning over
de viktigaste turistattraktionerna i det f¨
oreslagna bio¨
°
sfaromr
adet
och var de fnns.
Turismnaringen
ar
¨
¨ mycket viktig for
¨ omr°adet och kretsar huvudsakligen kring varldsarvet
¨
Hälsingeg°ardarna och olika former av natur- och kulturupplevelser. Nedan beskrivs n°agra
for
¨ omr°adet viktiga attraktioner och aktorer
¨ inom bes¨oksnaringen.
¨
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Hälsingeskogarna
Omr°adet erbjuder rikliga m¨ojligheter att upptacka
de vackra och vidstrackta
Halsingeskogarna.
¨
¨
¨
Till Hamra Nationalpark kommer arligen
°
ca 15000 – 20000 bes¨okare (2016) f¨or att ta del av
or¨orda skogar med upp till 400 ar
° gamla trad,
myrar och op°averkade vattendrag.
¨ vidstrackta
¨
I parken erbjuds olika upplevelser aret
° om, bl.a. vandringar, langdskid°
akning p°a myrarna och
¨
turer med hundspann. Under 2013 belonades
Hamra Nationalpark med Sienapriset for
¨
¨ sina
enkla och originella entréer.
Tillg°angen till ett stort antal markerade vandringsleder gör de latt
¨ for
¨ inv°anare och
besokare
att
uppt
acka
omr°
a
dets
natur.
Vindskydd
och
stugor
med
tillg°
a
ng
till ved fnns
¨
¨
utspridda langs
med m°anga av lederna. Flera besoksn
oretag,
inom eller i nara
¨
¨ aringsf
¨
¨
¨ anslutning till det foreslagna
biosfaromr°
adet, bygger sin verksamhet kring olika former av na¨
¨
turupplevelser, exempelvis i form av bj¨ornsk°adning fr°an byggda gomslen,
baversafari
med
¨
¨
kanot, algsafari,
ridning eller turer med hast
t.ex. Vargas
¨
¨ och vagn. N°agra turismforetag,
¨
vildmarkslodge (Ovan°akers kommun) och Tur och Ton (Ljusdals kommun), ar
¨ kvalitetsmarkta
¨
med Naturens Basta
Naturens Basta
st°ar f¨or ansvarsfull upplevelseturism
¨ . Kvalitetsmarket
¨
¨
i svensk natur och drivs av Svenska Ekoturismforeningen
i samarbete med utvalda partners.
¨
Vargas Vildmarkslodge, som har en hog
andel
internationella
besokare,
ar
vinnare av
¨
¨
¨ aven
¨
priset Grand Travel Award.
Upplevelser i och kring Voxnan
Skogsalven
Voxnan och dess bif¨oden erbjuder besokaren
rika naturupplevelser samt bra
¨
¨
och lattillg
angliga
fskevatten. Inom Voxnans avrinningsomr°ade fnns n°agra av landets mest
¨
¨
omskrivna fskevatten. Svartan
° och M°all°angsbo°an, ar
fugfskaren,
¨ omtalade i den hangivna
¨
naturskildraren och författaren Hans Lidmans (1910 - 1976) skrivna verk. Hans Lidmans
böcker s°aldes i stora upplagor i de nordiska landerna
under 50- och 60-talet, och bockerna
¨
¨
ar
inom framf¨orallt sportfskekretsar. Omr°adet erbjuder bra fskevatten for
¨ an
¨ idag valk
¨ anda
¨
¨
bl.a. ¨oring (Salmo trutta), gadda
(Esox lucius), abborre (Perca fuviatilis ) och harr (Thymallus
¨
thymallus). Fishing in the Middle of Sweden (FIMS), en ekonomisk förening som arbetar for
¨
att hoja
¨ kvaliteten och inneh°allet i de fskeupplevelser som deras medlemmar (guideforetag,
¨
b°atuthyrare m.f.) formedlar,
ar
biosfaromr°
adet och delfnansieras
¨
¨ verksam inom det foreslagna
¨
¨
av Ovan°akers, Ljusdals och Bollnas
¨ kommun. Prioriterad m°algrupp för FIMS verksamhet ar
¨
den europeiska sportfskemarkanden. I anslutning till fera vattendrag med inplanterad fsk
fnns ocks°a fera tillganglighetsanpassade
friluftsanlaggningar.
¨
¨
Ett annat populärt utfyktsm°al kring Voxnan ar
natur¨ Hylstr¨ommen. Vid Hylstrommens
¨
reservat (avsnitt 7.4) har Voxnan en fallhojd
vara sodra
Norrlands
¨ p°a 23 m och anses darmed
¨
¨
hogsta
vattenfall. Har man tur kan bes¨okaren aven
f°a sk°ada utter (Lutra lutra). Med si¨
¨
na lugnare strackor
och forspartier bjuder Voxnan och dess bif¨oden ocks°a p°a varierande
¨
och uppskattade vatten for
biosfaromr°
adet,
¨ kanotutfykter. En stor aktor
¨ inom det foreslagna
¨
¨
Voxnabruks Kanot och Camping, erbjuder b°ade baversafari
med kanot s°aväl som olika ut¨
fyktspaket langs
med 250 km kanotleder av varierande sv°arighetsgrad.
¨
Det öppna kulturlandskapet
I det oppna
kulturlandskapet kretsar den huvudsakliga turismen kring de pampiga Halsinge¨
¨
g°ardarna och upplevelser i fabodmilj
o.
Inom
omr°
a
det
fnns
tre
av
de
sju
H
alsingeg°
a
rdar
som
¨
¨
¨
2012 togs upp p°a Unescos Varldsarvslista
p°a grund av sina valbevarade
och dekorerade
¨
¨
interi¨orm°alningar. De tre ber¨orda g°ardarna ar
i L°anghed
¨ Jon-Lars och Pallars, b°ada belagna
¨
°
utanför Alfta, samt F°agelsjo¨ gammelg°ard Bortom Aa belagen
nordvast
¨
¨ om Los i Orsa Finnmark
(avsnitt 10.6). I anslutning till Halsingeg°
ard Ol-Anders i Alfta fnns ett besökscenter kopplat
¨
till varldsarvet
kombinerat med turistbyr°a, café och visningsg°ard. Vid besokscentret
Ol-Anders
¨
¨
fnns ocks°a ett Emigrantmuseum som skildrar bygdens utvandrarhistoria (1800-talet) och
147

Ans¨okan till Unesco om att bilda Biosf¨aromr°ade Voxnadalen

Kapitel 15

Figur 15.1: Nyf°angad öring av en glad fskare, foto Anders Persson.
livet för de forsta
pionjärerna i den amerikanska kolonin Bishop Hill. Omr°adet besöks ofta
¨
av ättlingar till bygdens utvandrare.
Flera av Hälsingeg°ardarna, bl.a. de tv°a Varldsarvsg°
ardarna Jon-Lars och Pallars, länkas
¨
samman av den brun-vitskyltade turistvagen
Stora Halsingeg°
ardars Vag
sig 28
¨
¨
¨ som stracker
¨
km mellan samhällena Alfta och Edsbyn. Turistvagen
ar
Lan
¨
¨ Gavleborgs
¨
¨ enda brun-vitskyltade
vag,
Halsingeg°
ardarna
¨ och har ett strategiskt viktigt lage
¨ genom att den sammanlankar
¨
¨
med fera andra sevardheter,
till
exempelvis
v
albeh°
a
llna
f
abodmilj
oer.
Varje
ar
°
arrangeras
en
¨
¨
¨
¨
lopart
avling
(Stora Halsingeg°
ardarssta etten) efter turistvagen
och med vaxlingsstationer
i
¨
¨
¨
¨
¨
anslutning till Hälsingeg°ardarna.
I skogsomr°adena inom och i nara
biosfaromr°
adet fnns fera
¨ anslutning till det foreslagna
¨
¨
fabodmilj
for
Kulturreservatet V°asbo Fabodar
(avsnitt 7.4) tillhor
¨
¨oer oppna
¨
¨ besokare.
¨
¨
¨ en av
lanets
b
ast
bevarade
fabodmilj
oer
d
ar
bes
ökaren
f°
ar
ta
del
av
v
albevarade
byggnader,
fnt
¨
¨
¨
¨
¨
¨
skotta
i omr°adet driver ocks°a caféverksamhet under
¨ marker och en rik fora. Flera fabodar
¨
sommarm°anaderna, bl.a. Mittjasvallen (norr om Edsbyn) och Svedbovallen (Ljusdals kommun).
Utöver caféverksamhet och fors
av egentillverkade mejeriprodukter tar Svedbovallen
¨ aljning
¨
även hjalp
djur och olika sysslor. Intresset for
¨ av sommarvolontarer
¨ for
¨ att skota
¨ fabodens
¨
¨ att
arbeta som volontär i Svedbovallens fabodmilj
sig utanf¨or landets granser.
¨
¨o stracker
¨
¨
¨
°
Övriga besoksm
al
T°agbanan Inlandsbanan g°ar fr°an Kristinehamn i mellersta Sverige till Gällivare i norra
Sverige, totalt en sträcka av 1288 km. Ett av Inlandsbanans m°anga stopp genom Sverige
ligger i byn F°agelsjo¨ som ing°ar i det foreslagna
biosfaromr°
adet. I anslutning till F°agelsjo¨
¨
¨
° (faktaruta 6) och Hamra Nationalpark.
fnns sevardheterna
F°agelsj¨o Gammelg°ard Bortom Aa
¨
Att aka
° inlandsbanan genom Sverige ar
att t°aglu a
¨ ett populart
¨ turistm°al och m°anga valjer
¨
längs med banan.
Inte langt
°
fr°an Hamra Nationalpark ligger ett annat populart
¨ bes¨oksm°al, Loos Koboltgruva
i Los. Gruvan ar
i en vildmarksidyll och ett variationsrikt urbergsomr°ade. Har
¨ belagen
¨
¨ kan
besokaren
ta del av en genuin 1700-tals gruvmilj¨o, samt ta del av historien kring fargen
¨
¨
koboltbl°a och upptackten
av
grund
amnet
Nickel
(1751
av
Axel
Fredrik
Cronstedt)
vilket
¨
¨
gjorde gruvan varldsber
¨
¨omd.
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Halsinglands
st¨orsta veteranmarknad, Voxna Marknad, lockar arligen
°
ca 15 000 bes¨okare
¨
till omr°adet. Sedan 1 onsdagen i juli 1969 arrangeras Sveriges st¨orsta spelmansstamma,
¨
Bingsjöstamman,
i nara
biosfaromr°
adet. Bingsj¨ostamman
samlar
¨
¨ anslutning till det foreslagna
¨
¨
¨
spelmän, dansare och musikintresserade fr°an hela landet.
Den lokala idrottsf¨oreningen Edsbyns IF Bandy genererar ca 16 000 gastn
per ar
° till
¨ atter
¨
enbart Ovan°akers kommun i samband med traningsl
ager,
cuper och bandyskola. Hogs
¨
¨
¨ asongen
¨
for
men den arliga
°
bandyskolan, vilken infaller under
¨ bandy infaller under host/vinterperioden
¨
tre veckor varje sommar, lockar ca 400 ungdomar och deras familjer till omr°adet. Besökare
till bandyskolan bidrar aven
till omr°adets ovriga
bes¨oksnaring.
¨
¨
¨
15.2.2.

°
°
° (Skilj melHur manga
personer bes¨
oker det f¨
oreslagna biosf¨
aromradet
per ar?
¨
lan endags bes¨
ok och overnattningar
och mellan personer som kommer spe¨ att bes¨
°
cifkt for
oka det f¨
oreslagna biosf¨
aromradet
och personer som passerar
°
° sin v¨
° Pekar trenden uppat
° eller nedat;
°
omradet
pa
ag till ett annat bes¨
oksmal.)
¨
° satts upp?
har ett sarskilt
mal
Flest bes¨ok till omr°adet sker under sommarm°anaderna och tidig h¨ost. D°a omr°adet ligger
mellan andra starka destinationer och varumarken
ar
p°a genomresa och
¨
¨ fertalet av besokarna
¨
blir darmed
endagsbesokare.
Totalt har omr°adet arligen
°
ca 92 000 dagsbesok
¨
¨
¨ och ca 26 000
fnns i omr°adet och inkluderar
¨overnattningar i kommersiella boendeformer. Cirka 500 baddar
¨
hotell, vandrarhem, stugor och stugbyar. Flera organiserade campingar och naturcampingar
fnns i omr°adet.

15.2.3.

¨ turistverksamheterna organiserade i nuläget?
Hur ar
Merparten av turismverksamheten (61 %) organiseras av civilsamhallet
(foreningar,
företag
¨
¨
m.f.) med stod
F¨oreningarna har ofta
¨ fr°an kommunernas lokala bes¨oksnaringsorganisationer.
¨
en kulturell eller historisk koppling till omr°adet. P°a lokal niv°a har Ovan°akers (2016) och Ljusdals (2013 – 2020) kommun tagit fram egna besoksn
i syfte att skapa tydliga
¨ aringsstrategier
¨
prioriteringar for
¨ branschens tillvaxt
¨ och utveckling p°a ett h°allbart satt.
¨ Framtagandet av de
lokala strategierna har skett utifr°an ett starkt underifr°anperspektiv där intresserade inv°anare,
f¨oretagare, politiker och kommunala tjanstem
an
¨
¨ har involverats i processen. Bollnas
¨ kommun
lyfter tydligt fram besoksn
som en viktig del av kommunens utveckling. Stort fokus
¨ aringen
¨
ligger p°a att lyfta de stora natur- och kulturvärden som fnns i omr°adet, aktiva upplevelser
i skog och mark med närhet till Ljusnans dalg°ang, och ett rikt kulturliv med stark tradition
och Hälsingeg°ardar, musik samt modern konst.
En utvecklingsstrategi för bes¨oksnaringen
har aven
tagits fram p°a regional niv°a (Bes¨oks¨
¨
naringsstrategi
for
2009 – 2020) i samverkan mellan regionens o entliga verk¨
¨ Gavleborg
¨
samheter och besoksn
Visionen ar
° 2020 bli Sveriges mest efterfr°agade
¨ aringar.
¨
¨ att fram till ar
region nar
att paketera och leverera skandinaviska upplevelser under alla arstider.
°
¨ det galler
¨
Nationellt har Sverige som m°alsättning att med fokus p°a h°allbarhet (ekologisk, social
och ekonomisk) fordubbla
svensk besoksn
p°a tio ar,
° och att bes¨oksnaringen
ska vara
¨
¨ aring
¨
¨
landets nya basnaring
till 2020 (Nationell strategi for
¨
¨ svensk besoksn
¨ aring).
¨

15.2.4.

° turismen i nul¨
Ange potentiella positiva och/eller negativa effekter pa
aget respektive i framtiden och hur dessa effekter kommer att bedömas (koppling till
avsnitt 14).
Besöksnaringen
medf¨or fera positiva e ekter for
¨
¨ omr°adet, framf¨orallt genom att bidra till
okade
ekonomiska intakter
och antal arbetstillfallen.
En stark bes¨oksnaring
baserad p°a
¨
¨
¨
¨
omr°adets naturomr°aden och historiska kulturarv kan skapa stolthet bland bygdens inv°anare,
vilket i sin tur kan nara
intresse for
¨ ett okat
¨
¨ att bevara och utveckla omr°adets unika värden
och identitet. Till exempelvis kan en okad
sportfsketurism g¨ora att fer manniskor
(inv°anare,
¨
¨
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politiker m.m.) ser fordelar
med att genomfora
f¨or att forb
vatten¨
¨ restaurerings°atgarder
¨
¨ attra
¨
dragens ekologi. En okad
takt utav restaurerings°atgarder
skulle gynna Voxnans och de ovriga
¨
¨
¨
vattendragens biologiska m°angfald. Rovdjurssafarier, som t.ex. varg- och björnsk°adning, genererar ekonomiska intakter
till omr°adet, och kan p°a sikt bidra till en ¨okad acceptans för
¨
rovdjurens närvaro.
Om bygdens unga inv°anare ser m¨ojligheterna med en okad
bes¨oksnaring
¨
¨
¨okar ocks°a
chanserna att de valjer
att stanna kvar, eller aterv
°
anda
efter avklarade studier. De positiva
¨
¨
e ekterna kan bedomas
utifr°an ekonomiska parametrar och ford
(anta¨
¨ besoksn
¨ aringsstatistik
¨
let nystartade foretag
inom turism och handel, bokningsbara baddar
och belaggningsgraden
¨
¨
¨
p°a boendeanlaggningar
etc.) samt via undersokningar
och intervjuer.
¨
¨
En kraftig okning
i antalet bes¨okare kan ha ocks°a ha potentiellt negativa konsekvenser
¨
f¨or det planerade biosfaromr°
adets bevarandem°al. I allmanhet
kan nedskrapning
orsakad av
¨
¨
¨
manniskor
som vistas i naturen p°averka djur och natur negativt. Andra m¨ojliga e ekter inklu¨
derar ett ¨okat tryck p°a skyddade och/eller mer s°arbara naturmiljoer,
¨ speciellt med hanseende
¨
till att besoksn
aringen
ofta
koncentreras
kring
specifka
bes
oksm°
a
l.
Det
ar
dock
osannolikt
¨ ¨
¨
¨
att besökstrycket i sig skulle orsaka s°adan stor p°averkan p°a t.ex. omr°adets naturreservat. Ur
ett europeiskt perspektiv ar
i de skyddade omr°adena relativt l°ag. Det fnns
¨ besokstrycket
¨
även goda mojligheter
att kanalisera besokare
i ett naturreservat s°a att slitaget minimeras,
¨
¨
t.ex. genom markerade leder och spänger. Genom naturreservatens och nationalparkernas naturbevakare, dvs. de som handhar omr°adenas praktiska skötsel, kan e ekterna av det r°adande
besokstrycket
¨
¨overvakas.
15.2.5.

Hur ska dessa effekter hanteras och av vem?
E ekter och a°tgärder hanteras av Lansstyrelserna
och av kommunerna i enlighet med gällande
¨
lagstiftning och bestämmelser. E ekterna kan ocks°a hanteras genom riktade informationsinsatser, vars syfte ar
kannedom
om vad som galler
vid vistelse i naturen
¨ att ¨oka manniskors
¨
¨
¨
(bl.a. allemansratten,
avsnitt 9.3). Har
¨
¨ ar
¨ lokala turistbyr°aer en viktig akt¨or for
¨ att n°a ut till
omr°adets bes¨okare. Utbildningen av biosfarambassad
¨
¨orer (avsnitt 16) kan f°a stor betydelse
for
medvetenhet kring olika h°allbarhetsfr°agor, och for
negativa
¨ att ¨oka manniskors
¨
¨ att for
¨ andra
¨
beteendemönster vid vistelse i naturen.

15.3.

°
Jordbruksverksamheter (inklusive bete) och andra verksamheter (inklusive sa° traditioner och sedv¨
dana som bygger pa
anjor):

15.3.1.

Beskriv de olika typer av jordbruksverksamhet (inklusive bete) och annan verk°
¨ involverasamhet samt vilka omraden
som ber¨
ors och vilka m¨
anniskor som ar
¨
¨ kvinnor eller män).
de (ange aven
om det ar
F¨oljande jordbruksaktiviteter bedrivs inom omr°adet:
• Djurh°allning och betesdrift inom ramen for
¨ mjölkproduktion.
• Djurh°allning och betesdrift i samband med k¨ottproduktion (not
¨ och lamm).
• Vallodling for
¨ ho¨ och ensilage till djurfoder.
• Odling av spannm°al och proteingrödor till djurfoder.
• Odling av spannm°al och oljeväxter.
• Fabodbruk.
¨
• Inhysning av häst.
• Hastbete
(hobbyverksamhet och trav).
¨
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Omr°adets jordbruksmarker ar
koncentrerade till det foreslagna
biosfaromr°
adets
¨ framst
¨
¨
¨
syd¨ostra delar i anslutning till tatorterna
Alfta och Edsbyn. Jordbruk f¨orekommer ocks°a i
¨
mindre omfattning i ovriga
byar, d°a framst
langs
med Voxnan eller intill sj¨oar. Omr°adets
¨
¨
¨
jordbruk ägs och drivs till storsta
delen av man.
har endast ett fatal
°
¨
¨ Ang°aende fabodbruk
¨
fäbodvallar betande djur idag.
15.3.2.

Ange de positiva och/eller negativa effekter som dessa verksamheter kan ha
¨ det g¨
°
°
nar
aller malen
f¨
or biosf¨
aromradet
(avsnitt 14).
Omr°adets jordbruksverksamheter skapar fors
¨ örjning och arbetstillfällen, bidrar med ekonomiska intakter
till omr°adet och ¨okar inv°anarnas m¨ojligheter att ata
¨
¨ lokalt producerade livsmedel.
Med jordbruket foljer
ett antal positiva bie ekter med hansyn
till omr°adets bevarandem°al
¨
¨
(avsnitt 14). Naturbetesdrift i samband med kottproduktion
(n
ot
och
lamm) bidrar till att be¨
¨
vara det ¨oppna kulturlandskapet och den biologiska m°angfalden som ar
¨ knuten till dessa
havdbunda
marker (avsnitt 11.6). Det fabodbruk
(avsnitt 9.1) som fortfarande fnns kvar idag,
¨
¨
om an
¨ i betydligt mindre omfattning, bidrar till att bevara ett for
¨ omr°adet och mellansverige viktigt kulturarv. Fr°an en estetisk synvinkel anses ofta det öppna kulturlandskapet som
mer attraktivt att vistas i d°a det ger en lang
° sikt med vackra vyer, jamf
¨ ¨ort med igenvaxande
¨
kulturmarker,. P°a s°a vis bidrar jordbruket aven
till att ¨oka landskapets upplevelsevarden.
¨
¨
Sammanfattningsvis ar
attning
for
¨ livskraftiga lantbruksf¨oretag en foruts
¨
¨
¨ att klara omr°adets
bevarandem°al.
Ett allt for
till olika milj¨oaspekter kan a° andra sidan ha
¨ intensivt jordbruk utan hansyn
¨
negativa e ekter p°a omr°adets bevarandem°al. Anvandandet
av g¨odningsmedel och pesticider i
¨
jordbruket kan fororena
grundvatten och andra vattenkallor.
Problemen med näringslackage
¨
¨
¨
¨
fr°an jordbruket ar
risken for
¨ dock att betrakta som m°attliga i omr°adet. Aven
¨ att pesticider ska
f¨ororena vattenkallor
bed¨oms som sm°a i omr°adet, atminstone
°
i jamf
med riket i stort.
¨
¨ orelse
¨
I takt med jordbrukets rationalisering har aven
det omgivande landskapets karaktar
¨
¨
for
Den for
och ersatts av st¨orre
¨ andrats.
¨
¨ m°anga arter viktiga mosaiken har g°att forlorad
¨
omr°aden med samma markslag.
Intressekonfikter kan även uppst°a mellan olika jordbruksrelaterade aktiviteter och bevarandem°al, t.ex. kan möjligheten att ha fritt betande tamboskap försv°aras av risken för rovdjursangrepp (avsnitt 17.2).

15.3.3.

Vilka indikatorer anv¨
ands eller kommer att anv¨
andas f¨
or att bed¨
oma l¨
aget och
utvecklingstendenserna?
Lansstyrelserna
ansvarar for
och bedomning
av omr°adets jordbruk inom ramen
¨
¨ overvakning
¨
¨
f¨or den regionala miljo¨¨overvakningen (programomr°ade Jordbruk). I Gavleborgs
Lan
¨
¨ inriktar
miljöovervakningen
sig framst
p°a utlakning av narings
amnen
(kvave
¨
¨
¨
¨
¨ och fosfor) fr°an jord¨
bruksmark och foran i grasmarker.
Aven
den nationella milj¨oovervakningen
ger information
¨
¨
om jordbrukets tillst°and och utveckling p°a lansniv°
a. P°a uppdrag av Naturv°ardsverket och/eller
¨
Jordbruksverket genomfor
av bl.a. mark¨ Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersokningar
¨
kemi, vaxtarter
och fjarilsarter.
P°a uppdrag av Jordbruksverket bokfor
lansstyrelserna
¨
¨
¨ aven
¨
¨
arealen betesmark respektive sl°attermark med miljöstod
I ett samarbete
¨ (miljoindikatorer).
¨
mellan Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Naturv°ardsverket och Havs- och Vattenmyndigheten genomf¨ors lopande
utvarderingar
av hur EUs gemensamma jordbrukspolitik (Com¨
¨
mon Agricultural Policy, CAP) p°averkar Sveriges miljö.

15.3.4.

° arder vidtas redan nu, och vilka atg¨
° arder kommer att vidtas f¨
Vilka atg¨
or att
st¨
arka de positiva effekterna alternativt mildra de negativa effekterna f¨
or bio¨
°
°
sfaromr
adets
mal?
Genom EU:s miljoers
(Landsbyggdsprogrammet) kan enskilda jordbrukare erh°alla
¨ attningar
¨
ekonomiskt stöd for
av naturbetesmarker och sl°atterangar.
Specifka informationsin¨ skotsel
¨
¨
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satser riktade till jordbrukare i omr°adet och med syftet att uppn°a battre
milj¨oforh°
¨
¨ allanden
genomfors
(med syfte att minska jordbru¨ ocks°a. Hit h¨or bl.a. projekten Greppa naringen
¨
kets naringsl
ackage
och miljop°
¨
¨
¨ averkan),Ekologisk produktion (med syftet att stimulera till
till ekologisk produktion) och Ett rikt odlingslandskap (med syfte att starka
¨okad omlaggning
¨
¨
natur- och kulturmiljövarden
p°a landsbygden). Det ar
som ansvarar for
¨
¨ lansstyrelserna
¨
¨ informationsinsatserna.
Sm°abiotoper i odlingslandskapet (ex. a°kerholmar, dikesrenar, odlingsrosen
och solitartr
¨
¨ ad)
¨
och som ar
¨ viktiga for
¨ den biologiska m°angfalden omfattas av ett generellt biotopskydd (avsnitt
¨
9.3). Ovriga
sm°a mark- och vattenomr°aden av betydelse for
¨ den biologiska m°angfalden kan
skyddas som biotopskyddsomr°aden.
P°a nationell och regional niv°a sker redan ett brett arbete for
¨ att oka
¨ de positiva e ekterna och minska de negativa e ekterna p°a objekt i Sverige och regionen. Landets regering
har inrattat
Milj¨om°alsr°adet vilket representeras av 17 svenska myndigheter (bl.a. Jordbruks¨
verket, Livsmedelsverket, Naturv°ardsverket och Riksantikvarieämbetet). Tillsammans vidtar
de atg
° arder
f¨or att oka
¨
¨ takten i miljom°
¨ alsarbetet dar
¨ Ett rikt odlingslandskap utgor
¨ ett av
miljökvalitetsm°alen.
Foreningen
MatVarden
ar
som startades 2006 i syfte att driva utveck¨
¨
¨ en ideell forening
¨
lingen mot foreningens
vision: En h°allbar livsmedelsproduktion i Gavleborg.
Till foreningens
¨
¨
¨
medlemmar hor
som vill vara delaktiga i arbetet med att n°a
¨ b°ade privatpersoner och foretag
¨
denna vision. F¨oreningen driver bl.a. olika utvecklingsprojekt tillsammans med andra akt¨orer
och fnansiarer.
Exempelvis har foreningen
byggt mobila mejerier och charkuterier som hyrs
¨
¨
ut till sm°askaliga och lokala livsmedelsproducenter.
Därtill har en nationell livsmedelsstrategi antagits av Sveriges riksdag (20 juni, 2017),
vilken ar
livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En regional livs¨ den forsta
¨
medelsstrategi kommer att tas fram for
Lan,
2018
¨ Gavleborgs
¨
¨ vilken ska vara klar under hosten
¨
och gälla fram till 2030 (avsnitt 14.2.4). Strategin syftar dels till att oka
¨ sjalvf
¨ ¨orsorjningsgraden
¨
och fors
och dels till att ¨oka livsmedelsproduktionen, att relevanta miljom°
¨ orjningstryggheten,
¨
¨ al
n°as, att tillvaxt
skapas, och att s°arbarheten i livsmedelskedjan minskas.
¨ och sysselsattning
¨
15.4.

Finns det andra typer av verksamheter som ger ett positivt eller negativt bidrag
°
¨
°
till en hallbar
lokal utveckling, aven
utanf¨
or biosf¨
aromradets
gr¨
anser?

15.4.1.

°
Beskriv de olika typer av verksamheter, vilka omraden
som ber¨
ors och vilka
¨
¨
¨
¨
manniskor som ar involverade (ange aven om det ar kvinnor eller m¨
an).
Skogsbruk
Skogsbruk bedrivs inom det planerade biosfäromr°adets olika bu ertzoner och utvecklingsomr°adet, b°ade av privata skogsagare
och av storre
¨
¨ skogsbolag. Utav de privata skogsagarna
¨
ar
¨ huvuddelen man.
¨
Vattenkraft
Delar av Voxnan ar
¨ p°averkad av vattenkraftverk och regleringsdammar. Voxnan öster om
Runemo ing°ar i ett riksintresse for
dvs. omr°adet ing°ar i riksdagens vat¨ energif¨orsorjning,
¨
¨
tenkraftsplan. Aven
de vattenkraftverk som ar
uppf
orda
nedstroms
¨
¨
¨ Voxnans utlopp i Ljusnan
(dvs. utanf¨or det planerade biosfaromr°
adet) inverkar p°a omr°adets vattenmiljoer,
¨
¨ dels genom
att utgora
¨ vandringshinder for
¨ olika vattenlevande arter och dels genom att vattnets naturliga
vagar
och f¨oden p°averkas.
¨
Vindkraft
I nulaget
fnns inga storre
adet. Det
¨
¨ vindkraftsparker anlagda inom det planerade biosfaromr°
¨
fnns dock planer p°a en stor vindkraftspark i omr°adets mellersta delar (utvecklingsomr°adet)
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som beror
och Ovan°akers kommun. Det fnns aven
planer p°a en vindkraftspark
¨ b°ade Rattviks
¨
¨
strax utanf¨or det foreslagna
biosfaromr°
adets syd¨ostra horn
av Svabensverk).
¨
¨
¨ (i narheten
¨
Gruvdrift
Delar av det planerade biosfaromr°
adet ar
¨
¨ utsett till riksintresse mineral. Inom riksintresseomr°adet bedriver Woxna Graphite AB gruvverksamhet med brytning av graft (sedan 1992).
Verksamheten har tillst°and enligt miljöbalken (avsnitt 9.3) att bryta och bearbeta 100 000 ton
malm per ar
° vid Kringelgruvan belagen
vaster
om Edsbyn (bu ertomr°ade). Ytterligare gruv¨
¨
verksamhet planeras d°a Woxna Graphite AB har bearbetningskoncession for
¨ graftfyndigheter
i omr°adena Gropabo, Mattsmyra och M°ansberg (Ovan°akers kommun, utvecklingsomr°adet).
Täktverksamhet
Inom omr°adet (bu ertzoner och utvecklingsomr°adet) forekommer
taktverksamhet
utav berg,
¨
¨
moranav sand, grus och sten och fnns
¨ och grusmaterial. Naturgrus ar
¨ isalvsavlagringar
¨
framst
i asbildningar.
°
D°a anvandandet
av naturgrus i allt storre
utsrackning
fasas ut kan
¨
¨
¨
¨
behovet av uttag i berg- och morant
komma att ¨oka. Brytning av torv forekommer
i
¨ akter
¨
¨
dagsläget inte inom omr°adet. P°ag°aende torvtaktsverksamhet
fnns i nära anslutning till det
¨
planerade biosfäromr°adet, verksamheten p°averkar dock inte Voxnans avrinningsomr°ade.
°
Jakt och viltvard
Jakt bedrivs p°a i stort sett all jord- och skogsbruksmark samt vatten som inte ar
¨ undantaget
fr°an jakt av specifka skal.
¨ Majoriteten av de som jagar ar
¨ man,
¨ vilket beror p°a att jaktratten
¨
ar
kopplad
till
mark
agande.
Idag
okar
dock
andelen
kvinnor
som
jagar.
¨
¨
¨
15.4.2.

Ange de positiva och/eller negativa effekter som dessa verksamheter kan ha
°
°
°
n¨
ar det g¨
aller malen
f¨
or biosf¨
aromradet
(avsnitt 14). Har nagra
resultat redan
°
kunnat pavisas?
Skogsbruk
Skogen har en viktig roll i omstallningen
fr°an ett samhalle
¨
¨ beroende utav fossil energi till
ett som bygger p°a en biobaserad ekonomi. Skogsbrukets e ekter p°a skogens ekologi och
p°averkan p°a den biologiska m°angfalden fnns beskrivet i avsnitt 11.6 och 14.1.
Vattenkraft
Vattenkraft ar
energialternativ med l°ag klimatp°averkan i jamf
¨ ett fornyelsebart
¨
¨ ¨orelse med
fossila bränslen. Vattenkraftens e ekter p°a Voxnans ekologi och p°averkan p°a den biologiska
m°angfalden fnns beskrivet i avsnitt 11.6 och 14.1.
Vindkraft
Vindkraft ar
t energialternativ med lag
° klimatp°averkan i jamf
med fossila
¨ ett fornyelsebar
¨
¨ orelse
¨
branslen.
M°anga manniskor
ser vindkraftverk som n°agot positivt som symboliserar ren energi,
¨
¨
medan andra anser att landskapsbilden forst
¨ ors.
¨
Stora vindkraftsparker kan v°alla problem med buller. Den infrastruktur som kravs
¨ for
¨ att
anlägga och underh°alla parkerna, inte minst i form av nybyggnation och upprustning av
vagn
¨ at,
¨ innebar
¨ ocks°a ofta ett mycket stort ingrepp i den omgivande naturmilj¨on.
F°aglar och faddermoss
riskera att kollidera med kraftverkens propellrar och
¨ kan aven
¨
generellt har problemet visat sig vara större for
°
D¨odligheten av
¨ faddermoss
¨ an
¨ for
¨ faglar.
faddermöss vid vindkraftsverk ar
helt begransad
till arter som ror
¨ nastan
¨
¨
¨ sig och jagar i fria
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luften ¨over tradtoppsh
°
har rovf°aglar, m°asar och trutar visat sig forolyckas
i
¨
¨ojd. Bland faglar
¨
h¨ogre grad an
utifr°an forekomst.
¨ vad som ar
¨ f¨orvantat
¨
¨
Gruvdrift
Gruvdrift kan orsaka problem med damm, buller och utslapp
luft och
¨ vilket kan fororena
¨
vattendrag. Felaktig hantering av gruvavfall kan orsaka stora miljoproblem.
Gruvnaringen
ar
¨
¨
¨
även en stor konsument av energi. Konfikt mellan gruvdrift och natur- och friluftslivintressen
kan ocks°a uppst°a.
Täktverksamhet
Taktverksamhet
kan orsaka problem med damm, buller och vibrationer samt leda till konfikter
¨
°
med natur- och friluftslivintressen. Asbildningar,
som naturgrus ofta hamtas
ifr°an, ar
¨
¨ m°anga
°
g°anger betydelsefulla grundvattenreserver och darmed
viktiga for
¨
¨ vattenfors
¨ ¨orjningen. Asarna
utgör ocks°a ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden och ar
ofta
viktiga
for
friluftslivet.
¨
¨
°
Jakt och viltvard
En god viltv°ard skapar foruts
attningar
för det jaktbara viltet, samtidigt som m°anga miss¨
¨
gynnade arter kan fa° battre
foruts
attningar
och darmed
starka
den biologiska m°angfalden.
¨
¨
¨
¨
¨
Exempelvis har ett ökat jakttryck p°a rodr
¨ av
¨ (Vulpes vulpes) bidragit till positiva e ekter f¨or
fera vadarf°aglars reproduktionsframg°ang, samtidigt som arter som r°adjur (Capreolus capreolus) och tjader
(Tetrao urogallus) m.f. har gynnats. En valplanerad
och folkligt forankrad
¨
¨
¨
viltförvaltning h°aller ocks°a viltstammarna p°a en for
acceptabel niv°a.
¨ samhallet
¨
15.4.3.

Vilka indikatorer anv¨
ands eller kommer att anv¨
andas f¨
or att bed¨
oma l¨
aget och
utvecklingstendenserna?
De ovan beskrivna verksamheterna regleras i Miljobalken
och av ¨ovriga lagar som beskrivits i
¨
avsnitt 9.3. Uppföljningen av utvecklingstendenserna sker inom den nationella och regionala
miljöovervakningen
som samordnas av Naturv°ardsverket och lansstyrelserna
(avsnitt 16.1).
¨
¨
De indikatorer som anvands
fnns beskrivna i avsnitt 14.1.4 och 14.2.3.
¨
Nyanlaggning
eller utvidgning av befntlig vindkraftsverksamhet, taktverksamhet
och vat¨
¨
tenkraftverksamhet ar
enligt Milj¨obalken. Tillst°andsansokan
¨ tillst°andspliktig och ska provas
¨
¨
ska inneh°alla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bl.a. ska beskriva verksamhetens
e ekter p°a natur-, miljö- och friluftsintressen.
Den befntliga gruvverksamhetens p°averkan p°a omr°adets miljö granskas genom ett fastställt kontrollprogram som bl.a. inneh°aller kontroll av grundvattenniv°aer och botanisk uppfoljning,
vattenprovtagning och bottenfaunaunders¨okningar av angransande
myromr°aden och
¨
¨
vattendrag.
Kommunernas miljoinspekt
att villkoren for
¨
¨orer har tillsynsansvar over
¨
¨ olika tillst°andspliktiga verksamheter (t.ex. täktverksamheter) efterlevs.
Svenska Jagaref
orbundet
ansvarar for
och rovdjursobservationer, vilket
¨
¨
¨ insamling av alg¨
är en val
f¨oljer dessutom samtliga jaktbara arters
¨ bepr¨ovad inventeringsmetodik. Forbundet
¨
utveckling genom avskjutningsstatistiken.

15.4.4.

° arder vidtas redan nu, och vilka atg¨
° arder kommer att vidtas f¨
Vilka atg¨
or att
st¨
arka de positiva effekterna alternativt mildra de negativa effekterna f¨
or bio¨
°
°
sfaromr
adets
mal?
I samtliga fall omfattas och regleras de ovan beskrivna verksamheterna i enlighet med
Miljobalken
och/eller ¨ovriga lagar beskrivna i avsnitt 9.3.
¨
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Skogsbruk
P°ag°aende och planerade a°tgarder
för att mildra skogsbrukets p°averkan p°a skogens ekologi
¨
och den biologiska m°angfalden fnns beskrivet i avsnitt 14.2.4 till 14.2.5. Det planerade
biosfäromr°adets visioner inom fokusomr°adet Skogen som h°allbar resurs fnns beskrivet i
avsnitt 13.
Vattenkraft
P°ag°aende och planerade a°tgarder
för att minska vattenkraftens p°averkan p°a Voxnans ekologi
¨
och den biologiska m°angfalden fnns beskrivet i avsnitt 14.2.4 till 14.2.5. Det planerade
biosfäromr°adets visioner inom fokusomr°adet Levande vatten fnns beskrivet i avsnitt 13.
Vindkraft
Vindkraft utg¨or en tillst°andspliktig verksamhet och ska pr¨ovas enligt miljobalken.
Tillst°ands¨
ansokan
ska inneh°alla en milj¨okonsekvensbeskrivning (MKB).
¨
Gruvdrift
Gruvdrift ar
Tillst°ands¨ en tillst°andspliktig verksamhet och ska pr¨ovas enligt miljobalken.
¨
ansokan
ska inneh°alla en milj¨okonsekvensbeskrivning (MKB), och gruvdriften ska ske med
¨
storsta
mojliga
hansyn
till naturv°ards- och friluftslivsintressen.
¨
¨
¨
Täktverksamhet
Taktverksamhet
ar
enligt milj¨obalken. Till¨
¨ en tillst°andspliktig verksamhet och ska provas
¨
st°andsansokan
ska inneh°alla en milj¨okonsekvensbeskrivning (MKB). For
grundvat¨
¨ att sakra
¨
tenreserver ar
¨ det nationella m°alet att naturgrus ska minimeras och fasas ut for
¨ att istallet
¨
ersattas
av berg och moran.
¨
¨
°
Jakt och viltvard
Jakten regleras framf¨orallt genom Jaktforordningen/Jaktlagen,
samt genom Riksdagens och
¨
berorda
myndigheters beslut i vissa fr°agor. F¨or att sakra
milj¨om°alen Levande skogar och Ett
¨
¨
rikt vaxt¨ och djurliv ar
¨ det viktigt att nationella och regionala m°al uppn°as genom en lokal
acceptans.
15.5.
15.5.1.

F¨
ordelarna f¨
or lokalbefolkningen:
N¨
ar det g¨
aller de verksamheter som beskrivits ovan: Kommer det f¨
oreslagna
¨
°
biosfaromr
adet
att generera direkta inkomster eller andra f¨
ordelar f¨
or lokalbe¨ kvinnor respektive m¨
° fall hur?
folkningen (for
an) och i sa
Turismnäring
Biosfarorganisationens
visioner och m°al (avsnitt 13) inkluderar att framja
utvecklingen av
¨
¨
h°allbara turismnaringar
baserade p°a omr°adets naturgivna foruts
attningar
och kulturella varden.
¨
¨
¨
¨
Besoksn
genererar viktiga inkomster till omr°adet och skapar arbetstillfallen.
¨ aringen
¨
¨
Under sommarsasongen
2017 har t.ex. varldsarvet
Halsingeg°
ardarna haft 120 000 besokare
¨
¨
¨
¨
och det arrangerades over
200 evenemang totalt i varldsarvet
Halsingeg°
ardar. Ut¨over de
¨
¨
¨
sju världsarvsg°ardarna, varav tre ligger inom det foreslagna
biosfaromr°
adet, fnns ett 40-tal
¨
¨
halsingeg°
ardar som har oppet
i Hälsingland under sommarhalv°aret.
¨
¨
Under 2017 har projektet FIMS (avsnitt 15.2.1) genererat 3300 gastn
och en omsatt¨ atter
¨
¨
ning p°a drygt 2,6 miljoner (SEK). Antalet sportfskare som köpte sportfskeupplevelser inom
FIMS-projektet ökade fr°an 112 under 2016 till 436 under 2017.
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Enligt en undersokning
genomf¨ord av Svenska Turistforeningen
och Novus fortsatter
vand¨
¨
¨
ringstrenden i Sverige att oka.
en fjardedel
av svenskarna
¨ Unders¨okningen visar att nastan
¨
¨
helst agnar
sig at
° vandring under en aktiv semester i Sverige dar
att bli en
¨
¨ vandring borjar
¨
livsstil. Den största anledningen till att svenskarna vandrar ar
¨ for
¨ att komma ut i naturen. En
ekonomisk forening
med syfte att utveckla multileder for
¨
¨ vandring, cykling, motor-cross m.m i
Halsingland
har nyligen bildats. Biosfarorganisationen
har under kandidaturen bidragit till
¨
¨
föreningens uppstart.
Jordbruk
Omr°adets jordbruk genererar lokala arbetstillfallen
och tillg°ang till lokalproducerade livsme¨
del. Genom kommunernas lokala milj¨om°al ar
att ¨oka andelen lokalproducerade livs¨ stravan
¨
medel i de kommunala k¨oken (skolor, v°ardhem m.m.). Kommunernas okade
upphandling och
¨
ink¨op av lokalt producerade livsmedel kan bl.a. bidra till nya satsningar och okade
intakter
¨
¨
inom det lokala jordbruket. Biosfärorganisationens visioner och m°al (avsnitt 13) inkluderar
bl.a. att främja utvecklingen av lokal livsmedelsproduktion.
Skogsbruk
Skogsbruket genererar arbetstillfallen
och viktiga inkomster till omr°adet. Halsingland
ar
¨
¨
¨ kant
¨
f¨or bra kvalitét p°a s°agtimmer och det fnns en tradition av for
av skogsr°avara som skapar
¨ adling
¨
hogkvalitativa
produkter till m¨obler, trainredningar
och speciella produkter for
¨
¨
¨ byggnadsv°ard.
Den delen av tradet
som inte blir s°agade travaror
g°ar till massa- och pappersindustrin samt
¨
¨
till bioenergi. En h¨og andel av sm°aforetagen
och de st¨orre industrierna i omr°adet ar
¨
¨ knutna till
skogsindustrin och enbart i Hälsingland fnns ca 200 traf
öretag. Inom det planerade
¨ or
¨ adlingsf
¨
biosfaromr°
adet fnns fera s°agverksindustrier. En av omr°adets storsta
arbetsgivare, Svenska
¨
¨
Fönster med ca 800 anstallda,
tillverkar traf
¨
¨ ¨onster fr°an mestadels lokal trar°
¨ avara. Varje dag
lamnar
ca 25 ton for
tra¨ fabriken i Edsbyn.
¨
¨ adlat
¨
Vattenkraft, vindkraft, gruvdrift och täktverksamheter
Vattenkraften genererar lokala arbetstillfallen
och ekonomiska intakter
till omr°adet, bl.a.
¨
¨
genom drifth°allning, renoveringar m.m. Planerade byggnationer av vindkraftsparker skulle
¨
medfora
Aven
gruvdrift och taktverksamheter
skapar lokala ar¨ nya lokala arbetstillfallen.
¨
¨
betstillfällen.
°
Jakt och viltvard
Inom omr°adet genererar enbart algjakten
varje ar
° ca 100 ton rent algk
¨
¨ ¨ott. Tillg°angen till
lokalt älgkott
n¨otkott
¨ bidrar till en minskad klimatp°averkan genom att importen av framforallt
¨
¨
kan minskas. Sjalva
vardet
p°a kottet
uppg°ar till ca 40 miljoner kronor, medan arrende- och
¨
¨
¨
fallavgifter omsätter ca 15 miljoner kronor.
15.5.2.

°
Vilka indikatorer anv¨
ands f¨
or att m¨
ata sadana
inkomster eller andra f¨
ordelar?
Indikatorer for
ar
¨ att uppskatta inkomster kopplade till turismnaringen
¨
¨ beskrivet i avsnitt
15.2.4. Areal jordbruksmark och angsmark
anvandas
som indikatorer för jordbrukets utveckling.
¨
¨
Andelen nystartade företag indikerar företagsklimatets utveckling.

15.6.

Andliga och kulturella v¨
arden, traditioner och sedv¨
anjor:
(Ge en översiktlig beskrivning av värden och traditioner, inklusive den kulturella m°angfalden.)
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°
Beskriv kulturella och andliga v¨
arden, traditioner och sedv¨
anjor, t.ex. sprak,
¨
¨
¨ orjningsm¨
¨
°
sedvanjor
och traditionella fors
onster. Ar nagra
av dessa hotade eller
° tillbakagang?
°
pa
Genom de senaste decenniernas industrialisering, urbanisering och sekularisering har m°anga
gamla kulturella och andliga värden gradvis kommit att minska i betydelse. De stora omfyttningarna av manniskor
i samband med industrialiseringen och urbaniseringen brot
¨
¨ ofta
sönder den gamla bygemenskapen samtidigt som sekulariseringen var kraftig under 1900talet, for
¨ att nu vara dominerande i hela landet. I trakterna kring Alfta och Edsbyn fnns dock
ett mycket starkt inslag av frireligiosa
¨ samfund kvar an
¨ idag (avsnitt 10.6). Kristendomens
inforande,
protestantismen och sekulariseringen samt vetenskapens utveckling, har medf¨ort
¨
att det mesta av den gamla folktron idag ar
°
i litteratur och
¨ borta och endast g°ar att aterfnna
arkiv.
Den traditionella livsformen med stora g°ardshus och ett brett nyttjande av landskapet
¨
lever kvar i omr°adet. Aven
om det traditionella fabodbruket
(avsnitt 9.1) idag lever kvar i
¨
ytterst liten utstrackning,
ar
traditioner tamligen
valk
i omr°adet.
¨
¨ det gamla fabodbrukets
¨
¨
¨ anda
¨
Idag anvands
m°
anga
gamla
fabodvallar
ist
allet
som
fritidsbostad
eller
till
bete.
Traditio¨
¨
¨
nen att tillbringa mycket tid i skogen ar
¨ fortfarande stark och sker bl.a. genom friluftsliv,
bärplockning, fske och jakt. Exempelvis fungerar algjaktsveckan
i början av september som
¨
en hemvandarh
ogtid
for
med eller utan tidigare anknytning till omr°adet,
¨
¨
¨ m°anga manniskor,
¨
och som sammanfor
p°a lika villkor, oberoende av kon,
°
och status. Den gamla
¨ manniskor
¨
¨ alder
matkulturen har tappat sin funktion men lever kvar som ett festligt inslag. Samtidigt har
det traditionella hantverket, folkmusiken och folkdansen fortfarande ett mycket stort attraktionsvärde i omr°adet (avsnitt 10.6).
Traditionella spr°aktraditioner fr°an omr°adet har delvis kommit att for
I omr°adets
¨ andras.
¨
dialekter med rotter
¨ostra delar (Ovan°aker, Alfta och Bollnas)
¨ talas delvis olika halsingska
¨
¨
i fornnordiskan, men dialekterna har delvis blandats upp med rikssvenska. Orem°alet som
forekommer
i norra delen av Rattviks
kommun (dialekten ar
¨
¨
¨ sv°ar att forst°
¨ a for
¨ oinvigda) talas
inte i n°agon större omfattning. I omr°adets nordliga delar mellan Ore, Los och Voxna har
enligt en uppgiftslamnare
tidigare talats en saregen
blandning mellan skogsfnska (östfnsk
¨
¨
dialekt) och orem°al. Inom det foreslagna
biosfaromr°
adet fnns ett stort intresse för att tala
¨
¨
och bevara de egna samt ofta mycket ordrika dialekterna.
Den skogsfnska befolkningen som invandrade till omr°adet fr°an Savolax i Finland under
1600-talet (avsnitt 9.1) är numera helt assimilerad av den svenska befolkningen. Idag lever
den skogsfnska kulturen delvis kvar i form av ort- och platsnamn. Byggnader typiska for
¨ den
fnska kulturen s°asom rokstugor,
rior och bastubyggnader forekommer
i bygderna, om an
¨
¨
¨ i
liten utsträckning. Kunskaperna om de skogsfnska traditionerna lever dock kvar i omr°adet.

15.6.2.

Ange vilka insatser som g¨
ors f¨
or att kartl¨
agga, bevara, st¨
arka och/eller revita°
lisera sadana
v¨
arden och sedv¨
anjor.
Omr°adets traditionella kulturvarden
(ex. maten, draktkulturen,
musiken, byggnadsskicket samt
¨
¨
inrednings- och forem°
alskulturen) tas tillvara och uppmarksammas
av omr°adets m°anga ide¨
¨
ella hembygdsföreningar. Gemensamt for
ar
¨ alla hembygdsforeningarna
¨
¨ ett intresse for
¨ en
viss plats och dess historia, milj¨o och manniskor.
Ett fertal lokala intresseforeningar
arbetar
¨
¨
ocks°a med sarskilda
platser eller amnesomr°
aden, t.ex. Halsinglands
linf¨orening. Den tradi¨
¨
¨
tionella musiken och dansen h°alls levande med hjälp av folkdanslag och folkmusiker. I de
ber¨orda lanen
anordnas varje ar
° spelmansstammor
dar
intresserade av folkmu¨
¨
¨ manniskor
¨
sik och folkdans möts. Spelmansstammorna
ar
¨
¨ ocks°a populara
¨ bland turister. Gavleborgs
¨
Fabodf
och utvecklingen av
¨
¨orening (GFF) arbetar brett for
¨ bevarandet av fabodkulturen
¨
fabodbruket.
F¨oreningen ar
p°a relevanta konventioner, riktlinjer och miljom°
¨
¨ uppmarksam
¨
¨ al
och vill styra verksamheten i enlighet med dessa. Kunskaperna kring de skogsfnska traditionerna bevaras utav natverket
FINNSAM. Natverket
anordnar konferenser och utstallningar,
¨
¨
¨
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sammanstaller
en forskarkatalog, bedriver skogsfnsk slaktforskning
och ordnar utbildningsre¨
¨
sor. I Ovan°akers kommun fnns ocks°a ett skogsfnskt museum (Finnskogsmuséet, Skraddrabo).
¨
Lansstyrelserna
arbetar med att skydda, bevara och tillgangligg
ora
¨
¨
¨ kulturarvets materiella
och immateriella varden.
Lansmuseerna
samt Halsinglands
museum arbetar med att bevara
¨
¨
¨
och visa den traditionella kulturen i regionerna. Lokala och ofta kommunalt drivna museer
fnns i Edsbyn, Bollnas
nar
¨ och Ljusdal. De utfor
¨ ett bevarande- och tillganglighetsarbete
¨
¨
det galler
den traditionella kulturen i respektive kommun. Via turistbyr°aerna bedriver ocks°a
¨
kommunerna ett arbete med att lyfta fram omr°adets kulturella varden.
Ofta framhaver
man
¨
¨
omr°adets langa
°
historia och de mest turistvanliga
delarna av kulturarvet, bl.a. varldsarvet
¨
¨
Hälsingeg°ardarna.
Svenska Jagaref
¨
¨orbundet har i uppdrag fr°an den svenska staten att leda delar av den
svenska viltv°arden, att folja
och allmanhet
i
¨ upp planer och beslut, samt att utbilda jagare
¨
¨
jakt och viltv°ard. Lokalbefolkningen spelar en viktig roll nar
att bevara gamla och
¨ det galler
¨
lokala traditioner, s°asom dialekter, mat, hantverkstekniker och fabodbruket.
Det fnns ett stort
¨
intresse för detta hos m°anga av Voxnadalens inv°anare.
15.6.3.

Hur kan kulturella värden integreras i utvecklingsprocessen; faktorer som identitet, traditionell kunskap, m¨
onster f¨
or social organisation etc.?
En integrering av kulturella, kulturhistoriska och traditionella varden
i det planerade bi¨
osfaromr°
adets utvecklingsprocess kan starka
omr°adets lokala identitet och det sociala livet.
¨
¨
Traditionella kulturyttringar och kulturvarden,
s°a som fäbodbruket, hantverket, folkmusiken,
¨
folkdansen och folkkonsten m.f., kan bli en del av utvecklingsprocessen genom att initiera
byavandringar, studiecirklar, foredrag
och workshops samt anvanda
dem i utvecklingen av
¨
¨
den h°allbara turismen. Under kandidatperioden har biosfärorganisationen tillsammans med
akt¨orer i omr°adet anordnat oppna
byavandringar och seminarier, bl.a. inom byggnadsv°ard.
¨
Varldsarvet
Halsingeg°
ardarna (avsnitt 10.6) har en mycket stark profl i det föreslagna
¨
¨
biosfaromr°
adet och har redan integrerats i omr°adets utvecklingsprocess, bl.a. genom att bygg¨
naderna v°ardas och att turismen knuten till g°ardarna ständigt utvecklas (avsnitt 15.2). Inom
ramen for
har en rapport om fornlamningar
och kulturmilj¨oer i Ovan°akers
¨ biosfarkandidaturen
¨
¨
kommun tagits fram vilken ska anvandas
i
kommunens
planeringsprocesser
samt kunna lasas
¨
¨
¨
av en intresserad allmänhet. Aven en folder om forhistoria
och medeltid i kommunen har ta¨
gits fram vilken har spridits till omr°adets skolor, hembygdsföreningar och turistbyr°a. Flera av
omr°adets fornlamningslokaler
kan utvecklas till bes¨oksm°al genom att oka
¨
¨ deras tillganglighet,
¨
t.ex. genom rojning
av vaxtlighet,
skyltning och integrering i vandringsleder.
¨
¨
Även den moderna kulturen i form av dans, musik, konst, teater och dylikt kan integreras i utvecklingsprocessen i syfte att berora,
¨ engagera och skapa debatt kring aktuella
h°allbarhetsfr°agor.

15.6.4.

Ange om indikatorer anv¨
ands f¨
or att utv¨
ardera dessa insatser. Om indikatorer
¨ och beskriv dem.
anv¨
ands, ange vilka de ar
Indikatorer for
insatserna som g¨ors som en del av biosfarorganisationens
¨ att utvardera
¨
¨
verksamhet behover
utvecklas tillsammans med ber¨orda aktorer.
Lansstyrelserna
tillhan¨
¨
¨
dah°aller data over
areal naturbetesmark och sl°atterangar
vilket kan anvandas
som indikator
¨
¨
¨
for
och det oppna
kulturlandksapets utveckling. Bes¨oksnaringsstatistik
tillhan¨ fabodbrukets
¨
¨
¨
dah°allen av kommunerna kan anvandas
for
att
utv
ardera
turismn
aringens
utveckling
i
relation
¨
¨
¨
¨
till omr°adets kulturvärden.
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16. STÖDJA

16.1.
16.1.1.

Forskning och övervakning:
° °
Beskriv pagaende
och planerade forskningsprogram, forskningsprojekt och
¨
°
overvakningsinsatser
och de omraden
i vilka de utf¨
ors f¨
or att belysa specifka
°
°
fragor
relaterade till biosf¨
aromradets
f¨
orvaltning och genomf¨
orande av dess
utvecklingsplan (hänvisa till variablerna i bilaga I).
Det forslagna
biosfaromr°
adet vill aktivt st¨odja forskning, utbildning och demonstrationspro¨
¨
jekt inom h°allbar samhallsutveckling,
samt locka forskningsinsatser till Voxnadalen. Narmast
¨
¨
belagna
h¨ogre laros
ar
(Gavleborgs
Lan),
¨
¨ aten
¨
¨ H¨ogskolan i Gavle
¨
¨
¨ H¨ogskolan Dalarna (Dalarnas Lan)
respektive Vasternorrlands
Lan).
¨ och Mittuniversitetet (Jamtlands
¨
¨
¨ Samtliga tre
ligger utanfor
biosfaromr°
adet, dock inom pendlingsavst°and till Voxnadalen, med bil
¨ sjalva
¨
¨
eller med kollektivtrafken, och erbjuder aven
fera distansutbildningar. Vid de tre laros
¨
¨ atena
¨
bedrivs forskning inom fera omr°aden av relevans for
det
planerade
biosf
aromr°
a
dets
m°
a
l och
¨
¨
tre fokusomr°aden (avsnitt 13).
H¨
ogskolan i G¨
avle
Hogskolan
i Gavle
att forb
¨
¨ (HiG) bedriver bl.a. forskning inom byggd miljo,
¨ med stravan
¨
¨ attra
¨
energie ektiviteten och ¨oka materiale ektiviteten i omstallningen
mot
h°
a
llbara
och
klimat¨
neutrala energisystem.
HiG ar
Halsingeg°
ardarna
¨ delaktiga i arbetet med att bevara och utveckla varldsarvet
¨
¨
genom att framja
forskning kopplat till g°ardarnas byggnadsmassiga
bevarande och energief¨
¨
fektivisering, men aven
kring turismrelaterade verksamheter. M°alet ar
¨
¨ ocks°a att oka
¨ intresset
f¨or Halsingeg°
a
rdarna
genom
att
uppmuntra
studenter
vid
HiG
till
att
anv
anda
varldsarvet
i
¨
¨
¨
sina sjalvst
arbeten.
¨ andiga
¨
HiG ar
¨ valk
¨ ant
¨ for
¨ sin specialistkompetens inom geografska informationssystem (GIS),
och är det enda laros
i Sverige som har en forskarutbildning inom Geospatial infor¨ atet
¨
mationsvetenskap. Ovan°akers kommun har inlett ett samarbete med HiG (2017) i syfte att
ta fram ett digitalt verktyg (GIS-applikation) som tar hänsyn till klimatfor
¨ ändringar och
en modern, klimatneutral energianvandning
vid kommunens samhallsplanering
(detalj- och
¨
¨
översiktsplanering). Projektet har bl.a. resulterat i ett examensarbete (avsnitt 19.6).
Ljusdals kommun har berett plats for
¨ att ta emot studenter fr°an utbildningsprogram vid
HiG som erbjuder Co-op, dvs. betald arbetsförlagd praktik. Forsta
perioden för detta samar¨
bete mellan Ljusdals kommun och HiG är under v°aren 2018.
Inom biologi bedrivs forskning kring biologisk m°angfald, h°allbart vaxtskydd,
ekologi,
¨
fysiologi, växt-associerade mikroorganismer och insekters kommunikation. Det p°ag°ar även
ämnesdidaktisk forskning i omr°adet. I samarbete med Lansstyrelsen
Gavleborg
och yrkesfs¨
¨
kare i Gavleborgs
Lan
¨
¨ bedrivs forskning kring h°allbart fske.
Högskolan Dalarna
H¨ogskolan Dalarna driver bl.a. en kunskapsplattform for
¨ behovsmotiverad forskning inom
besoksn
(Centrum för bes¨oksnaringsforskning),
vars m°al ar
besoksn
¨ aringen
¨
¨
¨ att starka
¨
¨ aringen
¨
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och kunskapen om behoven inom naringen.
Forskningen handlar i huvudsak om turistdes¨
tinationers utveckling, destinationsmarknadsforing,
turismnaringen
som arbetsmarknad och
¨
¨
fr°agor som beror
¨ h°allbar utveckling - framf¨orallt i landsbyggdsomr°aden och p°a mindre orter.
P°ag°aende forskningsprojekt inkluderar bl.a. Entreprenörskap och innovationer i sm°a turismföretag, Karriarv
och mobilitet inom svensk bes¨oksnaring,
Skogsbaserade upplevelser
¨ agar
¨
¨
och Svensk fsketurism - goda exempel och framg°angsfaktorer.
HD bedriver även tvarvetenskaplig
forskning inom system for
¨
¨ solvärme, solel och kombinationer med lagringstekniker (Centrum för solenergiforskning), samt inom omr°adet Energie ektivisering i byggd milj¨o med fokus p°a bl.a. byggande i tra¨ och renoveringsarbeten for
¨
energie ektivisering. B°ada forskningsomr°adena sker i samarbete med naringsliv
och
orga¨
nisationer. Kopplat till forskningsomr°adena bedrivs även masterutbildningar inom solenergiteknik, byggteknik och energiteknik.
Mittuniversitetet
Mittuniversitetet (MiUn) bedriver proflerad forskning inom bl.a. turism (Turismforskningsinstitutet) och utveckling av nya biobaserade och h°allbara material fr°an fber och cellulosa,
dvs. skogsr°avara (Fiber Science and Communication Network, FSCN).
Forskningscentrarna har till uppgift att fungera som arenor for
¨ samverkan med fnansiarer
¨
och andra intressenter. P°ag°aende projekt inom turismforskningen inkluderar bl.a. Slow adventures in Northern Territories och Gastronomi, kulturarv och entreprenörskap inom turism.
Inom FSCN p°ag°ar projektet Gr¨onaPro vars syfte ar
¨ att utveckla grona
¨ kemikalier fr°an skog
och skogsprodukter. MiUn bedriver aven
amnesforskning
och utbildning inom m°anga andra
¨
¨
vetenskapsomr°aden, bl.a. biologi.
Samverkan med h¨
ogre l¨
aros¨
aten
Under kandidaturen till biosfaromr°
ade har kontakter etablerats med ovan namnda
laros
¨
¨
¨ aten
¨
i avsikt att identifera och framja
samarbetsm¨ojligheter samt knyta forskning till omr°adet.
¨
Nedan ges n°agra exempel p°a mojliga
samverkansprojekt som har identiferats i dialog mellan
¨
biosfarorganisationen
och de berorda
laros
¨
¨
¨ atena:
¨
• Utveckling av omr°adets besoksn
baserad p°a skogen, vattendragen och det ¨oppna
¨ aring
¨
kulturlandskapet som rekreation for
¨ olika grupper.
• Anvanda
omr°adets skogar som pedagogisk miljö for
¨
¨ lärosätenas studenter och integration av nyanlända.
• Studier av vattenkvalitet i olika vattendrag och unders¨oka mojliga
forb
samt
¨
¨ attringar,
¨
uppfoljning
under och efter restaurerings°atgarder.
¨
¨
• Utveckling av GIS applikationer for
¨ att skapa överblick och kartlägga olika egenskaper
i olika biotoper, eller som ett verktyg for
¨ en h°allbar samhallsplanering.
¨
• Fortsatta
Halsinge¨ och utveckla den p°ag°aende forskningen som sker kring varldsarvet
¨
¨
g°ardar.
• Foljeforskning
under biosfaromr°
adets bildnings- och utvecklingsprocess, t.ex. kring re¨
¨
surskonfikter i omr°adet (avsnitt 17.2).
Nedan ges n°agra exempel p°a mojliga
samverkansformer som har identiferats i dialog
¨
mellan biosfarorganisationen
och de ber¨orda laros
¨
¨ atena:
¨
• Forskningsrepresentanter fr°an ett eller fera av laros
i biosfarorganisationens
¨ atena
¨
¨
styrelse (avsnitt 13 och 17).
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• Genomförande av studentprojekt p°a kandidat, master eller forskarniv°a inom det planerade biosfaromr°
adet. Biosfarorganisationen
kan bidra med lokala kontakter/kunskaps¨
¨
nätverk och ev. medfnansiering genom projektmedel.
• F¨orlaggning
av studentkurser och exkursioner, vilka ber¨or olika aspekter av h°allbarhet,
¨
till Voxnadalen.
• Laros
kan bist°a med amneskompetens
vid anordningen av kurser, seminarier och
¨ atena
¨
¨
workshops m.m. i Voxnadalen.
• Spridning av goda exempel fr°an det planerade biosfäromr°adet via seminarier och
lampliga
kurser som ges p°a laros
¨
¨ atena.
¨
• Spridning av goda exempel fr°an forskningsinsatser i det planerade biosfaromr°
adet via
¨
varldsn
atverket
av biosfaromr°
aden (WNBR).
¨
¨
¨
Övriga forskningsinsatser
I dagslaget
bedriver aven
Goteborgs
Universitet det tvarvetenskapliga
forskningsprojektet
¨
¨
¨
¨
Dekorerade interiörer i Halsingeg°
ardar - en holistisk studie av ett kulturhistoriskt Varldsarv.
¨
¨
Studien syftar till att oka
ardarnas interior
deko¨ kunskaperna kring Halsingeg°
¨
¨ vad galler
¨
rationsm°aleriet, dekorerade m°alade mobler
och m¨onstrade textilier. Genom att undersoka
¨
¨
fargerna,
ytbehandlingarna och underlagen i dessa forem°
al, och darmed
forst°
¨
¨
¨
¨ a materialinneh°all och tillverkningstekniker, kan projektet ge kunskaper om d°atidens (1700- och 1800talet) r°avaruhandel och materialtillg°ang. Samtidigt bidrar projektet till att klargöra hur
forem°
alen ska hanteras och bevaras p°a basta
satt.
¨
¨
¨ Projektet sker i samverkan med fera
lokala aktorer,
bl.a. Halsinglands
museum, Ljusdalsbygdens museum, Bollnas
¨
¨
¨ kommun och
Världsarvsr°adet.
Övriga utbildningscentra
Rovdjurscentret De 5 Stora är ett oberoende kunskaps- och informationscenter om de stora
rovdjuren. Deras strävan ar
kommunikat¨or och informator
¨ att vara Sveriges basta
¨
¨ i dessa
fr°agor. Utöver att arbeta med utstallningar,
foredrag,
seminarier och dialogmöten samarbetar
¨
¨
centret med forskare och landets universitet, bl.a. kring studier om människors upplevda
radsla
for
i Jarvs
biosfaromr°
adet.
¨
¨ rovdjur. Centret ar
¨ belaget
¨
¨ ¨o strax norr om det foreslagna
¨
¨
Hälsinglands utbildningsförbund ar
¨ ett kommunalf¨orbund som bildats av de tre halsinge¨
kommunerna Bollnas,
ska fungera som en motor for
¨ Nordanstig och S¨oderhamn. Forbundet
¨
¨
tillvaxt,
av utbildning och vara en m¨otesplats for
¨ samt agera maklare
¨
¨ utveckling. Halsinglands
¨
utbildningsforbund
ar
inom yrkesutbildning (Unevoc). Vid utbild¨
¨ en del av Unescos natverk
¨
ningsforbundet
ges aven
en ett°arig vuxengymnasial grundutbildning med inriktning p°a lokal
¨
¨
och ekologisk livsmedelsproduktion och h°allbart sm°abruk.
Miljöövervakning
I Sverige samordnas miljo¨¨overvakningen av landets skogar, vatten, luft och ovriga
naturresur¨
ser p°a nationell (Naturv°ardsverket), regional (Lansstyrelserna)
och lokal (f¨orbund, kommun)
¨
niv°a.
NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige, ar
¨ en del av den nationella miljo¨over¨
vakningen i Sverige. Det ar
¨ Naturv°ardsverket som fnansierar programmet, medan uppdraget
att genomf¨ora NILS ligger p°a Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). M°alet med NILS ar
¨ att
overvaka
den biologiska m°angfalden i alla svenska landmilj¨oer, och att ta fram dataunderlag
¨
for
alen. Datainsamlingen till NILS bygger p°a
¨ uppf¨oljningen av de nationella miljokvalitetsm°
¨
en kombination av faltinventeringar
och
fygbildstolkningar.
NILS stickprov best°ar av 631
¨
provrutor (5x5 km) fordelade
over
hela landet.
¨
¨
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Den regionala miljöovervakningen
organiseras av lansstyrelserna.
Under perioden 2015
¨
¨
- 2020 ar
i Gavleborgs
Lan
¨ miljöovervakningen
¨
¨
¨ (till ytan det lan
¨ som har storst
¨ del av det
planerade biosfaromr°
adet) sarskilt
inriktad mot programomr°adena sötvatten, hälsa, miljögifter
¨
¨
och jordbruksmark. Inom programomr°adet jordbruksmark är fokus riktat mot inventeringen av
grasmarkers
utbredning och biologiska varden.
I lansstyrelsernas
uppdrag ing°ar aven
att folja
¨
¨
¨
¨
¨
upp skyddade omr°aden och a°tgardsprogram
för hotade arter och biotoper.
¨
Den svenska riksskogstaxeringen genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet, och bygger p°a inventeringen av tillfalliga
och permanenta provytor i skogen. Inom det foreslagna
¨
¨
biosfaromr°
adet fnns ett tjugotal omr°aden med 4-12 provytor som inventeras vart femte ar.
°
¨
Skogliga inventeringar av bl.a. nyckelbiotoper, biologisk m°angfald och betesskador p°a träd
genomförs av Skogsstyrelsen.
Svenska Jagaref
orbundet
ar
av lokalorganisationer, och
¨
¨
¨ dels organiserat genom ett natverk
¨
dels genom regionalt anstallda
tjanstem
an.
¨
¨
¨ F¨orbundet genomfor
¨ systematiskt observationer
av alg
° For
¨ och rovdjur med 70 000 mantimmar inom omr°adet varje ar.
¨ att h°alla koll p°a
de jaktbara arterna och f°a ett grovt m°att p°a viltstammarnas utveckling, samlas all data over
¨
avskjutning av samtliga arter in varje ar.
° Forbundet
organiserar ocks°a spillningsinventering av
¨
r°adjur och alg
° samt efter de stora rovdjuren vid behov (senast under 2017/2018).
¨ vartannat ar,
Forbundet
ar
¨
¨ den starkaste ideella kraften i inventeringarna av landets stora rovdjur.
¨
Omr°adets luftkvalitet ¨ovvervakas genom Ostra
Sveriges Luftv°ardsf¨orbund, en ideell organisation dar
statliga
myndigheter,
kommuner
och
foretag
ing°ar som medlemmar.
¨
¨
Recipientkontrollen av omr°adets sjoar
av kvaveoch fosfor¨ och vattendrag, bl.a. matning
¨
¨
halter, sker genom Ljusnan-Voxnans Vattenv°ardsförbund (LVVF). Inom Voxnans avrinningsomr°ade fnns 5 LVVF-provtagningspunkter for
¨ recipientkontroll.
Genom vattenregleringsföretagen, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
(SMHI) och LVVF mäts vattenst°andet i ett tiotal av omr°adets sj¨oar. SMHI ansvarar for
¨ meteorologiska mätningar (se avsnitt 11.3).
Kommunerna ansvarar for
¨ ¨overvakningen av badvattenkvaliteten i omr°adets sjöar och
vattendrag. Inventeringar av omr°adets natur- och kulturmiljövarden
sker ocks°a i kommunal
¨
regi, och d°a oftast i projektform. Exempelvis har Ovan°akers, Bollnas
¨ och Ljusdals kommuner
inventerat Voxnan och dess bifoden
(2016-2017). Resultaten fr°an inventeringarna har anvants
¨
¨
for
genomfort
¨ att ta fram nya kommunala fskev°ardsplaner. Ovan°akers kommun har aven
¨
¨ ett
fertal inventeringar av forekommande
fagelarter,
°
vaxtarter
och kulturhistoriska lamningar
i
¨
¨
¨
Natura 2000-omr°adet Sassman.
Resultaten fr°an inventeringarna har presenterats i form av
¨
en detaljerad landskapsanalys ( J. Hansen, 2014), vilken beskriver hur vardena
i Sassman
bor
¨
¨
¨
bevaras och utvecklas.
Skogsbolag, som genomför inventeringar p°a sina egna marker, samt enskilda personer,
ofta verksamma i ideella foreningar,
bidrar ocks°a med vardefull
information om milj¨on och
¨
¨
arters tillst°and p°a lokal niv°a.
16.1.2.

¨
Sammanfatta tidigare forsknings- och overvakningsinsatser
som r¨
or f¨
orvaltning°
en av biosf¨
aromradet
(anv¨
and variablerna i bilaga I).
Flera tidigare forskningsinsatser som ber¨or Voxnadalen ar
¨ kopplade till omr°adets kulturmilj¨oer
och historiska varden.
Exempelvis har de 15 ar
° av l°anga processer och forhandlingar,
som
¨
¨
2012 resulterade i en varldsarvsnominering
av Halsingeg
ardarna,
°
beskrivits i en doktors¨
¨
avhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet (Halsingeg°
arden i omvandling – en studie av
¨
varldsarvsprocessen
i Halsingland,
M Paju, 2012). Flera examensarbeten p°a kandidat- och
¨
¨
masterniv°a, och som ber¨or olika aspekter av varldsarvet
Halsingeg°
ardar, har ocks°a genomf¨orts,
¨
¨
framf¨orallt vid HiG men aven
vid andra universitet i Sverige.
¨
Även den skogsfnska kolonisationen av norra Sverige, daribland
Voxnadalen, och fabod¨
¨
brukets utveckling och foruts
attningar
idag, har beskrivits i ett fertal doktorsavhandlingar och
¨
¨
bocker
(se bilaga 19.6). Flera arkeologiska undersokningar
utav bl.a. sten°aldersbosattningar
¨
¨
¨
och jarn°
¨ aldersgravar har ocks°a genomf¨orts i Voxnadalen.
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Tidigare forskningsinsatser vid de angivna högskolorna och universiteten, samt nationella,
regionala och lokala miljöovervakningsinsatser,
ber¨or de omr°aden som fnns beskrivna i avsnitt
¨
16.1.2.

16.1.3.

°
Ange vilken typ av infrastruktur som fnns i det f¨
oreslagna biosf¨
aromradet
och
°
°
vilken roll biosf¨
aromradet
kommer att ha n¨
ar det g¨
aller att st¨
odja sadan
infrastruktur.
Infrastruktur och övriga resurser för forskning och miljöövervakning fnns tillgängligt vid de
beskrivna laros
samt vid lansstyrelserna
och rovdjurscentret De 5 Stora.
¨ atena,
¨
¨

16.2.

°
¨
Utbildningsinsatser f¨
or hallbar
utveckling och okad
medvetenhet hos allm¨
anheten:

16.2.1.

°
Beskriv befntliga och planerade insatser och ange d¨
arvid malgrupp(er),
an¨ involverade (i egenskap av ”lärare” och ”elever”) samt
talet personer som ar
°
vilka omraden
som ber¨
ors.
Olika utbildningsinsatser för h°allbar utveckling sker i omr°adet genom skolornas undervisning,
riktade myndighetsinsatser samt lokala foretagares
och intresseorganisationers engagemang.
¨

Insatser i skolorna
M°anga barn och skolungdomar tycker att h°allbarhetsfr°agor är viktiga. Utbildningsinsatser
som sker genom skolorna ar
¨ darf
¨ or
¨ ett viktigt verktyg for
¨ att skapa engagemang bland barn
och ungdomar.
En del av omr°adets grundskolor är anslutna till den nationella kommunikationsplattformen Skogen i Skolan. Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger p°a att koppla samman teori
och praktik, for
oka
och elevers intresse for
¨ att darmed
¨
¨ larares
¨
¨ och kunskap om skog. Utomhuspedagogiken och nyttjandet av s.k. skolskogar i anslutning till skolan ar
¨ ett viktigt verktyg
i detta arbete. I det foreslagna
biosfäromr°adet fnns skolskogar i orterna Los, Viksjöfors och
¨
Edsbyn.
Gymnasieskolan i Edsbyn (Voxgym, Voxnadalens Gymnasium) ar
¨ genom Svenska FNforbundet
en
certiferad
FN-skola.
Detta
inneb
ar
att
skolan
har
ett
ut
okat
arbete med inrikt¨
¨
¨
ning p°a internationella fr°agor, dar
f°ar lara
¨ elever tillsammans med larare
¨
¨ sig mer om FNs
internationella insatser och olika projekt. I dagslaget
har Voxgym samarbeten med andra
¨
skolor i Sydafrika, Frankrike och Tyskland.
Varje a°r arrangerar Region Gavleborg
och Region Dalarna den tre dagar l°anga ungdoms¨
konferensen Miljötinget. Miljotinget
riktar sig till skolungdomar (13 - 18 ar),
° och varje ar
° tar
¨
ca 300 skolelever chansen att delta. Syftet ar
¨ att ¨oka ungdomarnas kunskaper kring miljo¨
och klimatfr°agor, samt att ge dem verktyg att p°averka samhället. Under 2017 stod Ljusdals
kommun vard
¨ for
¨ Miljotinget.
¨
Rovdjurscentret De 5 Stora anordnar kostnadsfri rovdjursskola för skolbarn. I rovdjursskolan far
° barnen lara
relation till dessa
¨ sig mer om landets stora rovdjur och hur manniskans
¨
arter ser ut. De 5 Stora driver även en webbaserad rovdjursskola.
Under kandidaturen till biosfäromr°ade har Ovan°akers kommun tillsammans med skogsbolaget Sveaskog, Naturskyddsföreningen och rovdjurscentret De 5 Stora arrangerat utfykter
till Ekopark Grytaberg, b°ade for
Syftet har varit att utbilda
¨ skolbarn och for
¨ allmanheten.
¨
barn och vuxna kring skogliga fr°agor och inspirera till friluftsliv i naromr°
adet.
¨
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Myndighetsinsatser
R°adgivning till omr°adets jordbrukare sker bl.a. genom Lansstyrelserna.
Lansstyrelserna
driver
¨
¨
idag projekten Greppa Näringen, Ekologisk produktion och Ett rikt odlingslandskap. Greppa
Naringen
syftar till att minska jordbrukets naringsl
ackage
och miljop°
¨
¨
¨
¨ averkan.
Företagsbaserade insatser
Det regionbaserade (Gavleborgs
lan)
atverket
F¨oretagare for
¨
¨ foretagsn
¨
¨
¨ Milj¨on ar
¨ en samarbetsorganisation for
h°
a
llbar,
klimatsmart
och
energie
ektiv
a
arsutveckling,
och
som tar
¨
¨
till vara p°a de sm°a- och medelstora foretagens
behov. Natverket
ska stimulera, st¨odja och
¨
¨
p°askynda foretagens
energi- och miljömedvetenhet genom inspirationsträ ar och kompetens¨
utbildningar. Under 2016 utbildade Företagare for
lokala ambassad¨orer.
¨ Miljon
¨ aven
¨
Ideella insatser
Ideella organisationer i omr°adet engagerar sig for
¨ att bevara och lyfta fram omr°adets naturoch kulturmiljövarden.
Natursskyddsf¨oreningens olika lokalavdelningar och lansf
¨
¨ ¨orbund arrangerar öppna skogsutfykter och forel
samt utbildar privatpersoner i att inventera
¨ asningar,
¨
skogar med höga naturvarden.
Tillfallena
lockar ca 10 – 30 manniskor
i olika aldrar.
°
¨
¨
¨
Svenska Jagaref
orbundet
utbildar
i
fr°
a
gor
som
ber
or
jakt,
bl.a.
k
otthantering,
jaktetik,
¨
¨
¨
¨
jaktledning, sakerhet,
skytte och h°allbar viltf¨orvaltning.
¨
¨
°
° °
Hur ett biosfaromr
ade
kan komplettera pagaende
insatser
Biosfaromr°
adet vill stotta
en h°allbar ut¨
¨ p°ag°aende och nya utbildningsinsatser som framjar
¨
veckling i omr°adet. Detta planeras att ske p°a fera vis, bl.a. genom att:
• Utbilda biosfärambassadörer. Sveriges fem befntliga biosfäromr°aden har framg°angsrikt
utbildat biosfarambassad
orer.
Det foreslagna
biosfäromr°adet vill ta efter denna modell,
¨
¨
¨
och p°a s°a vis inspirerars av goda exempel fr°an de ovriga
biosfaromr°
adena. Utbildning¨
¨
en till biosfarambassad
till foretag.
En plan for
¨
¨or ska rikta sig till inv°anare, men aven
¨
¨
¨
utbildningen av biosfarambassad
¨
¨orer ska ing°a i utvecklingsplanen (avsnitt 17.4).
• Arrangera forel
asningar, workshops och seminarier. Biosfaromr°
adet har for
¨ ¨
¨
¨ avsikt att
fungera som en samverkansnod for
¨ omr°adets m°anga intressenter (avsnitt 13). Exempelvis kan detta ske i form av workshops som sammanfor
¨ intressenter kring ett visst
tema. Som en del av kandidaturen till biosfäromr°ade arrangerades bl.a. en temadag
kring utmarksbruk vid V°asbo Fäbodar. Dagen lockade ca 80 personer intresserade av
fabodbruk,
landskapsv°ard och lokal matproduktion, fg. 16.1.
¨

16.2.2.

Vad f¨
or anl¨
aggningar och fnansiella resurser fnns eller kommer att fnnas tillg¨
angliga f¨
or dessa insatser?
Kommunerna, Region Gävleborg och lansstyrelserna
tillhandah°aller en rad stodfunktioner
¨
¨
som kan komma att användas vid olika informationsinsatser. Rovdjurscentret De 5 Stora har
tillg°ang till anlaggningar
och ¨ovrig infrastruktur for
¨
¨ undervisning i rovdjursfr°agor. Lokala
intresseorganisationer kan bidra med kunskapsexpertis och god lokalkännedom vid upplevelseguidningar och exkursioner.
Insatserna kan delvis komma att fnansieras genom biosfärorganisationens grundfnansiering (avsnitt 17.4.11). Olika former av projektmedel, fr°an staten, regionen eller fonder etc.,
kommer att behova
¨ s¨okas av biosfarorganisationen.
¨
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Figur 16.1: Temadag kring utmarksbruk i kulturreservatet V°asbo Fabodar.
Dagen samlade
¨
ca 80 personer intresserade av fabodbruk,
lokal
livsmedelsproduktion
och
bevarandet
av det
¨
öppna och artrika landskapet, foto Fia Johannessen.
16.3.
16.3.1.

°
Bidraget till v¨
arldsn¨
atverket f¨
or biosf¨
aromraden:
° vilket s¨
°
Pa
att kommer det f¨
oreslagna biosf¨
aromradet
att kunna bidra till v¨
arlds°
n¨
atverket f¨
or biosf¨
aromraden och till de regionala och tematiska n¨
atverken?
Voxnadalens bidrag till varldsn
atverket
av biosfaromr°
aden ar
¨
¨
¨
¨ ett omr°ade dar
¨ bruket av skogen,
levande vatten och det oppna
odlingslandskapet, samt ett unikt natur- och kulturmilj¨oarv i
¨
form av fabodar
och Varldsarvet
Halsingeg°
ardarna st°ar i centrum.
¨
¨
¨
Idag fnns relativt fa° biosfaromr°
aden som ar
inom norra Europa och den b¨ordiga
¨
¨ belagna
¨
delen av taigan. Voxnadalen tillhor
som
¨ en region dar
¨ nyttjandet av de ekosystemtjanster
¨
skogen genererar ar
¨ en viktig del av omr°adets ekonomi och utveckling, s°a väl historiskt som
än idag. Har
skogsr°avara och en stor kunskap kring att
¨ fnns en l°ang tradition av att for
¨ adla
¨
hantera biomassa i olika former. Tillsammans med en rik tillg°ang p°a hogkvalitativ
trar°
¨
¨ avara
(Halsingefura,
faktaruta 7, sida 106) har Voxnadalen stora m¨ojligheter att fortsatta
¨
¨ utvecklas
inom omr°adet bioekonomi, och darigenom
bidra med goda exempel till varldsn
atverket
av
¨
¨
¨
biosfaromr°
aden. Den stora och obegransade
tillg°angen p°a obebyggda och tysta skogsomr°aden
¨
¨
ger ocks°a bra möjligheter att visa p°a en m°angfald av vis att leva p°a skogen. Detta kan bl.a.
ske genom att visa p°a skogens varden
i olika upplevelsesammanhang och genom att utveckla
¨
a arsmodeller
for
av skogen som resurs for
¨
¨ kommersiell anvandning
¨
¨ ex. ekoturism.
I arbetet med att aterst
°
alla
adet
¨ fottledsrensade vattendrag har det planerade biosfaromr°
¨
som vision att vara en föreg°angare i det integrerade samarbetet mellan naturv°arden, kulturmiljöv°arden och turismnaringen,
och dar
villkor. Tillsammans
¨
¨ arbetet ska ske p°a jamlika
¨
med de p°ag°aende insatserna som ska lyfta sportfsketurismen i omr°adet (FIMS; avsnitt 15.1),
kan det planerade biosfäromr°adet bidra med goda exempel som knyter samman vatten- och
fskev°ard, sportfsketurism och landsbygdsutveckling.
Fabodarna
ar
for
biosfaromr°
adet. Idag ar
¨
¨ ett unikt karnv
¨ arde
¨
¨ det foreslagna
¨
¨
¨ huvuddelen
av fäbodarna inte i traditionellt bruk, trots detta fnns kunskaperna om traditionerna och
utmarksbruket kvar. Genom att tillvarata den kompetens och tradition av utmarksbruk som
fnns i Voxnadalen, kan ett for
¨ omr°adet unikt natur- och kulturmiljöarv bevaras, utvecklas och
levandegoras.
I detta arbete vill det planerade biosfaromr°
adet bidra med goda exempel kring
¨
¨
165

Ans¨okan till Unesco om att bilda Biosf¨aromr°ade Voxnadalen

Kapitel 16

hur naturv°arden, kulturmilj¨ov°arden, markagarintressenter,
jordbrukare, livsmedelsaktorer
¨
¨ och
besöksnaringen
kan samverka för att bidra till landsbygdsutvecklingen.
¨
Det historiska brukandet av landskapet har satt sin unika pragel
p°a omr°adet, fr°an
¨
Voxnans odlingslandskap i dalg°angen till skogsbygden, fabodkulturen
och de smyckade
¨
Halsingeg°
ardarna. Varldsarvet
Halsingeg°
ardarna handlar om byggnadernas smyckade och
¨
¨
¨
dekorerade interiörer. En utnamning
till biosfaromr°
ade ger m¨ojligheten att starka
helheten,
¨
¨
¨
genom att lyfta fram de natur- och kulturmiljövarden
som har sitt ursprung i manniskans
¨
¨
användning av jorden och skogen. Halsingeg°
ardarnas utnamning
till Varldsarv
visar p°a
¨
¨
¨
manniskornas
goda erfarenheter av att b°ade bevara och utveckla aldre
traditioner genom
¨
¨
lyckade samarbeten.
Det foreslagna
biosfaromr°
adet vill bidra med goda exempel, b°ade till varldsn
atverket
¨
¨
¨
¨
av biosfäromr°aden och till lampliga
tematiska natverk
(bl.a. EuroMAB och NordMAB). Re¨
¨
dan under kandidaturen har biosfarorganisationen
deltagit p°a fera natverkstr
a¨ ar med andra
¨
¨
biosfaromr°
aden, b°ade i Sverige (t.ex. nationella workshops och styrelsekonferenser) och inter¨
nationellt (t.ex. NordMAB 2016). Voxnadalen stod aven
vard
¨
¨ for
¨ Svenska Biosfärprogrammets
a°rliga workshop under 2015.
16.3.2.

¨ de f¨
Vilka ar
orv¨
antade f¨
ordelarna med ett internationellt samarbete f¨
or bi¨
°
osfaromr
adet?
En av de viktigaste fordelarna
for
¨
¨ omr°adet, som kommer med ett internationellt samarbete,
är ett ¨omsesidigt utbyte av kunskaper, erfarenheter och goda exempel för h°allbar utveckling
- manniskor
och biosfaromr°
aden emellan.
¨
¨
Interaktionen mellan människor och de stora rovdjuren, och utvecklingen av h°allbara
turistnaringar
kopplat till skogen och vattnet, ar
¨
¨ exempel p°a omr°aden dar
¨ Voxnadalen kan
dra nytta av internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra biosfäromr°aden.
Biosfaromr°
adet har for
¨
¨ avsikt att bidra till de nationella och internationella natverken
¨
som fnns, bl.a. NordMAB och EuroMAB. Samtidigt satter
en utnamning
till biosfaromr°
ade
¨
¨
¨
varldsarvet
Halsingeg°
ardarna i sitt sammanhang, dar
och
¨
¨
¨ de b°ada kan komma att starka
¨
bidra till varandras utveckling.
Universitet och högskolor i anslutning till omr°adet ges ocks°a ytterligare en kanal att
sprida sina resultat, och skapa nationella och internatinella forskningssamarbeten/kontakter.

16.4.

¨
Interna och externa kommunikationskanaler och kommunikationsmedier for
¨
°
biosfaromr
adet:

16.4.1.

°
Finns det eller kommer det att fnnas en webbsida f¨
or biosf¨
aromradet?
Om
¨ sidan.
webbsida redan fnns, ange webbadress (URL) for
Ja - www.voxnadalen.org.

16.4.2.

Finns det eller kommer det att fnnas ett elektroniskt nyhetsbrev? Hur ofta kom° fall att ges ut?
mer detta i sa
Ja, ett elektroniskt nyhetsbrev skickas ut till prenumeranter och publiceras p°a hemsidan.
Under forsta
aret,
°
2015, utkom nyhetsbrevet tv°a g°anger. Vid en eventuell utnamning
till
¨
¨
biosfaromr°
ade ar
°
¨
¨ m°alet att ett nyhetsbrev ska utkomma fyra g°anger per ar.

16.4.3.

°
°
° sociala medier (FaceHar eller kommer biosf¨
aromradet
att ha nagot
konto pa
book, Twitter etc.)?
Ja. www.facebook.com/biosfarivoxnadalen. #biosfarvoxnadalen.
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17. STYRNING, FÖRVALTNING OCH SAMORDNING AV
¨
°
BIOSFAROMR
ADET

17.1.

Förvaltnings- och samordningsstrukturer:

17.1.1.

°
Vilken r¨
attslig status har biosf¨
aromradet?
Biosfaromr°
adet lyder under allman
inte utav n°agra
¨
¨ svensk lagstiftning och omfattas darmed
¨
nationella lagar och bestammelser
specifka for
aden. Delar av biosfaromr°
adet
¨
¨ biosfaromr°
¨
¨
omfattas daremot
av speciella skyddsbestammelser
(avsnitt 17.1.2).
¨
¨

17.1.2.

°
°
Vilken r¨
attslig status har k¨
arnomradet/-omradena
och buffertzonen/-zonerna?
Karnomr°
adenas och bu ertomr°adenas rattsliga
status har beskrivits utf¨orligt i avsnitt 9.3. I
¨
¨
korthet regleras karnoch bu ertomr°adenas rattsliga
status utav den svenska Miljobalken
¨
¨
¨
och/eller Kulturmiljölagen.

17.1.3.

Vilka myndigheter har f¨
orvaltningsbeh¨
orighet f¨
or de olika zonerna i biosf¨
arom°
°
°
radet
(k¨
arnomradena,
buffertzonerna och utvecklingsomradena)?
De myndigheter som har forvaltningsansvar
for
¨
¨ hela eller delar av biosfäromr°adet har beskrivits utforligt
i avsnitt 9.3. Sammanfattningsvis, ar
¨
¨ det kommunerna som ansvarar for
¨ att
planlagga
hur omr°adets mark- och vattenresurser ska anvandas,
medan Lansstyrelserna
i
¨
¨
¨
de tv°a ber¨orda lanen
(Gavleborg
och Dalarna) har forvaltningsansvar
for
adets
¨
¨
¨
¨ biosfaromr°
¨
samtliga karnomr°
aden. Skogsstyrelsen ar
¨
¨ ansvarig f¨orvaltningsmyndighet for
¨ skogliga fr°agor
i bu ertomr°adena och utvecklingsomr°adet.

17.1.4.

Redog¨
or f¨
or vilka beh¨
origheter dessa myndigheter har. Specifcera per zon om
° beh¨
sa
ovs och ange vilka decentraliserade (lokala/regionala) myndigheter
¨ inblandade.
som eventuellt ar
¨
°
Karnomr
aden
Lansstyrelserna
har full beh¨orighet gallande
forvaltningen
av Hamra Nationalpark och om¨
¨
¨
r°adets naturreservat. Lansstyrelserna
har aven
det overgripande
ansvaret for
¨
¨
¨
¨ Natura 2000omr°adena och kulturreservatet V°asbo Fabodar.
Varldsarvet
Halsingeg°
ardar forvaltas
av varld¨
¨
¨
¨
¨
sarvsr°adet (avsnitt 17.1.7).
°
Buffertomraden
Lansstyrelserna
har myndighetsansvar for
¨
¨ delar av bu ertomr°adena. Hur ett riksintresse naturv°ard, friluftsliv eller kulturmiljöv°ard kommer att tillgodoses klargors
¨ först vid en aktuell
tillst°andspr¨ovning. Vid tillst°andspr¨ovningen ska hansyn
tas till om exploateringsplanerna,
¨
t.ex. nyanläggning av en vindkraftspark, tillgodoser riksintresset eller ej. Om riksintresset ej
uppfylls kan staten ingripa genom lansstyrelsen,
oavsett om exploateringsplanerna foreligger
¨
¨
inom eller utanfor
sj
alva
riksintresseomr°
a
det.
F
or
skogliga
naturv°
a
rdsavtal,
t.ex.
for
¨ ¨
¨
¨ Ekopark
Grytaberg, anger varje enskilt avtal vilka skogliga atg
° arder
som far
° utf¨oras.
¨
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°
Utvecklingsomradet
Varje enskild kommun har planmonopol p°a mark- och vattenanvändningen (avsnitt 9.3).
Lansstyrelsen
ansvarar for
och kyrkor. Skogs¨
¨ tillsynen av byggnadsminnen, fornlamningar
¨
styrelsen ar
av skogliga fr°agor. Inf¨or en skogsavverkning
¨ ansvariga for
¨ tillsyn och provning
¨
behöver varje markagare
gora
till Skogsstyrelsen, dar
¨
¨ en avverkningsanmalan
¨
¨ myndigheten
ska ge sitt godkannande
innan avverkningen kan genomf¨oras.
¨
17.1.5.

Ange viktigaste mark¨
agarstrukturen f¨
or var och en av zonerna.
¨
°
Karnomr
adena
50 % statsägt (6503 ha av totalt 13062 ha)
45 % bolagsmark
5 % privatägt
Buffertzonerna
60 % bolagsmark
40 % privatägt
Utvecklingszonerna
70 % privatägt
30 % bolagsmark

17.1.6.

¨
¨
°
¨ det fera personer
Forvaltas/samordnas
biosfaromr
adet
av en person, eller ar
¨ en enda f¨
som handhar f¨
orvaltningen? Om det ar
orvaltare/koordinator, vem
¨ det som utn¨
ar
amner och anst¨
aller denna person (nationella myndigheter,
¨ örvaltningsorgan, lokala myndigheter etc.)?
miljof
Biosfaromr°
ade Voxnadalens organisation, vilken ska ansvara for
¨
¨ det Unesco-uppdrag som
kommer med en oÿciell utnamning,
samordnas fr°an ett biosfarkontor,
i dagsläget best°aende
¨
¨
av tv°a anstallda,
varav en koordinator. Tillsammans utg¨or de 1,6 tjanst.
Det ar
¨
¨
¨ Ovan°akers
kommun som anstaller
den personal som bemannar biosfarkontoret.
¨
¨

17.1.7.

°
°
°
Finns det nagra
radgivande
eller beslutsfattande organ (t.ex. vetenskapligt rad
° bestaende
°
°
°
eller medborgarrad
av invanarna
i biosf¨
aromradet)
f¨
or var och en
¨ biosf¨
°
av zonerna eller for
aromradet
som helhet?
De myndigheter och övriga organisationer som har en r°adgivande och/eller en beslutsfattande
roll gallande
hela eller delar av biosfaromr°
adet ar
¨
¨
¨ foljande:
¨
• Kommuner och lansstyrelser.
Kommunerna har en viktig r°adgivande funktion vid
¨
handlaggningen
av riksintresserelaterade fr°agor. Samtidigt fungerar lansstyrelserna
¨
¨
som ett r°adgivande organ gentemot kommunerna.
• V¨
arldsarvsr°
adet. Varldsarvsr°
adet ansvarar ¨over forvaltningen
av varldsarvet
Halsinge¨
¨
¨
¨
g°ardar. R°adet best°ar av Landshovdingen
Gavleborgs
Lan
till
¨
¨
¨ (ordf¨orande), agarna
¨
varldsarvsg°
ardarna, Bollnas,
Hudiksvalls och Nor¨
¨ Ljusdals, Ovan°akers, Soderhamns,
¨
danstigs kommuner, Lansstyrelsen
Gavleborg,
Region Gavleborg,
Lansmuseet
Gavle¨
¨
¨
¨
¨
borg, Halsinglands
museum och H¨ogskolan i Gavle.
¨
¨
• Byar°
ad och byalag. I Voxnadalen fnns ett stort antal lokala byar°ad och byalag, vars
verksamhet drivs p°a ideell grund. Deras funktion ar
¨ att verka for
¨ en levande landsbygd
och de lokala bybornas intressen och trivsel. Olika byalag och byar°ad yttrar sig ibland
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i olika remissarenden
som ber¨or deras intressen, p°a s°a vis fyller de en r°adgivande
¨
funktion. Byalagen och bygder°aden ordnar ofta oppna
sociala aktiviteter for
¨
¨ att skapa
trivsel och gemenskap.
• Lokala intresseföreningar. I omr°adet fnns ett stort antal intresseföreningar som drivs
p°a ideell basis. Intresseföreningarna yttrar sig ibland i olika remissarenden
som beror
¨
¨
deras intressen, p°a s°a vis fyller de en r°adgivande funktion i olika beslutsarenden.
Den
¨
kompetens som fnns representerad inom en specifk intresseforening
kan ibland aven
¨
¨
r°adfr°agas inom olika kommundrivna projekt.
• Biosfäromr°
ade Voxnadalen. Den organisation som ska forvalta
biosfaromr°
adet som
¨
¨
helhet och bidraget till Biosfarprogrammets
globala strategi ar
¨
¨ utf¨orligt beskriven i
avsnitt 17.1.8.
17.1.8.

°
°
Har nagot
samordningsorgan inr¨
attats s¨
arskilt f¨
or biosf¨
aromradet?
I samband med inledningen av kandidaturen till biosfäromr°ade (2014), och som en del av
projektet Biosfarkandidat
Voxnadalen, upprattades
en styrgrupp (avsnitt 13.4). Styrgruppens
¨
¨
uppgift har varit att st¨odja och leda arbetet med att ta fram en ansokan
till biosfaromr°
ade.
¨
¨
Styrgruppen arbetade bl.a. fram ett forslag
till organisationsstruktur for
adet, vil¨
¨ biosfaromr°
¨
ken sjösattes i april 2018 i och med att ett ¨overlamnade
skedde fr°an styrgruppen till bi¨
osfaromr°
adets forsta
styrelse (avsnitt 13.3).
¨
¨
Figur 17.1 illustrerar Biosfäromr°ade Voxnadalens organisation. Organisationen har i uppgift att samordna och driva det arbete som sker i biosfaromr°
adets regi, samt att f¨orvalta det
¨
Unesco-uppdrag som en utmarkelse
till biosfaromr°
ade innebar.
¨
¨
¨ Nedan beskrivs de olika funktioner som illustrerars i fg. 17.1:
• Styrelsen. Organisationens styrelse bygger p°a en bred representation av intressenter
(avsnitt 13.3). Varje organisation valjs
¨ in under en tv°a-°arsperiod, dar
¨ varje enskild organisation sjalva
utser sin representant till styrelsen. Styrelsen sammantrader
4 g°anger
¨
¨
per ar
° och ar
ytterst
beslutande
over
biosf
aromr°
a
dets
utvecklingsoch
verksamhetspla¨
¨
¨
ner och tilldelade medel. Organisationens stadgar reglerar styrelsens sammansättning
och beslutsg°ang (bilaga III).
°
• Arligt
m¨
ote. Ett oppet
och arligt
°
mote
inklusive de intressenter
¨
¨ ger allmanheten,
¨
som inte fnns representerade i styrelsen, m¨ojligheten att framfora
°
kring
¨ sina asikter
biosfaromr°
adets styrelsesammansattning
(gäller privata/ideella intressenter), utveck¨
¨
lingsplaner och aktiviteter. P°a s°a vis ges allmänheten en r°adgivande funktion till styrelsen.
• Ovan°
akers kommun. Kommunen ar
av och grundfnansiar
¨ juridisk agare
¨
¨ till biosfar¨
omr°adets organisation. Finansieringen sker genom direkta medel och att bist°a med
olika stödfunktioner till biosfarkontoret
(ex. personal- och löneadministration, lokaler
¨
och IT-stöd). Kommunen fnns representerad i organisationens styrelse, men saknar
majoritet och darmed
egen beslutsratt.
¨
¨
¨
• Ovriga
fnansi¨
arer. Naturv°ardsverket och Ljusdals samt Bollnas
¨ kommuner bidrar till
biosfarkontorets
grundfnansiering genom arliga
°
medel. Kommunerna bidrar ocks°a med
¨
personal till arbetsgruppen.
• Biosf¨
arkontoret. Organisationens olika funktioner och biosfaromr°
adets dagliga och
¨
praktiska arbete samordnas fr°an ett biosfarkontor,
i dagslaget
best°aende av tv°a medar¨
¨
betare, varav en koordinator. Det ar
biosfarkontorets
¨ Ovan°akers kommun som anstaller
¨
¨
personal.
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• Arbetsgruppen. Arbetsgruppen ar
¨ ansvarig for
¨ att ta fram material till beslutsunderlag for
¨ styrelsen, och fungera som ett stod
¨ och bollplank till koordinatorn. Med
utg°angspunkt fr°an allmanhetes
och intressenters inkomna synpunkter ar
¨
¨ arbetsgruppen ocks°a valberedande till styrelsen. Arbetsgruppens medlemmar best°ar av kommunala
tjanstem
an
¨
¨ fr°an Ovan°aker, Ljusdal och Bollnas.
¨
• Fokusgrupper. Projektverksamheter med inriktning p°a de tre fokusomr°adena (avsnitt
13.2) bedrivs inom sarskilda
fokusgrupper. Fokusgrupperna ar
¨
¨ dynamiska i sin utformning, beroende p°a de specifka projekt som for
drivs av biosfaromr°
adet. I
¨ tillfallet
¨
¨
fokusgrupperna kommer fer intressenter an
¨ de som ing°ar i styrelsen att vara delaktiga.
Arbetet i fokusgrupperna kommer att koordineras fr°an biosfarkontoret
och utav sarkskilt
¨
¨
ansvariga personer i styrelsen.
• Biosf¨
arambassad¨
orer. Biosfarambassad
¨
¨orerna ska ha till uppgift att sprida kunskap
och engagemang kring Biosfaromr°
ade Voxnadalen. Engagemanget som biosfarambassa¨
¨
dör ar
ideellt.
Utbildningen
av
biosf
arambassad
orer
sker
genom
biosf
arkontoret.
¨
¨
¨
¨

Beslutande
Rådgivande
Resurser

Årligt öppet möte

Juridisk huvudman

Styrelsen

Ovanåkers kommun

Övriga finansiärer

Biosfärkontoret
Fokusgrupper

Arbetsgrupp

Biosfärambassadörer

Figur 17.1: Organisationsstruktur for
ade Voxnadalen.
¨ Biosfaromr°
¨

17.1.9.

Hur har förvaltningen/samordningen anpassats till den lokala situationen?
D°a det foreslagna
biosfaromr°
adet oÿciellt förvaltas av fera parter och det fnna fera in¨
¨
tresseorganisationer verksamma i Voxnadalen, har styrelsens sammansattning
utformats efter
¨
denna situation. Styrelsens medlemsorganisationer (avsnitt 13.3) refekterar ocks°a de tre
fokusomr°adena (avsnitt 13.2).
D°a olika insatser for
socialt och ekonomiskt h°allbart samhalle
idag
¨ ett milj¨omassigt,
¨
¨
genomfors
och olika intresseorganisationers
¨ via kommunernas, myndigheternas, foretagens
¨
arbete, ar
adets uppgift inte att utveckla en egen ny strategi for
¨ biosfaromr°
¨
¨ att bedriva
h°allbarhetsarbete. Istallet
ar
adets uppgift anpassad till att:
¨
¨ biosfaromr°
¨
• Inspirera inv°anare, foretag
och organisationer att agera for
socialt och
¨
¨ en miljom
¨ assigt,
¨
ekonomiskt h°allbar samhällsutveckling.
• M¨
akla emellan befntliga och nya idéer, initiativ och projekt som bidrar till en h°allbar
samhallsutveckling
och g¨or att stuprorst
¨
¨ ank
¨ kan brytas.
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• Processleda projekt och processer som enskilda aktörer inte kan eller har mandat att
driva själva.
• Agera arena genom att vara en neutral samverkansnod, for
¨ och av lokala intressenter.
°
¨
17.1.10. Finns det nagot
f¨
orfarande f¨
or att overvaka
och utv¨
ardera f¨
orvaltningens effektivitet?
Den oÿciella forvaltningen
av omr°adet, som i huvudsak sker genom kommuerna och lans¨
¨
styrelserna, styrs av forvaltningsr
attsliga
principer. Myndigheternas e ektivitet granskas och
¨
¨
utvarderas
i sin tur av Riksrevisionen.
¨
Det arbete som sker inom biosfaromr°
adets egen organisation (fg. 17.1) ska sammanstallas
¨
¨
och redovisas o entligt i form av arliga
°
verksamhetsrapporter. En mer omfattande utvardering
¨
av organisationens verksamhet ska ske i samband med 10-°arsutvarderingarna
till Unesco.
¨
Kriterier och indikatorer for
organisationens arbete och e ektivitet ska anges i
¨ att utvardera
¨
Biosfäromr°ade Voxnadalens fem-°ariga utvecklingsplaner (avsnitt 17.4).
17.2.
17.2.1.

°
Konfikter inom biosf¨
aromradet:
Redog¨
or f¨
or eventuella st¨
orre konfikter om tilltr¨
adet till eller anv¨
andningen av
°
naturresurserna inom det ber¨
orda omradet
(ange exakt tidsperiod). Om bi¨
°
osfaromr
adet
har bidragit till att f¨
orhindra eller l¨
osa vissa av dessa konfikter,
¨
¨ som har l¨
forklara
vad det ar
osts eller f¨
orhindrats och hur man lyckats med
¨ varje zon.
detta for
Bruket av skogen
Omr°adets stora naturresurs ar
¨ skogen. Skogen har en viktig roll i arbetet med att bryta
samhällets beroende utav fossil energi och ersatta
¨ det med förnybara resurser. Den klimatnytta det kan medfora
klimatp°averkan.
¨ bidrar till att uppfylla det nationella milj¨om°alet Begransad
¨
Samtidigt kan ett mer intensivt bruk av skogen, kortare omloppstider och användningen av
icke-inhemska men mer snabbväxande tradarter
(t.ex. contortatall), komma att st°a i konfikt
¨
med det nationella miljöm°alet Levande skogar om en rikare biologisk m°angfald.
Intressekonfikter har aven
uppst°att mellan skyddet av arter och deras livsmilj¨o, i enlighet
¨
med artskyddsf¨orordningen (avsnitt 9.3), och den enskilde markagarens
ratt
¨
¨ att bruka/avverka
sin skog. I ett uppmarksammat
fall fr°an Halsingland
forbj
¨
¨
¨ od
¨ Skogsstyrelsen fem markagare
¨
att avverka sammanlagt 29.5 ha skog, utan ratt
De planerade
¨ till ekonomisk ersattning.
¨
avverkningarna stoppades p.g.a. hansyn
till fagelarten
°
lavskrika (Perisoreus infaustus, LC),
¨
vilken omfattas av EUs art-och habitatdirektiv och den svenska artskyddsforordningen
(avsnitt
¨
9.3). En rattslig
provning
av arendet
p°ag°ar. Det aktuella fallet har bidragit till den heta debatt
¨
¨
¨
som idag stundtals r°ader mellan den svenska skogssektorn och miljörörelsen kring skogsbruk,
markagar
och artskydd.
¨ attigheter
¨
Skogens sociala varden,
dvs. de varden
som skapas av manniskans
upplevelser av skogen,
¨
¨
¨
har kommit att uppmarksammas
allt mer. M°anga manniskor
upplever att trakthyggesbruk,
¨
¨
framf¨orallt i samband med slutavverkning d°a ett helt best°and skordas
samtidigt, fors
¨
¨ amrar
¨
skogens estetiska och sociala varden.
Planerade skogbrukss°atgarder
som kan gora
¨
¨
¨ att en
skog inte langre
uppfattas som attraktiv att vistas i, kan ge upphov till intressekonfikter med
¨
friluftslivet och näringar baserade p°a vildmarksturism.
Voxnan, vattenkraften och fsket
I Sverige skedde utbyggnaden av vattenkraften huvudsakligen under forsta
halvan av 1900¨
talet. Idag drivs fera kraftverk fortfarande med tillst°and meddelade enligt 1918 a°rs vattenlag,
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miljöanpassningen utav kraftverken ar
Vattenkraftsmotst°andet kom¨ darf
¨ or
¨ ibland bristfallig.
¨
mer framst
fr°an sportfsket och ¨ovrigt friluftsliv d°a kraftverksdammarna blockerar fskvand¨
ringsvagar
och d¨odar fsk som sugs in i turbinerna. Den konstgjorda regleringen av vatten¨
foden,
vilken styrs av elbehovet, p°averkar aven
hela ekosystemet negativt. Voxnan oster
om
¨
¨
¨
Runemo omfattas av ett nationellt riksintresse for
¨ energif¨ors¨orjning och ing°ar i riksdagens
vattenkraftsplan. Riksintresset st°ar emellertid i konfikt med Ovan°akers kommuns satsningar
p°a landsbyggsutveckling och fsketurism, eftersom bra fskevatten riskerar att g°a forlorade
¨
vid en ytterligare vattenkraftsutbyggnad.
°Aterstallningen
av fottledsrensade vattendrag, i syfte att gynna de ekologiska värdena,
¨
kan st°a i konfikt med de kulturhistoriska varden
som fottledslamningar
representerar. Sam¨
¨
tidigt som a°terstallningen
av fottledsrensade vattendrag forb
livsvilkoren for
¨
¨ attrar
¨
¨ det biologiska livet, forsvinner
ocks°a sp°aren av ett gemensamt kulturarv som illustrerar grunden till
¨
omr°adets histora och valf
¨ ard.
¨
Även besoksn
intressen kan hamna i konfikt med aterst
°
allningen
av fottledsren¨ aringens
¨
¨
sade vattendrag. Exempelvis kan kanotpaddling forsv°
av st¨orre
¨ aras utav en tillbakalaggning
¨
stenar och block. Samtidigt kan ett vattendrag med ett mer naturligt föde upplevas som mer
inspirerande att paddla i, t ex om det g°ar att ta sig ut i bif¨oden som tidigare varit stangda.
¨
De stora rovdjurens utbredning
I den mellansvenska regionen lever samtliga av landets stora rovdjur. Rovdjurens närvaro kan
ge upphov till olika intressekonfikter och i Sverige fnns det en starkt polariserad debatt
kring rovdjurens utbredning, framforallt
kring vargens ateretablering.
°
En del manniskor
vill
¨
¨
kraftigt minska, eller utrota, den svenska vargstammen, medan andra människor vill bevara
en livskraftig svensk vargstam. Tjuvjakt p°a varg och andra stora rovdjur förekommer i omr°adet.
De olika intressekonfikterna relaterade till de stora rovdjurens utbredning kretsar bl.a.
kring en oro och risk för rovdjursangrepp p°a betande tamboskap och jakthundar i samband
med loshundsjakt.
En del jagare
ser aven
de stora rovdjuren som konkurrenter till det jaktbara
¨
¨
¨
kl¨ovviltet. En del manniskor
upplever en radsla
for
¨
¨
¨ att vistas i skogen p°a grund av rovdjurens
narvaro.
Sveriges Riksdag beslutade 2013 att rovdjurskoncentrationerna ska minska dar
¨
¨ de
ar
och att antalet vargar ska ligga mellan 170-270 individer. Myndigheternas
¨ som tatast
¨
sv°arigheter att n°a riksdagens m°al har bidragit till ytterligare polarisering i konfikten.
Vindkraftsutbyggnad
Meningsskiljaktigheter kring en planerad vindkraftsutbyggnad strax utanför det planerade
biosfaromr°
adets sydostra
del f¨orekommer, d°a en s°adan av vissa grupper anses negativ for
¨
¨
¨
landskapsbilden och det lokala f°agellivet.
° biosf¨
°
Konfikthantering - ett lyckat exempel fran
aromradet
Under vintern 2010-2011 genomfördes en avverkning av trad
¨ längs med Voxnan inom Natura
2000-omr°adet Sässman (tabell 7.2). Sassman-omr°
adet ar
ett riksintresse for
¨
¨ aven
¨
¨ naturv°ard
och ett samr°adsomr°ade enligt den svenska miljobalken
(avsnitt 9.3). Avverkningen anmaldes
¨
¨
till ansvarig forvaltningsmyndighet
(Lansstyrelsen
Gavleborg)
vilka i sin tur anmalde
miss¨
¨
¨
¨
tanke om brott till polismyndigheten. Handelsen
visade p°a okunskap om vilka särskilda
¨
regler som galler
for
i det ber¨orda omr°adet, vilket skapade oro
¨
¨ den enskilda markagaren
¨
och frustration. Med utg°angspunkt i denna handelse
bjod
¨
¨ Ovan°akers kommun och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) in samtliga av omr°adets markagare
till en fältvandring. Under
¨
faltvandringen
var aven
Lansstyrelsen
Gavleborg,
Naturskyddsf¨oreningen (SNF) och foretaget
¨
¨
¨
¨
¨
Maskinringen representerade. Faltvandringen
m¨ojliggjorde konstruktiva samtal, b°ade om
¨
vad som hant
utveckling av omr°adet. Som ett resultat av
¨ och om utmaningar och mojlig
¨
faltvandringen
s¨okte och erholl
¨
¨ Ovan°akers kommun projektmedel for
¨ att gora
¨ en detaljerad
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landskapsanalys av Sassmanomr°
adet (klar 2014) i syfte att bevara, utveckla och skapa under¨
lag for
Landskapsanalysen togs fram i nara
¨ hur omr°adet kan brukas och skotas.
¨
¨ samarbete
med omr°adets brukare och berörda intresseorganisationer (LRF, SNF, Skogsstyrelsen och
Lansstyrelsen
Gavleborg).
¨
¨
17.2.2.

Redog¨
or f¨
or eventuella beh¨
orighetskonfikter som fnns mellan olika myndighe¨
°
ter nar det g¨
aller f¨
orvaltningen av biosf¨
aromradet.
Omr°adets oÿciella forvaltning
sker utifr°an en fungerande samverkan mellan de ing°aende
¨
kommunerna och de o entliga myndigheterna (lansstyrelserna,
regionerna och Skogsstyrel¨
sen).

17.2.3.

° arder som vidtagits f¨
Ange vilka atg¨
or att l¨
osa dessa konfikter och hur effektiva
de varit.
Bruket av skogen
Skogsstyrelsen genomför sedan n°agra ar
° tillbaka arliga
°
lokala m¨oten med foretagen
inom
¨
skogsnaringen.
Under m¨otena presenterar Skogsstyrelsen hur de som myndighet arbetar
¨
med produktion- och naturv°ard samt ger en arlig
°
uppdatering om vad som ar
¨ p°a g°ang.
Foretagen
ges samtidigt m¨ojligheten att beratta
hur de arbetar med produktion- och na¨
¨
turv°ard inom respektive organisation. Synen p°a hur skogsbrukets gemensamma m°albilder for
¨
olika naturtyper (avsnitt 14.2.4) tillampas
praktiskt vid skogsbruks°atgarder
har varit i fokus
¨
¨
under mötena. Skogsstyrelsens dialogprojekt med faltbes
okta
avverkningsanmalningar
och
¨
¨
¨
aterkoppling
°
efter avverkning diskuteras ocks°a under m¨otena.
Ökade anslag for
for
¨ medel till omr°adesskydd, t.ex. naturreservat, har underlattat
¨
¨ lansstyr¨
elserna att losa
av 2000-talet har ocks°a en
¨ in omr°aden som beh¨over skyddas. Sedan borjan
¨
debatt kring hyggesfria skogsbruksmetoder förts i landet. Vid hyggesfria skogsbruksmetoder
kallaggs
inte marken, skogskanslan
kan darmed
beh°allas. En fordel
med hyggesfria metoder
¨
¨
¨
¨
ar
skogars strukturer bibeh°alls, vilket dels skapar battre
foruts
attningar
for
¨ att aldre
¨
¨
¨
¨
¨ arter
knutna till dessa miljoer,
bevaras i hogre
utstrackning.
¨ och dels till att skogens sociala varden
¨
¨
¨
Voxnan, vattenkraften och fsket
Olika restaurerings°atgarder
i omr°adets vattendrag sker dels genom kommunernas och lans¨
¨
styrelsernas arbete, och dels genom fskev°ardsomr°adesföreningarnas ideella insatser. Nyligen har stora delar av Voxnan och biföden inventerats avseende vattendragens ekologiska
kvalitet och antal vandringshinder, dar
for
nya
¨ resultaten ska anvandas
¨
¨ att sammanstalla
¨
kommunala vatten- och fskev°ardsplaner. Arbetet sker som en del i projektet Utvecklingsplan
för fskresursen och vattenv°ard i Ljusnan-Voxnans avrinningsomr°ade, som är ett samarbete
mellan Bollnäs, Ljusdals och Ovan°akers kommuner.
Vattenkraftsanlaggningar
med tillst°and meddelade enligt 1918 ars
° vattenlag kan om¨
prövas i enlighet med nya bestammelser
inom den svenska miljolagstiftningen.
Vid aterst
°
all¨
¨
¨
ning av fottledsrensade vattendrag är samr°ad med kulturmiljov°
¨ arden inom länsstyrelsen obligatorisk. Vid insatser i vattendragen ar
intressenter (vattenkraften,
¨ det viktigt att alla berorda
¨
naturv°arden, kulturmilj¨ov°arden och turismnaringen
m.f.) till°ats vara med tidigt i beslutspro¨
cessen for
adet fylla en viktig funktion som
¨ att ta in varandras perspektiv. Har
¨ kan biosfaromr°
¨
neutral arena (avsnitt 13).
De stora rovdjurens utbredning
Länsstyrelserna ansvarar for
av de stora rovdjuren i enlighet med en regional
¨ forvaltningen
¨
f¨orvaltningsplan. Forvaltningsplanen
ar
med hjalp
¨
¨ upprattad
¨
¨ av en viltf¨orvaltningsdelegation
best°aende av representanter fr°an lanets
befolkning.
I
G
avleborgs
Lans
¨
¨
¨ viltforvaltningsdelega¨
tion ing°ar f¨orutom politiker bl.a. intressenter fr°an fabodbruket,
skogsnaringen,
naturv°arden,
¨
¨
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friluftslivet, jordbruket och jakten. Planen beskriver hur de rovdjurspolitiska m°alen om en
gynnsam bevarandestatus och langsiktigt
°
livskraftiga stammar for
¨ rovdjuren ska uppn°as. I
lansstyrelsernas
forvaltningsuppdrag
ing°ar ansvar for
atg
° arder,
¨
¨
¨ inventeringar, forbyggande
¨
¨
tillsyn av jakt och bevakning av olaga jakt. Länsstyrelserna informerar ocks°a om de stora
rovdjuren och handlagger
viltskadearenden,
samt kan fatta beslut om skydds- och licensjakt,
¨
¨
eller ge ersattning
for
¨
¨ skador p°a tamdjur orsakade av rovdjur.
Rovdjurscentret De 5 Stora bedriver ett omfattande informationsarbete kring de stora
rovdjuren och deras interaktion med manniskan.
De 5 Stora stravar
efter att vara landets
¨
¨
basta
kommunikat¨or i dessa fr°agor.
¨

Vindkraftsutbyggnad
Anlaggningen
av vindkraftverk kraver
tillst°and i enlighet med Miljobalken
(avsnitt 9.3), dar
¨
¨
¨
¨
tillst°andsansokan
ska inneh°alla en milj¨okonsekvensbeskrivning (MKB). Enligt Miljobalken
¨
¨
ska den som avser bedriva en tillst°andspliktig verksamhet samr°ada med lansstyrelsen,
kom¨
munen, enskilda personer som kan bli sarskilt
ber¨orda av verksamheten och allmanheten.
¨
¨
Ovan°akers kommun har i sin tematiska översiktsplan for
¨ Vindkraft och stora op°averkade
omr°aden pekat ut ett omr°ade (stort op°averkat omr°ade, SOO; avsnitt 9.3) som s°a langt
°
som
mojligt
ska skyddas mot atg
° arder
som p°atagligt kan p°averka landskapets obrutna karaktar
¨
¨
¨
(t.ex. vindkraftsutbyggnad, anlaggning
av st¨orre vagar
och takter).
¨
¨
¨

17.3.
17.3.1.

°
Lokalbefolkningens representation, deltagande och samrad:
°
Under vilka faser av biosf¨
aromradets
tillkomst har lokalbefolkningen involve°
rats; t.ex. vid avgr¨
ansningen av omradet,
vid utarbetandet av f¨
orvaltnings/samarbetsplanen, vid genomf¨
orandet av planen eller i det dagliga f¨
orvalt°
ningsarbetet? Ge nagra
konkreta exempel.
Det samr°adsförfarande som anvandes
nar
adet arbetades fram har beskrivits utf¨orligt
¨
¨ biosfaromr°
¨
i avsnitt 13.4.

17.3.2.

Beskriv hur lokalbefolkningen (däribland kvinnor och urfolksgrupper) har varit
¨ representerade vid planeringen och f¨
°
eller ar
orvaltningen av biosf¨
aromradet
° samradsgrupper
°
(t.ex. representativa rad,
etc.).
Det samr°adsforfarande
som anvandes
nar
adet arbetades fram, och som ar
¨
¨
¨ biosfaromr°
¨
¨ utforligt
¨
beskrivet i avsnitt 13.4, har involverat lokalbefolkningen p°a ett fertal vis. Exempelvis har
styrgruppen for
Voxnadalen (avsnitt 13.4) inkluderat lokala och
¨ projektet Biosfarkandidat
¨
folkvalda kommunpolitiker, vilka har representerat kommuninv°anarnas intressen. Lokala och
folkvalda politiker ing°ar ocks°a i den nya styrelsen som sjosattes
i april 2018 (avsnitt 13.3).
¨
De medlemsorganisationer som ing°ar i biosfaromr°
adets styrelse representerar sina med¨
lemmars, dvs. delar av lokalbefolkningens, olika intressen. Genom Lantbrukarnas Riksförbund,
Mellanskog, Naturskyddsföreningen, Svenska Jagaref
Sveriges Fa¨
¨orbundet och Foreningen
¨
¨
bodbrukare fnns markagarnas,
jord- och skogsbrukarnas, jakt- och viltv°ardarnas, fabodbruk¨
¨
arnas, och de allmant
¨ naturv°ardsintresserades intressen representerade i de processer som for
¨
arbetet fram°at. Darut
adets ¨oppna och arliga
°
mote
¨ ¨over kommer biosfaromr°
¨
¨ att ge lokalbefolkningen m¨ojligheten att framfora
¨ sina synpunkter och idéer ang°aende styrelsesammansattning,
¨
utvecklingsplaner och aktiviteter m.m. (avsnitt 17.1.8).
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¨
¨ ungdomarna inom det föreslagna biBeskriv sarskilt
hur situationen ser ut for
¨
°
°
° f¨
osfaromr
adet
(t.ex. vilka konsekvenser biosf¨
aromradet
kan fa
or ungdomarna,
° arder som vidtagits f¨
hur deras intressen och behov beaktas, atg¨
or att uppmunt¨
°
ra dem att delta aktivt i biosfaromr
adets
styrning).
Andelen ungdomar (0-25 ar)
° utg¨or ca 27 % av omr°adets befolkning. Region Gavleborg
har
¨
Sveriges hogsta
ungdomsarbetsl¨oshet vilken uppg°ar till 14,5 % inom biosfaromr°
adet. Ingen
¨
¨
eftergymnasial utbildning fnns inom sjalva
adet. H¨ogskolan i Gavle
¨ biosfaromr°
¨
¨ och Hogskolan
¨
Dalarna (avsnitt 16) ligger dock inom pendlingsavst°and med antingen kollektivtrafk eller
med bil. De b°ada laros
erbjuder ocks°a fera nat¨ atena
¨
¨ och webbaserade utbildningar p°a
distans. Det är i forsta
hand unga man
¨
¨ som stannar kvar i omr°adet, medan unga tjejer lamnar
¨
omr°adet i h¨ogre grad. Biosfaromr°
adets vision Voxnadalen - en bra bit av varlden
(avsnitt 13)
¨
¨
syftar till att lyfta fram och starka
omr°adets unika varden
och framja
en levande landsbygd,
¨
¨
¨
och darigenom
oka
¨
¨ omr°adets attraktivitet att leva, bo och verka i. En s°adan utveckling kan
bidra till att fer ungdomar ser möjligheter i att stanna kvar eller aterv
°
anda
till omr°adet efter
¨
avklarade studier, vilket skulle vara positivt for
¨ omr°adets demografska utveckling. Att omr°adet
upplevs som mer attraktivt starker
ocks°a mojligheterna
for
¨
¨
¨ omr°adets olika arbetsgivare att
locka till sig människor som har efterfr°agad yrkeskompetens, men som kanske saknar en
tidigare koppling till omr°adet.
Det primara
att kommunicera och interagera med biosfaromr°
adets ungdomar ar
¨ sattet
¨
¨
¨ genom de lokala grundskolorna. Som en del av projektet Biosfärkandidat Voxnadalen har aktiviteter riktade till barn, skolungdomar och/eller hela familjer ordnats i samverkan med lokala
intressenter. Under tv°a hostdagar
i september 2017 arrangerade exempelvis biosfarkontoret,
¨
¨
skogsbolaget Sveaskog och Naturskyddsföreningen tv°a skogliga dagar i Ekopark Grytaberg,
där den ena dagen var riktad till skolklasser (10 - 12 ar)
° och den andra för hela familjer.
Dagarna syftade till att utbilda kring skog- och skogsbruk, lyfta Ekopark Grytaberg som
ett utfyktsm°al och informera om kandidaturen till biosfäromr°ade. Liknande aktiviteter som
sker i samverkan mellan olika organisationer kommer att vara en viktig del i arbetet med att
uppmuntra och inkludera barn och ungdomar i biosfaromr°
adets utvecklingsprocess.
¨
I dagslaget
fnns ingen ungdomsrepresentant i biosfaromr°
adets styrelse, men detta kan
¨
¨
¨
vara ett m°al for
ungdomar kommer aven
har mojligheten
att engagera sig i
¨ framtiden. Aldre
¨
¨
biosfaromr°
adet som biosfarambassad
¨
¨
¨orer (avsnitt 16).

17.3.4.

I vilken form sker representationen (t.ex. via f¨
oretag, f¨
oreningar, milj¨
oorganisationer, facket etc.)?
Lokalbefolkningens och olika intressenters representation i biosfaromr°
adets organisation har
¨
beskrivits utförligt i avsnitt 13.3, 13.4 och 17.1.8.

17.3.5.

° vilket s¨
Pa
att involveras lokalbefolkningens representantorgan (t.ex. ekonomisk medverkan, utnämning av representanter, traditionella ledningsstrukturer
etc.)?
Lokalbefolkningens och olika intressenters representation i biosfaromr°
adets organisation har
¨
beskrivits utförligt i avsnitt 13.3, 13.4 och 17.1.8.

17.3.6.

¨ samradsmekanismerna
°
°
Hur ser tidsramarna for
ut (t.ex. permanent samrads´ tillfalliga
¨
°
kommitte,
samradsgrupper
f¨
or specifka projekt etc.)? Redog¨
or utf¨
or¨ detta samradsarbete.
°
°
ligt for
Hur ser ber¨
orda akt¨
orers roller ut i f¨
orhallande
till
¨
°
biosfaromr
adets
roll?
Tidsramarna for
ade
¨ samr°adsmekanismerna kring utformningen av sjalva
¨ ans¨okan till biosfaromr°
¨
har p°ag°att mellan jan 2014 till jan 2018 (avsnitt 13.4). Ett arligt
°
och oppet
m
ote
ska
m
ojligg
ora
¨
¨
¨
¨
f¨or inv°anare och ¨ovriga intressenter som ej har en plats i styrelsen att ge sina synpunkter
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ang°aende biosfaromr°
adets allmanna
utveckling, styrelsesammansattning,
utvecklingsplaner
¨
¨
¨
och aktiviteter (avsnitt 17.1.8).
Parallellt med kandidaturen har tillfälliga samr°adsgrupper upprattats
för specifka och
¨
tidsbegransade
projekt som har bedrivits utav biosfarorganisationen
tillsammans med lokala
¨
¨
aktorer
att
¨ (t.ex. LoNa-projekt, Lokala Naturv°ardssatsningen). Detta arbetssatt
¨ kommer aven
¨
tillampas
i framtida projekt som samordnas av biosfarorganisationen.
¨
¨
17.3.7.

°
Vilka samradsmekanismer
har anv¨
ants och vilka har deltagit i dem? Har de
¨ s¨
°
¨ de mer langsiktiga?
°
skapats for
arskild fraga
eller ar
Vilken inverkan har de
° beslutsprocesserna (beslutsfattande, radgivande
°
haft pa
eller endast f¨
or att
informera allmänheten)?
Tillampade
samr°adsmekanismer under biosfarkandidaturen
ar
¨
¨
¨ beskrivet i avsnitt 13.4 respektive 17.3.1.

17.3.8.

Deltar kvinnor i samhällsorganisationer och i beslutsprocesserna? Tas samma
h¨
ansyn till deras intressen och behov? Vilka incitament eller program fnns f¨
or
att uppmuntra kvinnors representation och deltagande (har t.ex. en ”könskonsekvensbed¨
omninggenomf¨
orts)?
B°ade kvinnor och man
och i de kommunala och politis¨ deltar i samhallsorganisationer
¨
ka beslutsprocesserna. Traditionellt har man
deltagit
i
planering
och samr°ad i storre
ut¨
¨
¨
strackning
an
¨ kvinnor. Vid framtagandet av en ny ¨oversiktsplan for
¨ Ovan°akers kommun (OP
¨
2030, antagen 2017), visade dock en utvardering
att fer kvinnor an
¨
¨ man
¨ deltagit aktivt i
medborgardialogen. Ovan°akers och Bollnas
skrivit under den europeiska
¨ kommuner har aven
¨
jamst
Council of European Municipalities and Regions, CEMR.
¨ alldhetsdeklarationen
¨

17.4.
17.4.1.

Plan eller strategi f¨
or f¨
orvaltning/samarbete:
°
¨ f¨
Finns det nagon
plan eller strategi for
orvaltningen av och samarbetet kring
¨
°
biosfaromr
adet
som helhet?
Under kandidaturen till biosfäromr°ade har framtagandet av en utvecklingsplan for
¨ det fore¨
slagna Biosfaromr°
ade Voxnadalen p°ab¨orjats, och i dagslaget
fnns ett utkast vilket ar
¨
¨
¨ bifogat ansökan (bilaga III). I och med att den tidigare styrgruppen (avsnitt 13.4) ¨overlamnade
¨
till biosfaromr°
adets första styrelse (avsnitt 13.3) i april 2018 tillkom fera nya intressen¨
ter till processen, bl.a. tv°a narliggande
h¨ogskolor och medlemsorganisationerna Svenska
¨
Jagaref
orbundet
och
F
oreningen
Sveriges
Fabodbrukare.
Det ar
¨
¨
¨
¨
¨ av stor vikt att de nya intressenterna ar
adets utvecklingsplan, och darf
¨ medskapare till biosfaromr°
¨
¨ ¨or kommer processen
att fortg°a aven
under 2018 - 2019. En tidplan (tabell 17.1) har tagits fram for
¨
¨ denna medskaparprocess, och anger att utvecklingsplanen ska vara klar att antas av styrelsen i november
- december 2019. Tidsplanen ligger i linje med att en eventuell utnamning
till biosfaromr°
ade
¨
¨
meddelas fr°an Unesco sommaren 2019.

17.4.2.

Vilka akt¨
orer medverkar i arbetet f¨
or att ta fram f¨
orvaltnings-/samarbetsplanen?
° vilket s¨
Pa
att medverkar de?
Det ar
adets organisation (avsnitt 17.1.8), och ytterst dess styrelse, som ar
¨ biosfaromr°
¨
¨ ansvarig
for
adet. I och med detta kommer
¨ processen att ta fram en utvecklinsplan for
¨ biosfaromr°
¨
samtliga av de aktorer
¨ som ing°ar i styrelsen (avsnitt 13.3) att vara medskapare i processen.
Styrelsen kommer att tra¨ as minst fyra g°anger per ar,
° och darigenom
ge vagledning
till
¨
¨
biosfarkontoret
och arbetsgruppen som har det praktiska ansvaret for
¨
¨ att ta fram planen. Ett
forsta
oppet
m¨ote f¨or att samla in underlag fr°an lokalbefolkningen och ovriga
intressenter
¨
¨
¨
¨
ar
¨ planerat till h¨osten 2018 (tabell 17.1). Aven de synpunkter som har samlats in fr°an olika
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Tabell 17.1: Tidplan for
ade Voxnadalen 2020 - 2025, fr°an utkast
¨ Utvecklingsplan Biosfaromr°
¨
till antagen plan.
Process/Aktivitet
av ny
Sjösattning
¨
organisation.
Insamling av styrelsens
idéer – styrelsem¨oten
Temadag kring
fokusomr°adet Skogen som
h°allbar resurs.
Insamling av allmänhetens
idéer – ¨oppet mote
¨
Temadag kring
fokusomr°adet Levande
vatten.
Vidareutveckling av
fokusomr°adet Ett öppet och
levande landskap.
SMARTa m°alformuleringar,
per fokusomr°ade
Utvecklingsplanen för
Biosfäromr°ade Voxnadalen
2020 - 2025 antas av
styrelsen

Ansvarig
Styrgruppen/styrelsen

Klart
10 april 2018

Styrelsen, biosfarkontoret
¨
styrelsen
Biosfarkontoret,
¨

Minst fyra styrelsemoten
¨
per ar.
°
September 2018.

Biosfärkontoret, styrelsen

November 2018.

Biosfarkontoret,
styrelsen
¨

V°aren 2019.

Fokusgrupper, styrelsen,
biosfärkontoret

Löpande aktiviteter fram
till augusti 2019. (Temadag
redan genomförd i
september 2017.)
Oktober 2019

Fokusgrupper, styrelsen,
biosfärkontoret
Styrelsen
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intressenter under kandidaturens tidigare delar (avsnitt 13.4) kommer att utgöra underlag
till arbetet. Exempelvis kommer de synpunkter som samlades in fr°an närmare 80 deltagare
i samband med en temadag kring utmarksbruk (fg. 16.1), att utgora
¨ underlag for
¨ delar av
utvecklingsplanen (Ett öppet och levande landskap; avsnitt 13.2). Under perioden 20182019 har biosfarkontoret
ocks°a beviljats medel fr°an Region Gavleborg
till att arrangera
¨
¨
olika aktiviteter inom de tre fokusomr°adena Skogen som h°allbar resurs, Levande vatten och
Ett öppet och levande landskap (100 000 SEK/fokusomr°ade). Aktiviteterna, ex. i form av
temadagar, ska bl.a. främja olika intressenters medskapande till utvecklingsplanen.
17.4.3.

¨ det de lokala myndigheterna som formellt antar förvaltnings-/samarbetsAr
planen? Hänvisar de lokala myndigheterna till denna plan i andra strategier
° ar
¨ fallet, ge en n¨
och/eller planer? Om sa
armare beskrivning.
Det ar
adets styrelse (avsnitt 13.3) som formellt ska godkanna
och anta utveck¨ biosfaromr°
¨
¨
lingsplanen nar
i dagslaget
till biosfaromr°
adets
¨ den ar
¨ klar. Inga lokala myndigheter hanvisar
¨
¨
¨
utvecklingsplan, d°a n°agot s°adant fardigt
dokument inte fnns.
¨

17.4.4.

Hur l¨
ange g¨
aller f¨
orvaltnings-/samarbetsplanen? Hur ofta revideras eller omförhandlas den?
Utvecklingsplanen ska stracka
sig ¨over en fem°arsperiod, dvs. biosfaromr°
adets forsta
antagna
¨
¨
¨
utvecklingsplan kommer att galla
° kommer en
¨ for
¨ perioden 2020 - 2025. Infor
¨ varje nytt ar
översikt av utvecklingsplanen att ske. Beroende av hur arbetet utvecklar sig, vilka resultat
som uppn°as och om nya utmaningar tillkommer, kan utvecklingsplanen därmed komma att
revideras p°a uppdrag av styrelsen. En h°allpunkt for
¨ att revidera utvecklingsplanen (20202025) ar
¨ i samband med inledningen av EUs nya programperiod (2021). I samband med detta
tillkannages
vilka omr°aden som kommer att bli prioriterade i kommande st¨odprogram.
¨

17.4.5.

°
°
Redog¨
or f¨
or innehallet
i f¨
orvaltnings-/samarbetsplanen. Innehaller
den speci° arder eller specifka riktlinjer? Ge exempel pa
° atg¨
° arder eller riktlinjer
fka atg¨
som förordas i planen. (Bifoga en kopia.)
Biosfaromr°
adets utvecklingsplan ar
¨
¨ under framtagande, och ett utkast ar
¨ bifogat till ans¨okan
(bilaga III). Utvecklingsplanen ska p°a ett tydligt och enkelt satt
adets
¨ kommunicera biosfaromr°
¨
vardegrund,
visioner, m°al och atg
° arder.
Planen ska ses som ett levande dokument och fnnas
¨
¨
lattillg
angligt
for
adets hemsi¨
¨
¨ lokalbefolkningen och olika intressenter, bl.a. via biosfaromr°
¨
da. Utkastet till utvecklingsplanen for
ade Voxnadalen 2020 - 2025, inneh°aller i
¨ Biosfarorm°
¨
dagslaget
foljande
delar:
¨
¨
• En tidplan for
alla
ade Voxnadalen Utvecklingsplan 2020-2025.
¨ att fardigst
¨
¨ Biosfaromr°
¨
• En beskrivning av biosfäromr°aden fr°an ett globalt till ett lokalt perspektiv, samt vad en
utnämning till biosfaromr°
ade ger for
¨
¨ mervärden till Voxnadalens lokalbefolkning och
dess m°anga aktörer.
• En beskrivning av biosfäromr°adets organisationsstruktur. De stadgar som styrelsen ska
forh°
och beslutsg°ang, fnns bifogade
¨ alla sig till, bl.a. ang°aende styrelsesammansattning
¨
till utvecklingsplanen.
• En vardegrund
for
ade Voxnadalen tillsammans med SMARTa m°al, dvs. spe¨
¨ Biosfaromr°
¨
cifka, matbara,
accepterade,
realistiska och tidsatta, for
adets bidrag till
¨
¨ biosfaromr°
¨
Biosfärprogrammets globala strategi (Lima Action Plan, LAP).
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• En beskrivning av ambitionerna med Biosfäromr°ade Voxnadalens tre fokusomr°aden
Skogen som h°allbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap. Utvecklingsplanen ska kompletteras med SMARTa m°al for
¨ alla tre fokusomr°aden under
2018 - 2019.
• En strategi och SMARTa m°al ang°aende kommunikation och varumärke.
• En strategi och SMARTa m°al ang°aende utbildningen av lokala biosfarambassad
orer.
¨
¨
• En strategi och SMARTa m°al ang°aende biosfaromr°
adets langsiktiga
°
fnansiering.
¨
17.4.6.

°
° (som de beskrivs i avsnitt 13.1)
Beskriv hur det f¨
oreslagna biosf¨
aromradets
mal
integrerats i förvaltnings-/samarbetsplanen.
Biosfaromr°
adets m°al och de tre fokusomr°adena (avsnitt 13.1 och 13.2) formar sjalva
basen
¨
¨
for
den
utvecklingsplan
som
ar
under
framtagande.
Se
avsnitt
17.4.5.
¨
¨

17.4.7.

Är planen bindande? Är den konsensusbaserad?
Biosfaromr°
adets utvecklingsplan kommer inte att vara bindande i egen juridisk mening.
¨
Daremot
kommer utvecklingsplanen att gemensamt antas av styrelsens medlemmar, darmed
¨
¨
har de ocks°a atagit
°
sig att verka for
¨ utvecklingsplanens genomforande.
¨

17.4.8.

¨ att planen genomfors,
¨ framfor
¨ allt n¨
Vilka myndigheter ansvarar for
ar det g¨
aller
°
buffertzon(er) och utvecklingsomrade(n)?
Presentera bel¨
agg f¨
or dessa myndigheters roll.
Det ar
adets organisation, och ytterst dess styrelse (avsnitt 13.3), som ska ansvara
¨ biosfaromr°
¨
f¨or samordningen av arbetet och att utvecklingsplanen genomfors.
kommer att
¨ Biosfarkontoret
¨
ha det praktiska ansvaret for
och ¨ovriga
¨ att samordna arbetet. Ang°aende forvaltningsplaner
¨
skotselplaner
som ber¨or karnomr°
adena och delar av bu ertomr°adena (ex. Ekopark Grytaberg),
¨
¨
ansvarar Lansstyrelserna
och Skogsstyrelsen for
(avsnitt 9.3).
¨
¨ deras genomforande
¨

17.4.9.

¨ faktorer som h¨
Vad fnns det for
ammar respektive underl¨
attar genomf¨
orandet
° lokalbefolkningens sida, konfikter mellan olika
av planen (t.ex. ointresse fran
° etc.).
beslutsnivaer
De faktorer som underlattar
genomforandet
av biosfaromr°
adets utvecklingsplan ar
¨
¨
¨
¨ exempelvis:
• De ing°aende organisationerna/medlemmarna i styrelsen visar god samarbetsform°
¨ aga
och forst°
a
else
for
varandras
olika
infallsvinklar.
¨
¨
• Lokalbefolkningen och övriga intressenter visar starkt intresse for
adets funk¨ biosfaromr°
¨
tion och de olika insatser som genomförs.
• Biosfaromr°
adets funktion som en neutral samverkansarena ar
¨
¨ allmant
¨ kand
¨ och uppskattad bland lokalbefolkningen och olika intressenter.
• En stabil och langsiktig
°
grundfnansiering.
Faktorer som kan hamma
genomforandet
av biosfaromr°
adets utvecklingsplan ar
¨
¨
¨
¨ exempelvis:
• De organisationer/medlemmar som ing°ar i styrelsen visar brist p°a forst°
¨ aelse och f¨ortroende for
¨ varandra.
• Lokalbefolkningen och ovriga
intressenter visar brist p°a intresse och engagemang for
¨
¨
biosfäromr°adets funktion och det arbete som bedrivs.
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• Biosfaroromr°
adets funktion som en neutral samverkansarena ar
¨
¨ d°aligt känd bland
omr°adets intressenter.
• Globala milj¨outmaningar, som exempelvis klimatfor
och luftfororeningar.
¨ andringar
¨
¨
• Avsaknad av adekvat grundfnansiering och brist p°a lampliga
projektmedel att s¨oka.
¨
• Globala och nationella for
i konjunkturen och det politiska laget.
¨ andringar
¨
¨
°
17.4.10. Har biosf¨
aromradet
integrerats i regionala eller nationella strategier? Och omv¨
ant: hur har lokala/kommunala planer integrerats i planeringen av biosf¨
ar°
omradet?
Biosfaromr°
adets utvecklingsplan har i dagslaget
inte integrerats i n°agra nationella eller
¨
¨
regionala strategier, d°a en s°adan plan inte fnns fardigst
alld.
P°a lokal niv°a har biosfaromr°
adet
¨
¨
¨
¨ 2030) och miljom°
integrerats i Ovan°akers kommuns nya ¨oversiktsplan (OP
¨ al (Lokala milj¨om°al
¨ 2030 st°ar bl.a. att lasa
2020). I OP
ade som ett praktiskt satt
¨ att kommunen ser ett biosfaromr°
¨
¨
¨
för en mindre kommun att arbeta med h°allbarhet i vid bemärkelse. Aven
Ljusdals och Bollnas
¨
kommuner har nya och uppdaterade oversiktsplaner,
vilka g°ar i linje med det planerade
¨
biosfäromr°adets m°al och utveckling.
Omvant
adet att integrera andra organisationers handlingsplaner/strat¨ kommer biosfaromr°
¨
egier i den egna utvecklingsplanen, forutsatt
att dessa ligger i linje med biosfaromr°
adets
¨
¨
visioner och m°al. Exempelvis kommer de vatten- och fskev°ardsplaner som fnns for
¨ Voxnan
med bif¨oden att integreras i biosfaromr°
adets utvecklingsplan under fokusomr°adet Levande
¨
vatten. I dagslaget
arbetar Lansstyrelsen
Gavleborg
och Region Gavleborg
med att ta fram
¨
¨
¨
¨
en regional livsmedelsstrategi, vilken ska vara klar hösten 2018. P°a liknande vis kan delar
av den regionala livsmedelsstrategin komma att integreras i biosfaromr°
adets utvecklingsplan
¨
under fokusomr°adet Ett öppet och levande landskap.
°
17.4.11. Ange den viktigaste fnansieringsk¨
allan och ber¨
aknad arsbudget.
Grundfnansieringen av ett samordnande biosfärkontor kommer huvudsakligen att ske genom
o entliga medel. Under perioden 2018 - 2019 kommer foljande
fnansiärer att bidra till
¨
grundfnansieringen:
• Naturv°ardsverket (statlig niv°a), 400 000 SEK/°ar.
• Region Gavleborg
(regional niv°a), 800 000 SEK/°ar.
¨
• Kommunerna (lokal niv°a), Ovan°aker, 250 000 SEK/°ar, Ljusdal 100 000 SEK/°ar, Bollnas,
¨
75 000 SEK/°ar.
• Total budget, 1 625 000 SEK/°ar.
De tre kommunerna bidrar ocks°a med personal till organisationens arbetsgrupp (avsnitt
17.1.8). D°a Ovan°akers kommun är juridisk huvudman till organisationen bidrar kommunen
även med olika stodfunktioner
som ex. personal- och löneadministration, IT-support, lokaler
¨
och ovrig
personalkompetens. Som en del av Region Gavleborgs
fnansiering har 100 000
¨
¨
SEK tilldelats per fokusomr°ade for
genomf
örandet
av
olika
aktiviteter.
¨
Under foruts
attningen
att Voxnadalen f°ar oÿciell status som Unesco biosfaromr°
ade, kom¨
¨
¨
mer Naturv°ardsverket tillsammans med kommunerna att fortsätta bidra till grundfnansieringen av ett biosfarkontor.
Utover
direkta medel kommer kommunerna aven
fortsattningsvis
att
¨
¨
¨
¨
bidra med personal till arbetsgruppen. Likas°a kommer Ovan°akers kommun att fortsätta bidra
med olika stödfunktioner.
• Naturv°ardsverket (statlig niv°a), 400 000 SEK/°ar.
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• Kommunera (lokal niv°a), Ovan°aker, 250 000 SEK/°ar, Ljusdal 100 000 SEK/°ar, Bollnas,
¨
75 000 SEK/°ar.
• Total budget, 825 000 SEK/°ar.
Utover
att soka
¨ grundfnansieringen kommer biosfarkontoret
¨
¨ externa medel fr°an regionala
och nationella myndigheter, EU-program, Leader och ovriga
fonder for
¨
¨ att fnansiera specifka
projekt. De a°rliga beraknade
kostnaderna for
grunddrift bedoms
¨
¨ biosfarkontorets
¨
¨ idag vara
fördelade enligt och uppg°a till:
• L¨onekostnader inklusive PO motsvarande 1 tjanst,
575 000 SEK/°ar.
¨
• Lokalkostnader, 50 000 SEK/°ar.
• Administrativa kostnader 75 000 SEK/°ar.
• Verksamhetskostnader 125 000 SEK/°ar.
• Total kostnad, 825 000 SEK/°ar.
17.5.
17.5.1.

Slutsatser:
°
Hur kan man s¨
akerst¨
alla att biosf¨
aromradets
funktioner uppfylls och att de
¨ tillr¨
° vilket s¨
strukturer som fnns verkligen ar
ackliga? F¨
orklara pa
att, s¨
arskilt n¨
ar
°
det g¨
aller de tre funktionerna som ett biosf¨
aromrade
ska ha (dvs. att bevara,
utveckla och stödja) och lokalbefolkningens medverkan.
Biosfaromr°
ade Voxnadalen har redan sjosatt
en organisation som dels sakerst
aller
b°ade
¨
¨
¨
¨
lokalbefolkningens och en m°angfald av intressenters delaktighet, och dels formar en neutral
arena for
En s°adan samverkan,
¨ samverkan och kunskapsutbyte over
¨ icke traditionella granser.
¨
där gemensamma m°al kan identiferas och sektoriserade insatser brytas, har identiferats av
FN som ett huvudverktyg för att n°a De Globala M°alen (SDG 17: Partnership for the goals).
Att biosfaromr°
adets organisation har Ovan°akers kommun som juridisk agare
sakerst
aller
en
¨
¨
¨
¨
stabil organisation, d°a den blir mindre beroende utav enskilda eldsjälars engagemang och
därmed mindre s°arbar.
Genom Svenska Biosfarprogrammet
ges Sveriges biosfaromr°
aden ocks°a ett gott stod
¨
¨
¨ i
m°anga fr°agor, samtidigt som landets biosfaromr°
aden standigt
utbyter erfarenheter och dis¨
¨
kuterar gemensamma strategier med varandra. Redan under kandidaturen till biosfäromr°ade
har Voxnadalen varit en del av detta utbyte, vilket har skapat en bra grund for
¨ samarbeten,
nätverkande och kontakter.
I omr°adet fnns ocks°a kunskaperna, erfarenheterna och engagemanget kring att samordna
och forvalta
ett Unesco varldsarv.
Erfarenheterna fr°an denna process ar
aven
i arbe¨
¨
¨ vardefulla
¨
¨
tet med att forvalta
en utnamning
till Unesco biosfaromr°
ade, dar
Halsingeg°
ardar
¨
¨
¨
¨ varldsarvet
¨
¨
och Biosfaromr°
a
de
Voxnadalen
kan
st
arka
varandra,
och
bidra
till
en
helhetsyn
over
natur¨
¨
¨
och kulturmiljövardenas
betydelse for
¨
¨ omr°adets utveckling.
Under kandidaturen har kontakter knutits med de högskolor och universitet som geografskt ligger narmast
Voxnadalen. Detta har bl.a. lett till att tv°a h¨ogskolor idag fnns represen¨
terade i biosfaromr°
adets styrelse, vilket ar
alla
adets
¨
¨ ett viktigt steg for
¨ att sakerst
¨
¨ biosfaromr°
¨
stödja-funktion (avsnitt 16).
Tillsammans bygger dessa kvaliteter en stark grund som kan sakerst
alla
a¨
¨ att biosfaromr°
¨
dets samtliga tre funktioner, bevara, utveckla och stödja, kan uppfyllas.
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18. OLIKA TYPER AV SKYDDSTATUS

¨
°
(X) Varldsarvsomr
ade
enligt UNESCO
• Varldsarv
Halsingeg°
ardar
¨
¨
°
°
(-) Vatmarksomrade
enligt Ramsar-konventionen
(X) Skyddsstatus enligt andra internationella/regionala konventioner/direktiv
(specifcera)
• F°ageldirektivet EG-R°adets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av
vilda f°aglar (f°ageldirektivet, kopplat till Natura-2000)
• Habitatdirektivet EG-R°adets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljoer
(habitatdirektivet, kopplat till Natura-2000).
¨ samt vilda djur och vaxter
¨
• Vattendirektivet
°
°
¨
(X) Omrade
f¨
or langsiktig
miljöovervakning
(specifcera)
• Recipientkontroll. Ljusnan-Voxnans vattenv°ardsförbund (LVVF) har sen 1973 varit ansvariga för den s°a kallade samordnade recipientkontrollen. Flertalet av förbundets medlemmar ar
som p°averkar avrinningsomr°adet genom utslapp
¨ kommuner och foretag
¨
¨ fr°an
bl.a. avloppsreningsverk. Recipientkontrollen innebar
¨ att vattenkvaliteten unders¨oks,
bland annat genom matning
av kvaveoch fosforhalter och undersokningar
av sedi¨
¨
¨
ment, vaxtoch
djurarter
med
mera.
Inom
det
tillt
ankta
biosf
aromr°
a
det
har
LVVF 5
¨
¨
¨
provtagningspunkter.
• Vattenst°and och föde. Vattenregleringsforetagen
mater
¨
¨ vattenst°andet i ett tiotal sj¨oar i
Voxnans avrinningsomr°ade och vid 4 platser mats
¨ vattenf¨odet, av SMHI, Vattenregleringsföretagen och LVVF.
• Skogliga inventeringar. Sen 1923 har de svenska skogarna inventerats utifr°an virkesmangd,
traslag
m.m. for
tillvaxt/avverkning.
¨
¨
¨ att bland annat kunna fora
¨ statistik over
¨
¨
Det fnns ett tjugotal trakter med 4-12 provytor som inventeras var femte a°r i det
tilltankta
biosfaromr°
adet
¨
¨
• Metereologiska matningar.
SMHI har fera matstationer
som varit i drift under längre
¨
¨
tid. Se under 11.3 Klimat.
°
°
°
(-) Omrade
f¨
or langsiktig
ekologisk forskning (LTER-omrade)
(-) Annan skyddsstatus (specifcera)
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¨
¨
(BIFOGAS ANSOKAN)
19. STODDOKUMENT

19.1.

Plats- och zoneringskarta med koordinater
De kartor som bifogas ans¨okan ar:
¨
•
•
•
•
•

Zoneringskarta (huvudkarta), se sida 56
Lokaliseringskarta Sverige, se sida 11
Lokaliseringskarta Mellansverige med större orter, se sida 13
Karta med orter med över 50 inv°anare, se sida 77
Befolkningsutbredning, se sida 27

Koordinater enligt WGS 84 fnns i kapitel 6. Ytterligare fler (shapefler) fnns i b°ade WGS 84
samt SWEREF 1630, dessa fnns tillgangliga
p°a www.voxnadalen.org/nomination-form.
¨
19.1.1.

¨
°
Detaljerade beskrivningar av alla karnomr
aden
Har
aden med detaljkartor. P°a sida 58 fnns karta ¨over hela biosfaromr°
adet
¨ listas alla karnomr°
¨
¨
dar
aden ar
¨ alla karnomr°
¨
¨ markerade. Natura-2000 enligt EUs f°ageldirektiv markeras med SPA,
medan Natura-2000 enligt EUs art- och habitatdirektiv markeras med SCI.
1 Voxnan med Hylströmmen
Area: 784 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI) och delvis naturreservat
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse friluftsliv
Rullbosjön, Kontorslugnet, Varmlandstr
Brannsl°
attstr¨ommen, Klover¨
¨ommen, Kringelstrommen,
¨
¨
¨
hall,
Vinstr¨ommen, Frostkilen, Kilen, Finnstuga och Voxna. Ett 12
¨ Hylstr¨ommen, Kilstrommen,
¨
mil langt
°
parlband
dar
gnistrar extra starkt. Hylstr¨ommen ar
¨
¨ Hylstrommen
¨
¨ vildast, vackrast
och storst
¨ i s¨odra Norrland med sina 23 fallmeter.
2 Stormyran-Blistermyran
Area: 1524 ha
Skyddstyp: Natura 2000, (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard
Omr°adet inneh°aller en rad olika myrtyper. Storst
¨ utbredning har aapamyrar och soligena karr.
¨
I oster,
kring Blistersj¨on, fnns en excentrisk mosse samt en svagt sluttande mosse. Typiska
¨
aapamyrinslag utgörs av blandmyr av mosaiktyp, strang-farkk
arr
Langs
¨
¨ och strangblandmyr.
¨
¨
M°ang°an, i vastra
delen av myren, fnns i norr frodiga strandkarr.
¨
¨ Dessa har tidigare nyttjats
för sl°atter.
Stormyran som utgors
delen av omr°adet ar
¨ av den vastra
¨
¨ mycket f°agelrik. Ett stort antal
vadare och ander
h
ackar
h
ar,
bl.a.
trana,
gr
onbena,
tofsvipa,
ljungpipare, kricka och grasand.
¨
¨
¨
¨
¨
Bland andra hackande
arter kan namnas
dalripa och tret°aig hackspett.
¨
¨
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Figur 19.1: Karta over
Voxnan med Hylstr¨ommen
¨
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Figur 19.2: Karta över Stormyran-Blistermyran
I ovrigt
fr°an omr°adet kan namnas
att den rodlistade
lavarten varglav forekommer
sparsamt
¨
¨
¨
¨
p°a torrakor ute p°a myren. Bland insektsarter som rapporterats fr°an omr°adet fnns n°agra
typiska och vanligt forekommande
myrarter som svartringad parlemorf
jaril,
¨
¨
¨ tallgrasf
¨ jaril
¨ och
fjallmosaiksl
anda.
¨
¨
Omr°adet ar
¨ utpekat riksintresseomr°ade f¨or naturv°arden samt ing°ar i myrskyddsplan f¨or
Sverige.
°
°
3 Fagelsj¨
o Gammelgard
Area: 6 ha
Skyddstyp: Världsarv
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse friluftsliv

Figur 19.3: Karta ¨over F°agelsj¨o Gammelg°ard
185

Ans¨okan till Unesco om att bilda Biosf¨aromr°ade Voxnadalen

Kapitel 19

I skogsbyn F°agelsjo,
i granstrakterna
mellan Dalarna och Halsingland,
ligger varlds¨ belagen
¨
¨
¨
¨
arvsg°arden Bortom°aa eller F°agelsjo¨ gammelg°ard. G°arden representerar ett av Sveriges bast
¨
bevarade bondehem fr°an 1800-talet och var under m°anga ar
° hem och arbetsplats for
¨ en enda
¨
slakt
i Finland. Agarfamiljen
var genom arhundradena
°
valb
d°a g°arden hade
¨ med rotter
¨
¨ argad
¨
en bred fors
arkning
i egen b¨ossmedja och
¨ ¨orjningsbas som byggde p°a jordbruk, gevartillv
¨
¨
° 1910 byggdes ett nytt bostadshus p°a g°arden,
fors
av dessa genom handelsresor. Ar
¨ aljning
¨
det s.k. Amerikahuset. Vid fytten in till Amerikahuset lastes
°
Bortom°aa och allt lamnades
kvar
¨
som det var – därmed kom g°arden att bilda en fascinerande tidskapsel. Bortom°aas historia
ar
genom de dagb¨ocker som skrevs av familjefadern Jonas
¨ ocks°a ovanligt valdokumenterad
¨
Olsson.
Utöver gammelg°arden Bortom°aa och Amerikahuset best°ar g°arden idag av ett tiotal uthus,
bl.a. ett harbre
med hela sju las.
° Gammelg°arden ar
¨
¨ en parstuga i tv°a v°aningar med tolv
rum inredda i anmarkningsv
art
m°alningar och tapeter fr°an 1800-talet. Idag ags
¨
¨ valbevarade
¨
¨
g°arden av Ljusdals kommun och drivs som museum av F°agelsjo¨ hembygdsf¨orening
¨
°
4 Naver
asen
Area: 20 ha
Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse friluftsliv

Figur 19.4: Karta over
Naver°
¨
¨ asen
I Naver°
¨ asen fnns ett litet stycke urskogsliknande blandbarrskog dar
¨ ferhundra°ariga granar
och tallar reser sig som lavkladda
jattar
mot skyn. Det stilla lugnet bland stammarna bryts
¨
¨
med l°anga mellanrum av braket nar
¨ n°agot gammalt dött trad
¨ till slut f°ar ge med sig och faller.
Stam och grenar blir snabbt hem at
° svampar och mossor, och luckan som bildas ger plats for
¨
nya sm°a trad
laget.
¨ att strava
¨ mot ljuset i kamp om basta
¨
¨
I den artrika milj¨on som gammal skog erbjuder fnns blommor som fjalltolta
samt or¨
kidéerna knarot
och p°a de
¨ och Jungfru Marie nycklar. Lunglav kan p°atra¨ as p°a gamla salgar
¨
omkullfallna granstammarna kan man hitta den chokladbruna vedsvampen ullticka.
5 Gryssjömyran
Area: 235 ha
Skyddstyp: Naturreservat
186

Ans¨okan till Unesco om att bilda Biosf¨aromr°ade Voxnadalen

Kapitel 19

Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse friluftsliv

Figur 19.5: Karta over
Gryssj¨omyran och Gryssjo°
¨
¨an
Gryssjomyran
ar
¨
¨ ett stort och varierat omr°ade med en mosaik av olika typer av myrar, skogsholmar och sm°a tjarnar.
Genom omr°adet slingrar sig Gryssj¨o°an, som ar
¨
¨ ett vildmarksartat
vattendrag med hoga
P°a m°anga av myrholmarna vaxer
tallskog av
¨ naturvarden.
¨
¨ brandpraglad
¨
varierande alder.
°
Delar av skogen ar
andare
¨ naturskogsartad med d¨od ved och gamla talloverst°
¨
p°a 250 till 300 ar.
° P°a fera av holmarna fnns ocks°a hanglavsdraperade
gamla granar och p°a
¨
vissa stallen
aven
lite st¨orre inslag av lovtr
¨
¨
¨ ad,
¨ i form av gammal salg
¨ och asp.
Omr°adets m°angformighet och inslaget av de sm°a, grunda tjarnarna,
g¨or att man kan tra¨ a
¨
p°a m°anga olika fagelarter
°
i naturreservatet, t.ex. gularla
¨ samt vadarf°aglar som gr¨onbena och
gluttsnäppa.
°
6 Gryssjöan
Area: 83 ha
Skyddstyp: Naturreservat under bildande
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse friluftsliv
Gryssjo°
¨an rinner genom Gryssj¨omyran som ar
¨ ett tidigare bildat naturreservat. Flera sp°ar
av fottningen fnns i form av gamla rannor
och stenvallar. Langs
an
° fnns aven
baverhyddor
¨
¨
¨
¨
med nylagda bäverdammar.
7 Hamra
Area: 1382 ha
Skyddstyp: Nationalpark, delvis Natura 2000 (SPA och SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse friluftsliv
Sveriges nationalparker ar
p°a mark som tillhor
¨ belagna
¨
¨ staten, och v°ardas och forvaltas
¨
av länsstyrelsen i enlighet med de syften for
¨ vilka de har bildats. Hamra Nationalpark
är bildad f¨or att bevara omr°adets naturmiljo¨ i vasentligen
or¨ort skick och varna
ostorda
¨
¨
¨
naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och
andra v°atmarkstyper samt ett vattendrag med op°averkad hydrologi.
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Figur 19.6: Karta över Hamra
Hamra nationalpark ligger i ett v°agigt urbergslandskap med mjuka berg. Nationalparken
ar
¨ 1383 hektar stor och best°ar av skog, myr och vattendrag. Den ar
¨ mest kand
¨ for
¨ sin skog.
Den aldsta
delen
av
nationalparken
ar
en
av
f°
a
or
orda
skogar
i
mellersta
Sverige.
I gamla
¨
¨
¨
och d¨oda trad
¨ lever m°anga av urskogens djur och vaxter.
¨
Nastan
halva
nationalparken
ar
ett
stort
sammanh
angande
myrkomplex best°aende av
¨
¨
¨
karr,
sm°a tjarnar,
gungfyn och tallbevuxna holmar. Den stora och or¨orda myren ar
¨ backar,
¨
¨
¨
popular
°
och vandrare. Svart°an, som avvattnar myren, har aldrig anvants
¨ bland b°ade faglar
¨ for
¨
fottning, och därfor
¨ ligger stenarna kvar huller om buller, vilket erbjuder bra förh°allanden
för fsk och sm°a vattendjur.
°
8 Fagelsj¨
o
Area: 2 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse friluftsliv
Omr°adet ar
ca 1 km nordvast
i vastra
anden
av Ljusdals kommun.
¨ belaget
¨
¨ om Sj¨oandan
¨
¨
¨
Skogen ar
faltskikt.
Bland karlv
forekommer
bl.a. ormbar,
¨ av barrblandtyp med ortrikt
¨
¨
¨ axter
¨
¨
¨
kattfot, skogsnava,
¨ ¨ogonpyrola, stenbar,
¨ korallrot, spindelblomster och bergsslok. Skogen har
p°averkats genom bl.a. gallring och gödsling. Norra delen av omr°adet har i sen tid p°averkats
av avverkning
9 Näverheden
Area: 138 ha
Skyddstyp: Naturreservat
Bu erttyp: Riksintresse friluftsliv
Naverheden
ar
naturskogsomr°ade med tall- och barrblandskog.
¨
¨ ett stort sammanhangande
¨
Har
° sm°a vattensamlingar, myrar, svackor med
¨ fnns gamla tall¨overst°andare p°a 250-300 ar,
gran och delar som ar
ren
tallskog.
Det
fnns
ocks°a gott om dod
¨
¨ ved i form av l°agor och
torrakor.
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Figur 19.7: Karta ¨over F°agelsj¨o och Naverheden
och B¨orningsberget
¨

I vaster
fnns myrmarken. P°a tv°a myrholmar st°ar mycket fn gammal naturskog. I de gamla,
¨
grova stubbarna fr°an tidigare dimensionsavverkning kan man fnna sp°ar av brand. En torraka
visar sp°ar fr°an fyra skogsbrander.
I ¨ostra delen av reservatet praglas
skogen av sten och
¨
¨
block. En isälvsranna,
ett sp°ar efter inlandsisens avsmaltning,
loper
nedfor
¨
¨
¨
¨ sluttningen mot
nordost.
P°a vissa h°all i reservatet har skogen större inslag av lov
¨ och p°a gamla sälgar eller aspar
vaxer
r¨odlistade arter som lunglav och doftticka. Andra arter som visar p°a hoga
¨
¨ naturvarden
¨
är violettgr°a tagellav och knarot.
I reservatet lever ocks°a tret°aig hackspett samt skogshönsen
¨
tjader,
orre och jarpe.
¨
¨

10 Börningsberget
Area: 102 ha
Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse friluftsliv
Inom Borningsbergets
naturreservat st°atar de vastra
och ostra
delarna med gammal gran¨
¨
¨
och barrblandskog medan den mellanliggande delen ar
naturskog
med framst
tall. En stor
¨
¨
del av skogen best°ar av ca 300-°ariga tallar dar
Dod
¨ vissa trad
¨ ar
¨ uppemot 40 meter hoga.
¨
¨
ved i form av lagor
°
och torrakor forekommer
i omr°adet. Dar
¨
¨ fnns en rad hotade arter bland
mossor, lavar, svampar och insekter. I reservatets s¨odra del fnns en back
¨ och fera g¨olar vilket
gor
¨ marken b¨ordig och ortrik.
¨
Förr i tiden forekom
skogsbrander
mycket oftare an
¨
¨
¨ idag, och i B¨orningsberget kan du
se sp°ar av dessa brander,
framst
som brandljud i gammeltallarna. I västra delen av reservatet
¨
¨
fnns ett skogsmuseum med kolarkojor, verktyg, sladar
och annan utrustning som h¨ort arbetet
¨
i skogen till. Skogsmuseet forvaltas
av Ljusdals kommun.
¨
Den hogresta
maktiga
skogen i omr°adet ar
och ett populart
¨
¨
¨ en sevardhet
¨
¨ bes¨oksm°al.
Omr°adet har tidigare best°att av tv°a f d domanreservat
p°
a
sammanlagt
27
ha,
men har under
¨
2013 utokats
till ett sammanhangande
naturreservat.
¨
¨
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°
°
11 Langtj¨
arnsmyrarna-Flamhalsen
Area: 95 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard

Figur 19.8: Karta over
L°angtjarnsmyrarna-Fl°
amhalsen
¨
¨
Natura 2000-omr°adet L°angtjarnsmyran
- Fl°amhalsen ing°ar i ett av Los-traktens klassiska
¨
rikkaromr°
aden. Basiska gr¨onstensforekomster
i berggrunden har gett upphov till valutvecklade
¨
¨
¨
rikkärr.
Omr°adet ar
bl¨ota farkkarr,
fastare rikkarr
¨ en blandning av oppna
¨
¨ skogskladda
¨
¨ och skogskladda
fastmarker.
I
de
v
astra
och
norra
delarna
fnns
mest
tr
adbevuxna
myrar
och i s¨oder
¨
¨
¨
och oster
mest stora ¨oppna myrar. I soder
fnns ett par mindre hum¨osa tjarnar,
Lilltjarn
¨
¨
¨
¨ och
L°angtjarn.
moranmarkerna
och fastmarks¨oarna ar
¨ De skogbevaxta
¨
¨
¨ mer eller mindre starkt
p°averkade av skogsbruk. Variationen av v°atmarker ar
¨ stor men i stort sett alla ing°aende myrar ar
enda kanda
lokal av
¨ rikkarr
¨ och m°anga ar
¨ extremrikkarr.
¨ I omr°adet fnns Halsinglands
¨
¨
majviva. Den saregna
orkidéearten
gucksuosko
hittas
ocks°
a
i
omr°
a
det.
¨
°
12 Lappmyrasen
Area: 30 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse friluftsliv
Lappmyr°asen ar
ca 11 km vaster
om Los, inte langt
°
fr°an Voxnans NO-strand och
¨ belaget
¨
¨
utg¨ors av ett kuperat omr°ade med en mosaik av skogbevuxna/oppna
karr,
som tidvis
¨
¨ vatar
¨
torkar ur och hojdryggar
med skog. Skogen ar
¨
¨ p°averkad av konventionellt skogsbruk utom i
terrangsvackor
och runt v°atmarkerna. Det ar
i dessa omr°aden som naturvardena
ar
¨
¨ framforallt
¨
¨
¨
p°atagliga. I sankor
i terrangen
syns p°averkan av gr¨onstensforekomst
i vegetationen. Skogen
¨
¨
¨
ar
ar
till rikkarrtyp.
¨ har
¨ ¨ortrik och karren
¨
¨ av intermediar,
¨ p°a gransen
¨
¨
Omr°adet hyser ett fertal sallsynta
och hotade arter vilka ar
¨
¨ knutna till gamla kontinuitetsskogar. Flera av de sallsynta
arterna ar
¨
¨ ocks°a beroende av att marken har hoga
¨ halter
av baskatjoner samt inslag av karrarter och signalarter
¨ och fuktmilj¨oer. Bland rodlistade
¨
kan namnas
svamskapania,
timmerskapania, mikroskapania, vedsackmossa,
kappkrokmossa,
¨
¨
¨
¨
liten hornfikmossa, bitter taggsvamp, puderspindling, gyllenspindling, smalfotad taggsvamp,
laxgröppa och lateritticka.
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Figur 19.9: Karta over
Lappmyr°asen
¨

Även karlv
inneh°aller fera arter typiska f¨or kalkhaltiga jordar, exempelvis guc¨ axtforan
¨
kusko, bl°asippa, ormbär, svart trolldruva, tibast och tv°ablad.

13 Tornmyran
Area: 118 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SPA och SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard

Figur 19.10: Karta över Tornmyran
Tornnmyran ar
med langa,
°
halvmeterhoga
¨ ett stort farkkarr
¨ i svag sluttning mot soder
¨
¨ strangar
¨
som i regel ar
mot kanterna. Flarkarna intas av losbottnar
eller fritt vatten.
¨ starkt forgrenade
¨
¨
I myren fnns ett par djupa tjarnar
damda
av kraftiga torvvallar med knotig fjallbj
skog.
¨
¨
¨ orkslik
¨
Den rikaste vegetationen fnns troligen i anslutning till myrens utlopp dar
som
¨ rikkarrsarter
¨
angsnycklar
m.m.
p°
a
tr
a
ats.
Tornmyran
har
en
intressant
och
v
ardefull
myrf°
a
gelfauna
med
¨
¨
¨
fera vadare, ander
och tattingar.
¨
¨
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14 Hägenlammsmyran
Area: 457 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SPA och SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse friluftsliv

Figur 19.11: Karta over
Hagenlammsmyran
¨
¨
Hagenlammsmyran
ar
blandmyrkomplex, som omfattar fera myrar
¨
¨ ett stort sammanhangande
¨
och myrtyper. Den egentliga Hagenlammsmyran
ar
¨
¨ ett stort farkkarr
¨ med farkg¨olar och kraftigt vindlande strangar
som vanligtvis ar
och ofta forgrenade
mot fastmarkskan¨
¨ tradbevuxna
¨
¨
ten. Niv°askillnaden mellan avgransande
farkar
ar
i
de
festa
fall
betydande
och i vissa
¨
¨
fall hogst
p°atagliga (upp till 1,5 m), vilket ger myren ett terrassartat utseende. Flarkkarret
¨
¨
ar
grasull,
bj¨ornbrodd, dyt°ag, tat
¨ till större delen ett rikkarr
¨ med arter som angsnycklar,
¨
¨
¨ ort
¨
och sparsamma forekomster
av myggblomster. Vegetationen p°a strangarna
ar
¨
¨
¨ p°a vissa delar
anmarkningsv
ar
delen har en avvikande topograf som ar
¨
¨ t yppig. Den sydostra
¨
¨ mer lik en
blandmyr.
Även Fastersmyran intas till stor del av farkkärr med blota
med backen
¨ strandkarr
¨ langs
¨
¨
som rinner genom myran. Vastersj
del best°ar av en ensidigt sluttande mosse,
¨
¨omyras vastra
¨
som korsas av fera karrdrag.
Den ¨ostra delen skiljs fr°an den vastra
av en liten skogsrid°a.
¨
¨
Östra Vastersj
omyran
har i huvudsak bl¨ota starrkarr
¨
¨
¨ med sviktande mjukmattor.
Myrkomplexet har en rik fagelfauna
°
med ett stort antal arter som hackar
p°a myrarna.
¨
Det utgör aven
en fn rastlokal for
i omr°adet. I
¨
¨ fera vadare, bl.a. for
¨ storspoven som hackar
¨
omr°adets norra del vaxer
varglav. Omr°adet ing°ar som objekt i Myrskyddsplan for
¨
¨ Sverige.
15 Fr¨
akentj¨
arn
Area: 13 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard
Omr°adet ar
drygt 2 km SV om Los kyrka och utg¨ors av en sjo¨ (Frakentj
arnen)
med
¨ belaget
¨
¨
¨
omgivande myr- och skogsmark.
Omr°adet kring Los ar
¨ valk
¨ ant
¨ for
¨ sina rikkarr.
¨ Berggrunden ar
¨ basisk och best°ar av kalkhaltiga grönstenar som p°averkar de festa v°atmarkerna i omr°adet. I rikkarr
¨ och extremrikkarr
¨
kring Frakentj
arnen
fnns en rik forekomst
av guckosko. Vid omr°adet och dess narmsta
omgiv¨
¨
¨
¨
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Figur 19.12: Karta over
Frakentj
arn
¨
¨
¨
ningar fnns även arter som axag, tv°ablad, bl°asippa, tibast, svart trolldruva, getrams, brudsporre, lundelm, h°arstarr, kappkrokmossa,
piprensarmossa och skrovellav. Strax s¨oder om lansv
¨
¨ ag
¨
310 har Natura 2000-arten kalkkarrsgrynsn
acka
p°atra¨ ats vid en extremrikkarrsyta
belagen
¨
¨
¨
¨
bredvid Hasttj
ackens
lopp.
¨ arnsb
¨
¨
Omr°adet ing°ar i myrskyddsplan for
som en mindre del i ett
¨ Sverige och ing°ar aven
¨
riksintresseomr°ade for
knutna till bl.a. fora, rikkarr
¨ naturv°arden utpekat for
¨ sina varden
¨
¨ och
sumpskogar.
16 N¨
atsj¨
ob¨
acken
Area: 138 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard
Natura 2000-omr°adet Natsj
ligger ca en mil soder
om Los i vastra
anden
av Halsing¨ ¨obacken
¨
¨
¨
¨
¨
land. Omr°adet foljer
Natsj
lopp inklusive omkringliggande strandv°atmarker, fr°an
¨
¨ ob
¨ ackens
¨
strax norr om Rotsjön ned till sjon
delar av bifodena
¨ Storlugnan. I omr°adet ing°ar aven
¨
¨
M°ardsj¨obacken
och Uttertjarnsb
acken.
¨
¨
¨
Natsj
har anvants
¨ ¨obacken
¨
¨ som fottningsled och har rensats och vid utloppet fr°an Stortallbergsmyran fnns di usa rester efter en fottningsdamm. Vid Storlugnans utlopp i Natsj
¨ ob
¨ acken
¨
fnns en dammvall över myren p°a norra sidan av vattendraget, sannolikt en rest fr°an fottningsepoken. Natsj
nedstroms
¨ ob
¨ acken
¨
¨ Storlugnan ar
¨ relativt h°art fottningsrensad med vissa
rester av stenkistor etc.
Terrangen
kring backarna
och sjoarna
ar
¨
¨
¨
¨ forh°
¨ allandevis fack och breda strandv°atmarker
breder ut sig p°a fera stallen.
Runt Rotsj¨on ligger ett fertal mindre myrar, mestadels trad¨
¨
bevuxna fastmattemyrar och ett rikkarr.
M°ardsjob
utgors
¨ Langs
¨
¨ acken
¨
¨ en del av myren av ett
strangfarkk
arr.
¨
¨ Stortallbergsmyran ligger i s¨odra delen av Natura 2000-omr°adet. Detta ar
¨
ett storre
myromr°ade som i vastra
delen utgors
och kalkp°averkat
¨
¨
¨ av ett stort, valutvecklat
¨
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Figur 19.13: Karta over
Natsj
¨
¨ ob
¨ acken
¨
¨
strangfarkk
arr,
topogena karr.
de ¨oppna
¨
¨ samt i ovrigt
¨
¨oppna eller glest tradbevuxna
¨
¨ Aven
topogena kärren visar kalkp°averkan.
Myrkomplexet visar p°a ett fertal platser stark kalkp°averkan och har en väl utvecklad
rikkarrsfora
vilket g¨or omr°adet av stort botaniskt intresse. Bland karlv
fnns fera typis¨
¨ axter
¨
ka rikkarrsarter
och andra fuktkravande
arter s°asom skuggviol, skogsbrasma,
sumpnycklar,
¨
¨
¨
guckusko, myggblomster, huvudstarr, storgroe
och
axag.
Mossforan
ar
divers.
I skrivande
¨
¨
stund har ca 190 olika mossarter rapporterats in ifr°an eller strax intill omr°adet i artportalen.
Bland dessa fnns fera r¨odlistade arter och signalarter som kalkkallmossa,
kallmossa,
nordlig
¨
¨
kallmossa,
langskaftad
°
svanmossa, nordlig tu mossa, kappkrokmossa,
platt fjadermossa,
gr¨on
¨
¨
¨
sköldmossa, grov husmossa, fagellkvastmossa, kruskalkmossa, vedtrappmossa, vedfikmossa,
timmerskapania och mikroskapania.
Vid elfsken i Natsj
har stensimpa, elritsa, gadda,
backnejon
oga
¨ ob
¨ acken
¨
¨
¨
¨ och lake p°atra¨ ats.
Bland ¨ovriga djurlivet i omr°adet aterfnns
°
bl.a. Natura 2000-arterna kalkkarrsgrynsn
acka
och
¨
¨
utter.
17 Grytaberget
Area: 303 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SPA och SCI)
Bu erttyp: Ekopark
Omr°adet ligger inom Sveaskogs ekopark Grytaberg, ca 2 mil norr om Edsbyn. Här fnns
b°ade gamla ferskiktade granskogar, tallskogar med tallöverst°andare p°a upp till 240 a°r,
sumpdr°ag med grov klibbal, salg,
ar.
¨ bj¨ork och gran samt yngre skogar av lovbr
¨ annekarak-t
¨
¨
Best°ands°aldrarna ar
ofta
ca
110-150
ar.
°
Topografn
ar
fack
med
svaga
sluttningar.
Block¨
¨
fattig moran
for
¨ ar
¨ den dominerande jordarten. Karaktaristiskt
¨
¨ omr°adet ar
¨ bl.a. den ovanligt
stora andelen grova, ofta branda,
tall°agor. En del av dessa ar
efter avverkning.
¨
¨ kvarlamnade
¨
Mellan a°ren 1295 och 1866 (senaste branden) har det brunnit p°a n°agon plats inom omr°adet
i genomsnitt minst var 13:e ar.
° Den hoga
borde ha
¨ brandfrekvensen tyder p°a att branderna
¨
varit atminstone
°
delvis orsakade av manniskor
(troligen
svedjning
och
betesbr
anning).
¨
¨
Omr°adet har p°averkats av bl.a. dimensionsavverkningar p°a 1890-talet och skogsv°ardande
atg
° arder
under 1930-1950-talen. Skogen har ringa mansklig
p°averkan efter 1930-1950 och
¨
¨
inga moderna avverkningsingrepp forutom
en vaggata
som huggits p°a senare ar
° samt tv°a
¨
¨
hyggesomr°aden. Mellan vardek
arnorna
fnns skog som ar
¨
¨
¨ lite yngre och som idag saknar
strukturer som dod
som genomfordes
¨ ved. Omr°adets best°and ar
¨ p°averkade av skogsgodsling
¨
¨
1983.
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Figur 19.14: Karta over
¨ Grytaberget, Bursj¨oberget och Grytebergsbranten, alla inom Ekopark
Grytaber.
Bland rodlistade
arter och signalarter som fnns rapporterade fr°an omr°adet kan namnas
¨
¨
exempelvis fallmossa,
vedsackmossa,
vedtrappmossa, skorpgelélav, liten aspgelélav, fackporing,
¨
¨
¨
gräddporing, lateritticka, kristallticka, borsttagging, raggbock och stekelbock.
18 Bursjöberget
Area: 67 ha
Skyddstyp: Naturreservat
Bu erttyp: Ekopark
I Bursjobergets
naturreservat m¨oter du en skog som ar
¨
¨ starkt p°averkad av brand. Omr°adet
ligger i en trakt dar
satt en tydlig pragel
p°a skogsland¨ tidigare regelbundna skogsbrander
¨
¨
skapet.
De högsta naturvarderna
fnns i bergets branta, storblockiga ostsluttning.
Har
¨
¨
¨ vaxer
¨
en starkt brandpraglad
tallskog med gott om gamla tallar p°a 250-300 ar.
° M°anga torra¨
kor och hogstubbar,
och aven
enstaka gamla grova tall°agor bidrar till den vardefulla
milj¨on.
¨
¨
¨
Skyddsvarda
arter som hittats ar
¨
¨ bland annat kolfarnlav och varglav.
Nedanfor
branten
fnns
tallskogar
med lite lagre
naturvarden,
och har
¨
¨
¨
¨ genomf¨orde Lans¨
styrelsen en naturv°ardsbranning
i augusti 2006. P°a det sattet
hojs
avsevart,
¨
¨
¨ naturvardena
¨
¨
och de brandberoende arter som fnns kvar i omr°adet sedan tidigare brander
kommer att fa°
¨
möjlighet att leva kvar.
19 Grytabergsbranten
Area: 52 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SPA och SCI)
Bu erttyp: Ekopark
Omr°adet ligger inom Sveaskogs ekopark Grytaberg, drygt 1,5 mil norr om Edsbyn. Omr°adet
utgörs av en bitvis brant skogsbekladd
De huvudsakliga vardena
utgors
¨ syd-sydvastsluttning.
¨
¨
¨
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av naturskogen, den hoga
och den rika foran. De gamla skogarna utgor
¨ lovandelen
¨
¨ ocks°a
fna biotoper for
°
som olika arter hackspettar och skogsh¨ons.
¨ faglar
Ett fertal r¨odlistade arter och signalarter har noterats i omr°adet. Bland arter som ar
¨
knutna till lovtr
aspfjadermossa,
grynig gelélav, stiftgelélav, skinnlav, korall¨ ad
¨ kan namnas
¨
¨
blylav, lunglav och kandelabersvamp. P°a granl°agor har gräddporing, blackticka och rosenticka
p°atra¨ ats. En art som har fork
till ¨ortrik, fuktig och skuggig skog med rorligt
markvatten
¨ arlek
¨
¨
ar
orkidéarten
skogsfru.
Denna
har
noterats
i
ostra
delen
av
omr°
a
det.
¨
¨
°
20 Vasbo
f¨
abodar
Area: 22 ha
Skyddstyp: Kulturreservat
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse kulturmiljöv°ard

Figur 19.15: Karta over
V°asbo fabodar
¨
¨
I skogsomr°adena som h¨or till Ovan°akers kommun i Halsingland
fnns n°agra av landets bast
¨
¨
bevarade fabodmilj
oer.
av riksintresse for
¨
¨ Darf
¨ or
¨ ar
¨ Ovan°akers fabodskog
¨
¨ kulturmiljov°
¨ arden.
Bland dessa fabodar
har V°asbo valts ut som lanets
andra kulturreservat ar
° 2008.
¨
¨
V°asbo fabodar
med bevarade byggnader, fora och fnt skotta
¨
¨ marker ar
¨ en god representant for
i Halsingland
som det kunde te sig i slutet av 1800-talet.
¨ fabodbruket
¨
¨
Syftet med kulturreservatet V°asbo fabodar
ar
¨
¨ att bevara och utveckla de hoga
¨ kulturhistoriska och biologiska värdena genom ett fortsatt varsamt brukande. En bidragande orsak till
att just V°asbo valts ut har varit fabod
engagemang och deras vilja att varna
miljon
¨ agarnas
¨
¨
¨ for
¨
framtiden. Milj¨on vid V°asbo var en del av vardagslandskapet for
¨ 1800-talets halsingeb
¨
¨onder,
men idag ser jordbruksekonomi och livsmedelshantering helt annorlunda ut. V°asbo kan fungera som ett bra pedagogiskt exempel p°a det sena 1800-talets fabodmilj
oer.
¨
¨ Omr°adet skall
vara ¨oppet for
f¨or inlevelse, larande
och vetenskap
¨ bes¨ok och anvandas
¨
¨
21 Morabo
Area: 1 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse kulturmiljöv°ard
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Figur 19.16: Karta över Morabo
Morabo fabodar
ligger i det storkuperade skogslandskapet ca 9 km norr om Edsbyn. Natura
¨
2000-omr°adet utgors
som sedan 1969 havdats
¨ av en gammal hacksl°attmark vid Lovbergsvallen
¨
¨
genom bete. Innan dess har marken slagits sedan mycket lang
° tid tillbaka. Miljon
¨ ar
¨ mycket
valbevarad
med talrika sp°ar efter den traditionella faboddriften,
t.ex. fera gamla byggnader,
¨
¨
trag
ard och odlingsrosen.
Den langa
°
obrutna havden
och fr°anvaron av st¨orande ingrepp
¨ ardesg°
¨
¨
¨
har resulterat i en mycket artrik fora. Marken utgors
¨ till st¨orsta delen av stagghed och ar
¨
nastan
helt oppen
med spridda enar f¨orutom narmast
vagen
dar
lite tatare
med
¨
¨
¨
¨
¨ det vaxer
¨
¨
enar och sm°a granar.
I omr°adet fnns ett stort antal arter som indikerar langvarig
°
havd,
¨ exempelvis gronyxne,
¨
ormrot, gr°afbbla, fyrkantig johannesört, prastkrage,
liten bl°aklocka, rodkl
¨
¨ ¨over, gokblomster,
¨
stagg och ljung. Vid fabodomr°
adet vaxer
ocks°a fera angssvamparter
s°asom purpurbrun jord¨
¨
¨
tunga, violett fngersvamp och fera olika arter av vaxskivlingar. En marginaliserad population
av faltgentiana
fnns ocks°a vid lokalen. Arten har troligen missgynnats av en for
¨
¨ arten d°aligt
anpassad havd
¨ med en for
¨ h¨og skuggande vegetation och f¨ornaansamling samt ett f¨or tidigt
f°arbetesp°aslapp.
Fr°an och med sasongen
2017 ska detta vara atg
° ardat
genom en tydligare
¨
¨
¨
reglerad skötsel, som syftar till att gynna faltgentiana.
Vid en inventering av faltgentiana
¨
¨
2016 kunde arten inte p°atra¨ as vid lokalen. Tidigare samma ar
° p°a v°aren noterades dock
n°agra plantor av Länsstyrelsen, d°a de troligen var lattare
att upptacka
innan vegetationen
¨
¨
blev mera hogv
som vaxer
¨ axt.
¨ Det ar
¨ troligen den tidigblommande varieteten av faltgentiana
¨
¨
vid Morabo (tidig faltgentiana,
Gentianella
campestris
var.
Suecica).
¨
¨
°
22 Sassmanomr
adet
Area: 644 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SPA)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse kulturmiljöv°ard
¨
Mellan Ullungen och Vagnan
har Voxnan ett mjukt meandrande lopp. Alven
ar
¨
¨ p°a b°ada sidor
omgiven av ett mosaiklandskap med akrar
°
kantade av lovskogspartier,
ett
antal
tjarnar
av va¨
¨
rierande storlek och v°atmarker av olika karaktar.
alven
och kring tjarnarna
¨ Kantzonerna langs
¨
¨
¨
och v°atmarksomr°adena har en starkt utpraglad
lövskogsdominans. I omr°adets utkanter fnns
¨
vissa partier med barrskog.
Det stora antalet sjöar och tjarnar
ar
for
¨
¨ utmarkande
¨
¨ omr°adet. Den st¨orsta andelen ar
¨
belagna
i
omr°
a
dets
norra
del,
d
ar
ett
antal
sedimentt
ackta
andmor
aner
har
bildat
fckor,
som
¨
¨
¨
¨
¨
alven
sedermera har skarmat
av nar
¨
¨
¨ den har meandrat sig ned i underlaget. I omr°adets ostra
¨
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Figur 19.17: Karta over
Sassmanomr°
adet
¨
¨
del har Voxnan bildat ett litet delta mot utloppet i Vagnan.
¨
Vattenföringen ar
°
och omr°adet ¨oversvammas
ofta under
¨ starkt varierande under aret
¨
v°arfoden. Omr°adets sj¨oar ar
oftast
s
ankta
och
vatteninsl
appet
regleras
med
dammluckor
¨
¨
¨
vid Voxnan, eftersom alven
tidvis ar
¨
¨ h¨ogre an
¨ sjoarna.
¨
Sassmanomr°
adet har en mycket artrik fagelfauna
°
och ca 150 arter har noterats varav ca
¨
60 ar
Som fyttf°agellokal ar
inland. Vid
¨ hackande.
¨
¨ det en av de intressantaste i Halsinglands
¨
oversv
amningarna
i samband med v°arfoden dras stora mangder
ander,
doppingar och vadare
¨
¨
¨
¨
m.f. till omr°adet. Den rika variationen av naturtyper skapar dessutom foruts
attningar
för en
¨
¨
b°ade art- och individrik tättingfauna.
23 Pallars
Area: 3 ha
Skyddstyp: Världsarv
Bu erttyp: Riksintresse kulturmiljöv°ard

En av Halsinglands
st¨orsta bondg°ardar ar
arden Pallars, aven
den belagen
i byn
¨
¨ varldsarvsg°
¨
¨
¨
L°anghed utanfor
Alfta.
Det
stora
vita
bostadshuset,
vilket
stod
klar
t
1858,
ar
tv°
a
och
en
halv
¨
¨
v°aning hogt
i rad p°a gaveln. Det pampiga intrycket forst
¨ och ovanligt brett med tre fonster
¨
¨ arks
¨
av byggnadens speciella takform, ett brutet tak med valmade gavelspetsar. G°arden är fr°an den
tid d°a byggandet av stora bostadshus, de s.k. träslotten, hade n°att som langst
i Halsingland.
¨
¨
Den muntliga traditionen lyder att huset byggdes i samband med gifterm°alet mellan Jonas
Nilsson och Brita Olofsdotter som kravde
att fa° ett hus som var lika imponerande som hennes
¨
eget födelsehem (Sjols i Näsbyn).
24 Jon-Lars
Area: 2 ha
Skyddstyp: Världsarv
Bu erttyp: Riksintresse kulturmiljöv°ard
Varldsarvsg°
arden Jon-Lars ligger i byn L°anghed strax utanf¨or Alfta. Manng°ardsbyggnaden
¨
ar
ett
av
de
st¨orsta bostadshusen som fnns p°a en bondg°ard i Halsingland.
Det valdiga
¨
¨
¨
bostadshuset uppvisar ocks°a en ovanlig planlosning
d°a det byggdes som tv°a spegelvanda
¨
¨
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Figur 19.18: Karta över Pallars och Jon-Lars
lagenheter
med en gemensam forstukvist
och tv°a entréer. Forstukvisten
ar
¨
¨
¨
¨ en av Voxnadalens
storsta.
Bostadsytan uppg°ar till ca 700 kvadratmeter fordelat
p°a 17 rum som tillsammans har
¨
¨
over
60 fonster.
Utöver bostadshuset har g°arden 10 uthus. Huset byggdes av tv°a br¨oder efter
¨
¨
att en brand p°a g°arden (1851) forst
¨ ort
¨ den ursprungliga mang°ardsbyggnaden. Br¨oderna bodde
i var sin lagenhet
med sin respektive fru. Tillsammans hade de b°ada hush°allen ett gemensamt
¨
rum, herrstugan, vilket anvandes
till fest. Idag ar
¨
¨ halva byggnaden moderniserad medan den
andra halvan har bevarats med sin 1800-tals interiör. De som idag bor i byggnaden tillhor
¨
samma slakt
¨ som lat
¨ bygga den.
25 T¨
alningsbr¨
annan
Area: 493 ha
Skyddstyp: Naturreservat under bildande
Bu erttyp: Stort op°averkat omr°ade
¨
Talningsbr
annan
ar
omr°ade langs
Ovre
Talnings°
an. Historiskt sett ar
¨
¨
¨ ett vardefullt
¨
¨
¨
¨ detta ett
mycket brandpraglat
omr°ade. Detta ar
¨
¨ troligen en e ekt av stark brandkultur hos invandrade
¨
fnnar, men aven
av ett lokalkontinentalt klimat. I nordvast
Talningen
och
¨
¨ ligger sj¨on Ovre
¨
¨
¨
¨
i sydost sjon
Fr°an Ovre
Talningen,
genom omr°adet, rinner Ovre
Talings°
an. Ovre
¨ Talningen.
¨
¨
¨
Talnings°
an har anvants
for
stenkistor och sprangsten.
¨
¨
¨ fottning. Det fnns b°ade fottrannor,
¨
¨
26 Stormyran-Grannäsen
Area: 1038 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SPA och SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard
Omr°adet ar
vaster
om sj¨on Grannasen,
ca 17 km s¨oder om Alfta, och best°ar av en hogt
¨ belaget
¨
¨
¨
¨
belagen
myrplat°a med en mosaikartad karaktar
° fera h°all. Stormyran och
¨
¨ som avvattnas at
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Figur 19.19: Karta over
Talningsbr
annan
¨
¨
¨

Figur 19.20: Karta over
Stormyran-Grannasen
och Tulpans
¨
¨
anslutande myrar vid Grannasen
bildar ett stort myrkomplex som, forutom
olika moss- och
¨
¨
karrtyper,
aven
inneh°aller ca 30 tjarnar,
backar
och torrmarkspartier av varierande storlek.
¨
¨
¨
¨
Omr°adet ar
¨ op°averkat av dikning med undantag for
¨ ett dike mellan Bladtjarn
¨ och Grannasen.
De vanligaste myrtyperna inom omr°adet ar
¨
¨ ensidigt sluttande mossar, vanligtvis glest
skogsbevaxta,
slata
¨
¨ sluttande karr
¨ samt plana karr
¨ som ¨overg°ar till gungfy kring tjarnarna.
¨
Flarkkarr
f
örekommer
aven
inom
omr°
a
det.
Gr
anserna
mellan
karr
och
mosse
ar
oftast
di usa
¨
¨
¨
¨
¨
med utskjutande mosstrangar
i karret.
¨
¨
I myrstr°aket norr om Hast°
och
¨ asen fnns ett kallp°
¨ averkat rikkarr
¨ med bl.a. ormrot, karrviol
¨
fjalldun
¨
¨ort. Omr°adets f°agelfauna inneh°aller fera arter som ar
¨ typiska for
¨ myrmark, tjarnar
¨
och barrskog bl.a. sm°alom, storlom, s°angsvan, trana, ljungpipare, grönbena och orre. Inom
omr°adet forekommer
varglav p°a ett fertal ställen.
¨
Omr°adet ing°ar dels som objekt i Myrskyddsplan for
¨ Sverige, och dels i kalkningsplanen.
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Grannäsen har kalkats ett fertal g°anger och ska kalkas under 2018.

27 Tulpans
Area: 1 ha
Skyddstyp: Natura 2000 (SCI)
Bu erttyp: Riksintresse naturv°ard och riksintresse kulturmiljöv°ard

Figur 19.21: Detaljkarta över Tulpans
Tulpans ar
¨ en av tre g°ardar i byn Sk°alsj¨on vid Alfta fnnskog. G°arden ligger vid en hojd
¨
som n°ar 380 m o.h.
Landskapsbilden
med
g°
a
rdsmilj
o,
betesmark
och
hacksl°
a
ttytor
ar
mycket
¨
¨
¨
alderdomlig
°
och omgivningarna utg¨ors av skogkladda
berg. Markerna vid Tulpans utg¨ors av
¨
g°ardens naturliga fodermarker, d.v.s. hacksl°attmark, oppen
hagmark och trad¨
¨ och buskbarande
¨
hagmark.
Vegetationstyperna i omr°adet ar
av r¨odven- och skogs¨ stagg- och ljunghedar, friskangar
¨
navatyp
och fuktangar.
I omr°adet ing°ar ocks°a en mindre del aker
°
och fore
°
¨
¨
¨ detta akermark.
Kring en stor del av inagomarken
fnns trag
ardar kvar och 17 st¨orre odlingsrosen
¨
¨ ardesg°
¨
¨
fnns spridda över omr°adet. G°arden har varit brukad i tv°a-sade
¨ och sp°ar efter fera olika
odlingsskeden kan urskiljas.
Markerna har hävdats kontinuerligt, atminstone
°
sedan fnnkolonisationen, och ar
¨ darf
¨ ¨or
mycket artrika. I omr°adet fnns ett stort antal arter som indikerar langvarig
°
havd.
¨ Exempel p°a
arter i omr°adet ar
liten bl°aklocka, pillerstarr, gr¨onkulla, Junfru Marie
¨ bl°asuga, m°anl°asbraken,
¨
nycklar, ögontrost,
stagg, sl°atterblomma, fjalltimotej,
nattviol, ormrot
¨ sumpm°ara, prastkrage,
¨
¨
och dvarglummer.
Bj¨ork, tall och ronn
i omr°adet. Det fnns aven
gott
¨
¨ ar
¨ dominerande tradslag
¨
¨
om enbuskar. N°agra olika arter vaxskivlingar har ocks°a noterats kring omr°adets gräsmarker.
Varglav vaxer
p°a en av h¨oladorna.
¨
Tidigare har det även vaxt
¨ fältgentiana inom Natura 2000-omr°adet. De har troligen
forsvunnit
p.g.a.
ett
missgynnsamt
utformat farbete.
°
Det vaxer
dock fortfarande faltgentianor
¨
¨
¨
vid fyra närliggande mindre ytor, belagna
n°agot hundratal meter längre norrut. Dessa fnns
¨
langs
en fuktsvacka, p°a b°ada sidor om ett stort stenrose
mot akermark
°
samt
¨
¨ i granszonen
¨
bredvid en liten angslada.
Vid en inventering av faltgentiana
i Halsingland
2016 fordes
¨
¨
¨
¨
faltgentianorna
vid Tulpans till den tidigblommande varieteten (tidig faltgentiana,
Gentianella
¨
¨
campestris var. suecica) med en blomningstid kring mitten av juli. Vid inventeringstillfallet
¨
p°atra¨ ades 241 blommande eller ¨overblommande plantor vid dessa vaxtplatser.
¨
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Vegetations- eller markanvändningskarta
• Markanvändningskarta, se sida 89
• Bergartskarta, se sida 92
• Jordartskarta, se sida 93

19.3.

¨
F¨
orteckning over
r¨
attsliga handlingar(om m¨
ojligt med en sammanfattning av
°
° engelska, franska eller spanska och en overs¨
¨
innehallet
pa
attning av de vikti°
°
gaste delarna till nagot
av dessa sprak)
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¨
F¨
orteckning over
markanv¨
andnings- och f¨
orvaltnings-/samarbetsplaner
Aktuella översiktsplaner for
¨ respektive kommuner ar:
¨
¨
¨
• OP2030
- Oversiktsplan
Ovan°akers kommun. Antagen av kommunfullmaktige
den 29
¨
maj 2017 https://www.ovanaker.se/download/18.444dfa2615f283ba9a68d86f/
1508828711398/%C3%96P%202030_plandokument_lagakrafthandling_mini.pdf
¨
• OVERSIKTSPLAN
f¨or Ljusdals kommun, Antagen av kommunfullmaktige
2010-02-22.
¨
https://www.ljusdal.se/download/18.7b4b850a15065e32c0fbd82/1444983764935/
1%20%C3%96versiktsplan.pdf
¨
• Oversiktsplan
Bollnas
14 december 2015.
¨ kommun, antagen av kommunfullmaktige
¨
http://www.bollnas.se/images/SBK/Planer/oversiktsplan/oversiktsplan_
Bollnas_kommun.pdf
¨
• Oversiktsplan
Rattviks
kommun, antagen av kommunfullmaktige
1992. Arbete med att
¨
¨
ta fram ny p°ag°ar.
Förvaltningsplaner for
over
forvaltningsplaner
i
¨ Dalarnas lan
¨ se avsnitt 19.3, forteckning
¨
¨
¨
Gävleborg fnns p°a följande sidor.
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Artlistor (som bilaga)
Nedan foljer
dels en lista med for
¨
¨ omr°adet karakteristiska arter i skogar, sj¨oar och vattendrag,
v°atmarker, grasmarker,
odlingsmarker
och tatbebyggda
omr°aden, och dels en lista med de
¨
¨
rödlistade arter som har observerats i omr°adet.

19.5.1.

Karkteristiska arter
Listorna med karakteristiska arter är uppdelade efter samma naturtyper som beskrivs i avsnitt
11.6
Skogar
Tabell 19.1: Karakteristiska arter - skogen.
Rödlistning
tabell 19.9

Kärlväxter
Tall
Gran
V°artbj¨ork
Asp
S¨alg
R¨onn
Gr°aal
Mosippa
Skogsfru
Knärot

Pinus sylvestris
Picea abies
Betula pendula
Populus tremula
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Alnus incana
Pulsatilla vernalis
Epipogium aphyllum
Goodyera repens

X

Mossor och lavar
Taigakolfarnlav
Lunglav

Carbonicola anthracophila
Lobaria pulmonaria

X

Svamp
Taigaporing
Tallticka

Inonotopsis subiculosa
Phellinus pini

X
X

D¨
aggdjur
Brunbjörn
Varg
Lo
J¨arv
Älg
R°adjur

Ursus arctos
Canis lupus
Lynx lynx
Gulo gulo
Alces alces
Capreolus capreolus

X
X
X
X

F°
aglar
Tj¨ader
Orre
J¨arpe
Dalripa
Lappuggla
Slaguggla
P¨arluggla
Sparvuggla
Lavskrika
Duvhök
Grönbena
Skogssn¨appa
Hackspettar

Tetrao urogallus
Lyrurus tetrix
Tetrastes bonasia
Lagopus lagopus
Strix nebulosa
Strix uralensis
Aegolius funereus
Glaucidium passerinum
Perisoreus infaustus
Accipiter gentilis
Tringa glareola
Tringa ochropus
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Tr¨adg°ardss°angare
Törns°angare
Ärts°angare
H¨arms°angare
N¨aktergal
Flods°angare
Sparvhök
Ormvr°ak
Bivr°ak
Kungs¨orn

Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca
Hippolais icterina
Luscinia luscinia
Locustella fuviatilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Aquila chrysaetos

Kapitel 19

X

X

Sjöar och vattendrag
Tabell 19.2: Karakteristiska arter - sjöar och vattendrag.
R¨
odlistning
tabell 19.9
X

Kärlväxter
Strandlummer
Klotgras
¨
¨
Avjepil¨
ort

Lycopodiella inundata
Pilularia globulifera
Persicaria foliosa

Blötdjur
Flodparlmussla
¨

Margaritifera margaritifera

X

Fiskar
Eurpeisk a°l
Öring
R¨oding
Abborre
G¨adda

Anguilla anguilla
Salmo trutta
Salvelinus alpinus
Perca fuviatilis
Esox lucius

X

Ryggradslösa djur
Flodkrafta
¨

Astacus astacus

X

däggdjur
B¨aver
Utter

Castor fber
Lutra lutra

X

f°
aglar
Str¨omstaren
Sm°alommen

Cinclus cinclus
Gavia stellata

X

°
Vatmarker
Tabell 19.3: Karakteristiska arter - v°atmarker.
R¨
odlistning
tabell 19.9

arlväxter
K¨
Huvudstarr
Tagelstarr
Brudsporre
Sumpnycklar
¨
Angsnycklar
Lummerv¨axter

Carex capitata
Carex appropinquata
Gymnadenia conopsea
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza incarnata
Lycopodiaceae

F°
aglar
Kricka
Bl¨asand

Anas crecca
Anas penelope
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Skedand
Grönbena
Gluttsn¨appa
Enkelbeckasin
Tofsvipa
Gul¨arla
Ängspiplärka
Flods°angare
Gr¨ashopps°angare
Savsparv
¨
Jorduggla
Hornuggla
Kornknarr
Buskskvatta
¨
Stenskv¨atta
Steglits
Brun karrh
¨ ok
¨
L¨arkfalk
Tornfalk

Anas clypeata
Tringa glareola
Tringa nebularia
Gallinago gallinago
Vanellus vanellus
Motacilla fava
Anthus pratensis
Locustella fuviatilis
Locustella naevia
Emberiza schoeniclus
Asio fammeus
Asio otus
Crex crex
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Carduelis carduelis
Circus aeruginosus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
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X
X
X

X
X

Gräsmarker
Tabell 19.4: Karakteristiska arter - gräsmarker.
Rödlistning
tabell 19.9

Kärlväxter
Ormrot
Gr¨onsk¨ara
Backruta
Nälsav
¨
Gök¨art

Bistorta vivipara
Bidens radiata
Thalictrum simplex
Eleocharis acicularis
Lathyrus linifolius

Svamp
Purpurbrun jordtunga
Honungsvaxskivling

Microglossum atropurpureum
Hygrocybe reidii

Ryggradslösa djur
Storf¨ackig kungsnattslända
Fjärilar
L°anghorningar

Cerambycidae

D¨
aggdjur
F¨althare
N¨otkreatur
F°ar
H¨ast

Lepus europaeus
Bos taurus
Ovis aries
Equus caballus

F°
aglar
S°anglarka
¨
Buskskvatta
¨
Stenskv¨atta
Savsparv
¨
Ortolansparv
Bl°a k¨arrh¨ok

Alauda arvensis
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Emberiza schoeniclus
Emberiza hortulana
Circus cyaneus

X

X

Semblis phalaenoides
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Odlingsmarker
Tabell 19.5: Karakteristiska arter - odlingsmarker
R¨
odlistning
tabell 19.9

Kärlväxter
Havre
Korn
Vete
¨
Angssvingel
Timotej
R¨odkl¨over

Avena sativa
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Festuca pratensis
Phleum pratense
Trifolium pratense

Ryggradslösa djur
Humlor

Bombus

D¨
aggdjur
°Akersork
Vanilg n¨abbmus

Microtus agrestis
Sorex araneus

°
T¨
atbebyggda omraden
Tabell 19.6: Karakteristiska arter - tatbebyggda
omr°aden
¨

19.5.2.

R¨
odlistning
tabell 19.9

Kärlväxter
L¨onn
Bj¨ork
R¨onn
Gulsporre
Blomsterlupin
Mj¨olk¨ort
Renfana

Acer platanoides
Betula pendula
Sorbus aucuparia
Linaria vulgaris
Lupinus polyphyllys
Chamerion angustifolium
Tanacetum vulgare

D¨
aggdjur
Igelkott
Ekorre

Erinaceus europaeus
Sciurus vulgaris

F°
aglar
Tornseglaren
Koltrasten
L¨ovs°angaren
Ladusvala
Hussvala
Gr°asparv

Apus apus
Turdus merula
Phylloscopus trochilus
Hirundo rustica
Delichon urbicun
Passer domesticus

X

X

Rödlistade arter
Denna lista inneh°aller alla arter som har observerats minst en g°ang i omr°adet, fnns med i
den nationella r¨odlistan R¨odlista 2015 samt har rapporterats in till artportalen. I listan anges
om arten aven
ar
¨
¨ r¨odlistad internationellt av Internationella naturv°ardsunionen (IUCN) samt
om arten fnns med i EUs Art- och Habitatdirektiv eller EUs F°ageldirektiv. Forklaring
till
¨
tabellen:
Int
Sv
AH, F

Internationell rödlistning
Svensk rödlistning
EU:s Art- och Habitatdirektiv samt EU:s F°ageldirektiv. Betecknas p°a samma
satt
¨ som i Sveriegs implementering av direktiven (Artskyddsf¨orordningen):
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Arten har enligt f°ageldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett s°adant
unionsintresse att särskilda skyddsomr°aden (f°ageldirektivet) eller bevarandeomr°aden (art- och habitatdirektivet) behover
¨ utses. Arten fnns upptagen
i bilaga 1 till fageldirektivet
°
eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet
Arten ar
¨ en prioriterad art enligt art- och habitatdirektivet. Arten fnns
upptagen i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.
Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten fnns
upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.
Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett s°adant unionsintresse
att insamling i naturen och exploatering kan bli forem°
al for
¨
¨ sarskilda
¨
forvaltnings°
atgarder.
Arten fnns upptagen i bilaga 5 till art- och habi¨
¨
tatdirektivet.
Tabell 19.9: Rödlistade arter

Trivialnamn
Kärlväxter
Strandlummer
Nordl°asbräken
M°anl°asbräken
Höstl°asbräken
Klotgr¨as
Pilblad
Knärot
Myrstarr
Sötgräs
Storgr¨oe
Mosippa
Fyrling
Brunklöver
Pimpinellros
Skogsalm
Nordslamkrypa
Ävjepilört
Majviva
Myskm°ara
F¨altgentiana
Ävjebrodd
Skogsklocka
Grönskära
Kopparbergsfbbla
Gripfbbla
Lofbbla
Stor hagfbbla
Smyckefbbla

Latinskt namn

Int

Sv

Lycopodiella inundata
Botrychium boreale
Botrychium lunaria
Botrychium multifdum
Pilularia globulifera
Sagittaria sagittifolia
Goodyera repens
Carex heleonastes
Cinna latifolia
Poa remota
Pulsatilla vernalis
Crassula aquatica
Trifolium spadiceum
Rosa spinosissima
Ulmus glabra
Elatine orthosperma
Persicaria foliosa
Primula farinosa
Galium triforum
Gentianella campestris subsp. campestris
Limosella aquatica
Campanula cervicaria
Bidens radiata
Hieracium cuprimontanum
Hieracium gripharium
Hieracium subterscissum
Hieracium megavulgatum
Hieracium ornatum

LC

NT
NT
NT
NT
VU
NT
NT
EN
VU
NT
EN
NT
NT
RE
CR
VU
NT
NT
NT
EN
NT
NT
VU
EN
EN
VU
NT
NT

Mossor
Sydlig knappn°alsmossa
Kalkkällmossa
Liten trumpetmossa
Käppkrokmossa
Bl°a säckmossa
Vedsäckmossa
Skogstr°admossa
Stubbtr°admossa
Vedtrappmossa
Skogstrappmossa

Tetrodontium ovatum
Philonotis calcarea
Tayloria tenuis
Hamatocaulis vernicosus
Calypogeia azurea
Calypogeia suecica
Cephalozia aÿnis
Cephalozia catenulata
Anastrophyllum hellerianum
Anastrophyllum michauxii
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LC
LC
DD

LC

LC
LC

VU
NT
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT

AH, F

B, N

B, N

B
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Tabell 19.9: Rödlistade arter
Trivialnamn
Liten hornfikmossa
Strandfikmossa
Vedfikmossa
Timmerskapania
Rikkärrsskapania
Mikroskapania
Svämskapania

Latinskt namn
Lophozia ascendens
Lophozia capitata
Lophozia longifora
Scapania apiculata
Scapania brevicaulis
Scapania carinthiaca
Scapania glaucocephala

Lavar
Brunpudrad n°allav
Vitgrynig n°allav
Bl°agr°a svartspik
Liten svartspik
Vitskaftad svartspik
Ladparasitspik
Blanksvart spiklav
Sydlig ladlav
Ladlav
Kolfarnlav
Mörk kolfarnlav
Dvärgbägarlav
Allékantlav
Garnlav
Broktagel
Violettgr°a tagellav
Ringlav
Knottrig bl°aslav
Varglav
Norsk näverlav
Ladkantlav
Gropig skägglav
L°angskägg
Luddig stiftdynlav
Mjölig dropplav
Tr°adbrosklav
Vedfamlav
Staketfamlav
Vedskivlav
Skorpgelélav
Stiftgelélav
Liten aspgelélav
Grynig gelélav
Aspgelélav
Lunglav
Skrovellav
Staketfarnlav
Kortskaftad ärgspik
Solfjäderlav

Chaenotheca gracillima
Chaenotheca subroscida
Chaenothecopsis fennica
Chaenothecopsis nana
Chaenothecopsis viridialba
Sphinctrina anglica
Calicium denigratum
Cyphelium notarisii
Cyphelium tigillare
Carbonicola anthracophila
Carbonicola myrmecina
Cladonia parasitica
Lecanora impudens
Alectoria sarmentosa
Bryoria bicolor
Bryoria nadvornikiana
Evernia divaricata
Hypogymnia bitteri
Letharia vulpina
Platismatia norvegica
Protoparmelia oleagina
Usnea barbata
Usnea longissima
Micarea hedlundii
Cliostomum leprosum
Ramalina thrausta
Ramboldia elabens
Ramboldia insidiosa
Hertelidea botryosa
Rostania occultata
Collema furfuraceum
Collema curtisporum
Collema subfaccidum
Collema subnigrescens
Lobaria pulmonaria
Lobaria scrobiculata
Pycnora praestabilis
Microcalicium ahlneri
Cheiromycina fabelliformis

Svampar
Purpurbrun jordtunga
Bombmurkla
Gammelgranssk°al
Vaddporing
Vintertagging
Vridfngersvamp

Microglossum atropurpureum
Sarcosoma globosum
Pseudographis pinicola
Anomoporia kamtschatica
Irpicodon pendulus
Clavaria amoenoides
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Int

Sv
VU
NT
NT
EN
VU
EN
EN

NT
NT
NT
NT
NT
EN
NT
EN
NT
NT
NT
NT
VU
NT
EN
NT
VU
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
NT
EN
NT
VU
NT
NT
NT
VU
EN
NT
NT
NT
VU
NT
NT

NT

VU
VU
NT
NT
NT
VU

AH, F

B
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Tabell 19.9: Rödlistade arter
Trivialnamn
Rökfngersvamp
Brun fngersvamp
Violett fngersvamp
Gyllenspindling
Puderspindling
Blekspindling
Porslinsbl°a spindling
Kopparspindling
Doftskinn
Hagnopping
Scharlakansvaxskivling
Goliatmusseron
Gröntagging
Gultoppig fngersvamp
Vitplätt
Tallstocksticka
Kolticka
Stjärntagging
Taigaporing
Harticka
Granticka
Ullticka
Gränsticka
Tallticka
Stor aspticka
Violmussling
Lappticka
Fläckporing
Urskogsporing
Urskogsticka
Veckticka
Kritporing
Rosenticka
Lateritticka
Laxporing
V°agticka
Kötticka
Laxgröppa
Laxticka
Rynkskinn
K°advaxskinn
Asptagging
Kristallporing
Nordtagging
Gräddporing
Doftticka
Gräddticka
Kristallticka
Ostticka
Ulltickeporing
Grantickeporing
Sprickporing
Blackticka
Kandelabersvamp
Koralltaggsvamp

Latinskt namn
Clavaria fumosa
Clavaria pullei
Clavaria zollingeri
Cortinarius aureofulvus
Cortinarius aureopulverulentus
Cortinarius caesiostramineus
Cortinarius cumatilis
Cortinarius cupreorufus
Cystostereum murrayi
Entoloma turci
Hygrocybe punicea
Tricholoma matsutake
Kavinia alboviridis
Ramaria testaceofava
Chaetodermella luna
Osmoporus protractus
Gloeophyllum carbonarium
Asterodon ferruginosus
Inonotopsis subiculosa
Onnia leporina
Phellinus chrysoloma
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini
Phellinus populicola
Trichaptum laricinum
Amylocystis lapponica
Antrodia albobrunnea
Antrodia infrma
Antrodia primaeva
Antrodia pulvinascens
Antrodia crassa/creatcea
Fomitopsis rosea
Postia lateritia
Rhodonia placenta
Spongiporus undosus
Leptoporus mollis
Byssomerulius albostramineus
Hapalopilus aurantiacus
Phlebia centrifuga
Phlebia serialis
Radulodon erikssonii
Gelatoporia subvermispora
Odonticium romellii
Cinereomyces lenis
Haploporus odorus
Perenniporia subacida
Skeletocutis stellae
Skeletocutis odora
Skeletocutis brevispora
Skeletocutis chrysella
Skeletocutis borealis
Diplomitoporus crustulinus
Junghuhnia collabens
Artomyces pyxidatus
Hericium coralloides
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Int

NT

Sv
NT
EN
VU
VU
NT
NT
VU
VU
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
VU
EN
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
EN
EN
NT
CR
NT
VU
VU
VU
NT
VU
VU
VU
NT
VU
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
DD
VU
VU
NT
NT

AH, F
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Tabell 19.9: Rödlistade arter
Trivialnamn
Grantaggsvamp
Talltaggsvamp
Tallgr°aticka
Orange taggsvamp
Bl°a taggsvamp
Gul taggsvamp
Smalfotad taggsvamp
Dofttaggsvamp
Svartvit taggsvamp
Svart taggsvamp
Tajgataggsvamp
Bitter taggsvamp
Skrovlig taggsvamp
Motaggsvamp
Hornvaxskinn
Rostskinn
Spadskinn
Ryggradslösa djur
Grov tallkapuschongbagge
Raggbock
Reliktbock
Guldkantad rörbock
Skrovlig fatbagge
Stubbfuktbagge
Svartvingad svampbagge
Granbarkm¨ogelbagge

Stor plattnosbagge
Stor sumpvivel
Cholodkovskys bastborre
Skarptandad barkborre
Tallfjällknäppare
Svart ögonknäppare
Sexstrimmig plattstumpbagge
Heddyngbagge

Tiof¨ackig vedsvampbagge
Rödhalsad vedsvampbagge
Gulbandad brunbagge
Gropig brunbagge
Gransvartbagge
Tv°afärgad barksvartbagge
Tallbarksvartbagge
Mindre barkplattbagge
Urskogsvedfuga
Silversandbi
Tallv¨agstekel
Baltiskt skogsfy

Latinskt namn
Bankera violascens
Bankera fuligineoalba
Boletopsis grisea
Hydnellum aurantiacum
Hydnellum caeruleum
Hydnellum geogenium
Hydnellum gracilipes
Hydnellum suaveolens
Phellodon connatus
Phellodon niger
Phellodon secretus
Sarcodon fennicus
Sarcodon scabrosus
Sarcodon squamosus
Crustoderma corneum
Crustoderma dryinum
Stereopsis vitellina

Stephanopachys substriatus
Tragosoma depsarium
Nothorhina muricata
Donacia aureocincta
Mantura rustica
Calitys scabra
Cryptophagus lysholmi
Atomaria alpina
Leiestes seminiger
Enicmus planipennis
Corticaria interstitialis
Corticaria polypori
Gonotropis dorsalis
Platyrhinus resinosus
Lixus paraplecticus
Carphoborus cholodkovskyi
Ips acuminatus
Danosoma conspersum
Denticollis borealis
Eblisia minor
Aphodius sordidus
Olisthaerus substriatus
Dropephylla clavigera
Scaphisoma subalpinum
Mycetophagus decempunctatus
Mycetophagus fulvicollis
Dolichocis laricinus
Orchesia fasciata
Zilora ferruginea
Bius thoracicus
Corticeus bicolor
Corticeus fraxini
Pytho abieticola
Xylophagus kowarzi
Andrena argentata
Dipogon vechti
Xestia baltica
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VU

Sv
NT
NT
VU
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
VU
VU
NT
NT
NT
VU
VU
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NT
NT
NT
DD
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
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Tabell 19.9: Rödlistade arter
Trivialnamn
Turkos bl°avinge
Skiktdynemott
J¨attesvampmal
Flodpärlmussla
Kalkkärrsgrynsnäcka
Flodkräfta

Latinskt namn
Aricia nicias
Apomyelois bistriatella
Scardia boletella
Margaritifera margaritifera
Vertigo geyeri
Astacus astacus

EN
LC
VU

Sv
VU
NT
NT
EN
NT
CR

Fiskar
Eurpeisk a°l

Anguilla anguilla

CR

CR

F°
aglar
S¨adga°s
Sädg°as, underarten rossicus
Stjärtand
°Arta
Brunand
Bergand
Svärta
Vaktel
Sm°alom
Rördrom
Vit stork
Bivr°ak
Brun glada
Havsörn
Bl°a kärrhök
Duvhök
Fjällvr°ak
Kungsörn
Pilgrimsfalk
Sm°afäckig sumphöna
Kornknarr
Brushane
Dubbelbeckasin
Rödspov
Myrspov
Storspov
Silltrut
Gr°atrut
Svarttärna
Berguv
Lappuggla
Tornseglare
Kungsfskare
Härf°agel
Gr¨ongöling
Spillkr°aka
Mindre hackspett
Tret°aig hackspett
S°anglärka
Backsvala
Hussvala
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Flods°angare
Busks°angare

Anser fabalis
Anser fabalis rossicus
Anas acuta
Anas querquedula
Aythya ferina
Aythya marila
Melanitta fusca
Coturnix coturnix
Gavia stellata
Botaurus stellaris
Ciconia ciconia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Haliaeetus albicilla
Circus cyaneus
Accipiter gentilis
Buteo lagopus
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Porzana porzana
Crex crex
Calidris pugnax
Gallinago media
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius arquata
Larus fuscus
Larus argentatus
Chlidonias niger
Bubo bubo
Strix nebulosa
Apus apus
Alcedo atthis
Upupa epops
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus
Alauda arvensis
Riparia riparia
Delichon urbicum
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Locustella fuviatilis
Acrocephalus dumetorum

LC

NT
NT
VU
VU
VU
VU
NT
NT
NT
NT
CR
NT
EN
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
NT
CR
VU
NT
NT
VU
VU
VU
NT
VU
VU
RE
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
NT
NT
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LC
LC
VU
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
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Tabell 19.9: Rödlistade arter

19.6.

Trivialnamn
Trasts°angare
Lunds°angare
Nords°angare
Kungsf°agel
Svart r¨odstj¨art
Buskskvätta
Nötkr°aka
Smalnäbbad nötkr°aka
Stare
Vinterh¨ampling
Rosenfnk
Lappsparv
Gulsparv
Ortolansparv
Videsparv
Sävsparv
Kornsparv

Latinskt namn
Acrocephalus arundinaceus
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus borealis
Regulus regulus
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Nucifraga caryocatactes
Nucifraga caryocatactes macrorhynchos
Sturnus vulgaris
Linaria favirostris
Carpodacus erythrinus
Calcarius lapponicus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
Emberiza calandra

Int
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

Sv
NT
NT
EN
VU
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN

D¨
aggdjur
Utter
Varg
Brunbj¨orn
Lo

Lutra lutra
Canis lupus
Ursus arctos
Lynx lynx

NT
LC
LC
LC

NT
VU
NT
VU

AH, F

B

B, N
B, P
N
F

¨
F¨
orteckning over
de viktigaste litteraturreferenserna (som bilaga)
Voxnadalen
Ekeland, K (2006) ”Ovan°akersbygden med Voxnan och fabodskogen.
En studie av foruts¨
attningarna
¨
¨
att bilda Biosf¨aromr°ade i Ovan°aker. F¨orstudie Ovan°akers kommun.
Berglund, O, T¨orngren, °A (2013) ”Bruka utan att f¨orbruka. F¨orstudie till kandidatans¨okan for
¨ att
utveckla biosfaromr°
adet: Halsingebygden
i Voxnadalen. Förstudie Ovan°akers kommun.
¨
¨

°
H¨
alsingegardar
och v¨
arldsarvet
Örhnell, G & Yunchen, S (2017) ”Attitude, activity and destination brand identity among Swedish
entrepreneurs in heritage tourism. A case study of the UNESCO site of decorated farmhouses in
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”, Examensarbete 15 ECTS, Uppsala Universitet, id:1113603 at: www.diva-portal.org
¨
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Svenshammar, I (2015) ”Tillg¨anglighetsanpassning av v¨arldsarvsm¨arkta h¨alsingeg°ardar. Dilemmat mellan bevarandekrav och krav p°a tillganglighet.
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H¨ogskola. ISBN 978-91-975017-7-4
¨
Eriksson, C (2011) ”What is traditional pastoral farming? The politics of heritage and ”real values” in
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°
Skriftliga godk¨
annanden (i original) ut¨
over de paskrifter
som redovisas i avsnitt
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Andra stöddokument
Nedanst°aende bilagor bifogas som frist°aende dokument. Bilagor fnns att hämta p°a www.
voxnadalen.org/nomination-form
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

III
IV
V
VI

Utvecklingsplan med organisationsbeskrivning
Miljom°
¨ al Ovan°aker
Miljom°
¨ al Bollnas
¨
Miljöm°al Ljusdal

267

20. ADRESSER

20.1.

°
Kontaktadress f¨
or det f¨
oreslagna biosf¨
aromradet:
Biosfärkandidat Voxnadalen
Ovan°akers Kommun
828 80 Edsbyn
Sverige
E-post: info@voxnadalen.org
Telefon: 0271-57000
Webbsida: www.voxnadalen.org

20.2.

°
Administrativt ansvarig enhet f¨
or k¨
arnomraden:
Lansstyrelsen
Gavleborg
¨
¨
801 70 Gävle
Sverige
E-post: gavleborg@lansstyrelsen.se
Telefon: +46 10 225 10 00

20.3.

¨ buffertzoner:
Administrativt ansvarig enhet for
Ovan°akers Kommun
828 80 Edsbyn
Sverige
E-post: kommun@ovanaker.se
Telefon: +46 271 570 00
Ljusdals Kommun
827 80 Ljusdal
Sverige
E-post: kommun@ljusdal.se
Telefon: +46 651 180 00
Bollnäs Kommun
821 80 Bollnäs
Sverige
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E-post: bollnas@bollnas.se
Telefon: +46 278 250 00
Rattviks
Kommun
¨
795 80 Rattvik
¨
Sverige
E-post: rattvik@rattvik.se
Telefon: +46 248 700 00
Skogsstyrelsen Gävleborgs distrikt
Vastra
vagen
52
¨
¨
803 24 Gävle
Sverige
E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Telefon: +46 26 23 51 00

20.4.

°
Administrativt ansvarig enhet f¨
or utvecklingsomraden:
De adminstrativt ansvariga for
¨ utvecklingsomr°adena ar
¨ de samma som for
¨ bu ertomr°adena i
avsnitt 20.3
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Del III

Bilagor
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Annex I to the Biosphere Reserve Nomination Form, January 2013

MABnets katalog över biosfäromr°
aden
Beskrivning av biosfäromr°
adet

Administrativa uppgifter
Land: Sverige
Biosf¨
aromr°
adets namn: Biosfaromr°
ade Voxnadalen
¨
Utnämnings°
ar: (fylls i av MAB-sekretariatet)
Administrativa myndigheter: Lansstyrelsen
Gavleborg,
Lansstyrelsen
Dalarna
¨
¨
¨
Kontaktperson: Hanna Alfredsson
Kontaktadress: Biosfärkandidat Voxnadalen, Ovan°akers kommun, 82880 Edsbyn, Sverige
telefonnummer: (+46) 271 - 57 000
epost: biosfar@ovanaker.se
Externa l¨
ankar: www.voxnadalen.org
Sociala n¨
atverk: Facebook: www.facebook.com/biosfarivoxnadalen
Instagram: @Voxnadalen
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Beskrivning
Allm¨
an beskrivning: (f¨or allman
¨ beskrivning se avsnitt 11.1; for
¨ befolkningsuppgifter se avsnitt 10)
Biosfaromr°
ade Voxnadalen ar
i norra Skandinaviens barrskogsbalte.
¨
¨ belaget
¨
¨ Omr°adets geografska strackning
utg°ar till stor del fr°an alven
Voxnans avrinningsomr°ade och ber¨or de
¨
¨
tv°a landskapen Halsingland
och Dalarna. De vidstrackta
boreala skogarna dominerar i
¨
¨
omr°adets nordvastliga
och
glest
befolkade
delar,
medan
det
oppna
kultur- och jordbruks¨
¨
landskapet ar
delar. Genom hela omr°adet
¨ vanligare i de sydostliga och mer tatbefolkade
¨
rinner Voxnan som en livs°ader.
Voxnadalen ar
I omr°adet ligger bl.a. Hamra Na¨ rikt p°a b°ade natur- och kulturvarden.
¨
tionalpark som representerar en av fa° ororda
skogar som fnns kvar i mellersta Sverige,
¨
medan ¨ovre delen av Voxnan ar
°
och oreglerade skogsalv,
¨ den idag enda langa
¨ med forsar
och fall, som fnns kvar i sodra
Norrland. I omr°adet har 274 respektive 16 internationellt
¨
rodlistade
arter observerats. Fabodbruket
ar
och en viktig del
¨
¨
¨ ett karakteristiskt sardrag
¨
av omr°adets kulturhistoria. Har
bast
med tillhorande
betes¨ fnns lanets
¨
¨ bevarade fabodar
¨
¨
och akermarker,
°
en av dessa fabodar
ar
¨
¨ idag skyddat som kulturreservat (V°asbo Fabodar).
¨
Historiskt har de ekosystemtjanster
som omr°adet genererat till b¨onderna spelat en betydan¨
de roll for
¨ omr°adets ekonomi, utveckling och kulturhistoria. Om detta vittnar det unika och
välbevarade Halsingeg
ardarna
°
som idag utg¨or ett viktigt historiskt dokument over
¨
¨ omr°adets
utveckling. Halsingeg°
ardarna ar
¨
¨ sedan 2009 upptagna p°a Unescos varldsarvlista.
¨
Voxnadalen kannetecknas
av en anda av driftighet, sm°af¨oretagande och starka social
¨
natverk
i
form
av
frikyrkor
och idrottsrorelser.
Omr°adet kring de tv°a storsta
tatorterna,
¨
¨
¨
¨
Edsbyn och Alfta, har for
fr°an ett bondesamhalle
¨ andrats
¨
¨ till ett industrisamhalle
¨ med inriktning p°a skogsbruk och traf
modern teknik och verkstadsforetagande.
Det ideella
¨ ¨oradling,
¨
¨
foreningslivet
utg¨or en stark kraft som skapar gemenskap och engagemang i Voxnadalen
¨
som ar
ataste
omr°aden.
¨ ett av Sveriges foreningst
¨
¨
Viktigast ekosystemtyp:Skogar, sjoar
och odlingsmar¨ och vattendrag, v°atmarker, grasmarker
¨
ker
Viktigaste naturtyper och markanv¨
andningstyper: Skogar, sj¨oar och vattendrag, v°atmarker,
grasmarker
och odlingsmarker samt tatbebyggda
omr°aden
¨
¨
Bioklimatisk zon: ’Semi-arid’ och ’dry Subhumid’
Geografskt läge: (latitud & longitud) 61 31’49 N, 15 30’10 E
Storlek totalt (ha): 341 533 ha
Storlek kärnomr°
ade(n): 7751 ha
Storlek bu ertzon(er): 109 606 ha
Storlek utvecklingsomr°
ade(n): 224 176 ha
Annan befntlig zonindelning: N/A
Höjdintervall: (meter over
havet) 51 m¨oh till 686 moh
¨
¨
Zoneringskarta/-kartor: Se sida 56, alla kartor fnns ocks°a har:
¨ www.voxnadalen.org/
nomination-form
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¨
°
°
Biosfaromr
adets
viktigaste mal
Kortfattad beskrivning (13.1)
Biosfaromr°
ade Voxnadalen ska fungera som en neutral och inkluderande arena for
¨
¨ samverkan, till form°
¨ an för inv°anare och lokala intressenter. Samverkan sker genom att ta ett
helhetsgrepp dar
och ekonomi.
¨ alla tre aspekter av h°allbarhet inkluderas – miljo,
¨ manniska
¨
Arbetet utg°ar fr°an tre fokusomr°aden – Skogen som h°allbar resurs, Levande vatten och Ett
oppet
och levande landskap – och som symboliserar de omr°aden dar
¨
¨ Voxnadalen har bra
f¨orutsattningar
att bidra med goda exempel till varldsn
atverket
av biosfaromr°
aden.
¨
¨
¨
¨

Forskning
Kortfattad beskrivning (16.1.1)
Biosfaromr°
ade Voxnadalen ska aktivt st¨odja den forskning och de utbildningsinsatser som
¨
sker vid de tre narbel
agna
h¨ogskolorna och universiteten (Hogskolan
i Gavle,
Hogskolan
¨
¨
¨
¨
¨
Dalarna, Mittuniversitetet). Vid samtliga tre laros
bedrivs forskning av relevans for
¨ aten
¨
¨
biosfaromr°
a
dets
tre
fokusomr°
a
den.
Vid
laros
atena
bedrivs
bl.a.
forskning
kring
Unesco
¨
¨ ¨
Varldsarvet
Halsingeg°
ardarna, ekoturism, biologi, solenergi, energie ektivisering, geogra¨
¨
fska informationssystem och utvecklingen av nya material fr°an trar°
¨ avara.

Övervakning
Kortfattad beskrivning (16.1.1)
I Voxnadalen, liksom landet i ¨ovrigt, samordnas miljöovervakningen
p°a nationell, regional
¨
och lokal niv°a. Miljöovervakningen
bidrar till uppf¨oljningen av Sveriges nationellt och regio¨
nalt antagna miljökvalitetsm°al. I biosfaromr°
adet sker aven
lokala initiativ p°a b°ade kommunal
¨
¨
och ideell niv°a. Kommunerna som ing°ar i biosfaromr°
adet arbetar bl.a. med inventering av
¨
omr°adets vattendrag och kartlaggning
av naturvarden
i delar av odlingslandskapet med
¨
¨
syftet att uppratta
° ardsoch sk¨otselplaner.
¨ atg
¨
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Specifka variabler (fyll i tabellen)
Abiotiska variabler
Abiotiska variabler
Abiotic factors (abiotiska faktorer)

x

Acidic deposition/Atmospheric factors (surt
nedfall/atmosfäriska faktorer)
Air quality (luftkvalitet)

x

Air temperature (lufttemperatur)
Climate, climatology (klimat, klimatologi)

x

Contaminants (föroreningar)
Drought (torka)

x

Erosion (erosion)
Geology (geologi)
Geomorphology (geomorfologi)
Geophysics ( geofysik)
Glaciology (glaciologi)
Global change (globala förändringar)
Groundwater (grundvatten)
Habitat issues (habitatfr°agor)
Heavy metals (tungmetaller)
Hydrology (hydrologi)
Indicators (indikatorer)
Meteorology (meteorologi)
Modeling (modellering)
Monitoring/methodologies
(overvakning/metodik)
¨
Nutrients (näringsämnen)
Physical oceanography (fysisk oceanograf)
Pollution, pollutants (miljöförstöring,
miljöfarliga ämnen)
Siltation/sedimentation
(slamavsättning/sedimentering)
Soil (jordm°an)
Speleology (speleologi)
Topography (topograf)
Toxicology (toxikologi)
UV radiation (UV-str°alning)

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Variabler f¨
or biologisk m°
angfald
Variabler f¨or biologisk m°angfald
A orestation/Reforestation (ny-/°aterplantering
av skog)
Algae (alger)
Alien and/or invasive species (främmande
och/eller invasiva arter)
Amphibians (amfbier)
Arid and semi-arid systems (arida och
semi-arida system)
Autoecology (autekologi)
Beach/soft bottom systems
(strand-/mjukbottensystem)
Benthos (bentos)
Biodiversity aspects (aspekter rörande biologisk
m°angfald)
Biogeography (biogeograf)
Biology (biologi)
Biotechnology (bioteknik)
Birds (f°aglar)
Boreal forest systems (boreala skogssystem)
Breeding (f¨or¨adling)
Coastal/marine systems (kust-/marina system)
Community studies (studier av växt- och
djursamh¨allen)
Conservation (naturv°ard/-skydd)
Coral reefs (korallrev)
Degraded areas (skadad mark)
Desertifcation (ökenspridning)
Dune systems (sanddynssystem)
Ecology (ekologi)
Ecosystem assessment (ekosystembedömning)
Ecosystem functioning/structure
(ekosystemfunktion/-struktur)
Ecosystem services (ekosystemtj¨anster)
Ecotones (ekotoner)
Endemic species (endemiska arter)
Ethology (etologi)
Evapotranspiration (evapotranspiration)
Evolutionary studies/Palaeoecology
(evolution¨ara studier/paleoekologi)
Fauna (fauna)
Fires/fre ecology (bränder/brandekologi)
Fishes (fskar)
Flora (fora)
Forest systems (skogssystem)
Freshwater systems (sötvattensystem)
Fungi (svampar)
Genetic resources (genetiska resurser)
Genetically modifed organisms (genetiskt
modiferade organismer)
Home gardens (hemträdg°ardar)
Indicators (indikatorer)
Invertebrates (evertebrater)
Island systems/studies (ösystem/östudier)
Lagoon systems (lagunsystem)
Mammals (däggdjur)
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Socioekonomiska variabler
Agriculture/Other production systems
( jordbruk/andra produktionssystem)
Agroforestry (skogsjordbruk)
Anthropological studies (antropologiska studier)

x
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Mangrove systems (mangrovesystem)
Mediterranean type systems (system av
medelhavstyp)
Microorganisms (mikroorganismer)
Migrating populations (migrerande
populationer)
Modeling (modellering)
Monitoring/methodologies
(overvakning/metodik)
¨
Mountain and highland systems (bergs- och
höglandssystem)
Natural and other resources (naturresurser och
andra resurser)
Natural medicinal products
(naturmedicinprodukter)
Perturbations and resilience (störningar och
a°terh¨amtningsförm°aga)
Pests/Diseases (skadedjur/sjukdomar)
Phenology (fenologi)
Phytosociology/Succession
(fytosociologi/succession)
Plankton (plankton)
Plants (v¨axter)
Polar systems (polarsystem)
Pollination (pollinering)
Population genetics/dynamics
(populationsgenetik/-dynamik)
Productivity (produktivitet)
Rare/Endangered species
(s¨allsynta/utrotningshotade arter)
Reptiles (reptiler)
Restoration/Rehabilitation
(a°terst¨allning/rehabilitering)
Species (re) introduction ((°ater)införande av
arter)
Species inventorying (artinventering)
Sub-tropical and temperate rainforest systems
(subtropiska och tempererade regnskogssystem)
Taxonomy (taxonomi)
Temperate forest systems (skogar i tempererat
klimat)
Temperate grassland systems
(gr¨asmarksomr°aden i tempererat klimat)
Tropical dry forest systems (torrskogar i tropiskt
klimat)
Tropical grassland and savannah systems
(gräsmarksomr°aden och savanner i tropiskt
klimat)
Tropical humid forest systems (fuktskogar i
tropiskt klimat)
Tundra systems (tundrasystem)
Vegetation studies (vegetationsstudier)
Volcanic/Geothermal systems
(vulkaniska/geotermiska system)
Wetland systems (v°atmarkssystem)
Wildlife (vilda djur och växter)
Variabler f¨or integrerad övervakning
Biogeochemical studies (biogeokemiska studier)
Carrying capacity (bärf¨orm°aga)
Climate change (klimatför¨andringar)
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Aquaculture (vattenbruk)
Archaeology (arkeologi)

x

Bioprospecting (bioprospektering)
Capacity building (kapacitetsuppbyggnad)
Cottage (home-based) industry
(hantverks-/hemslöjdsproduktion)
Cultural aspects (kulturella aspekter)

x
x

Demography (befolkningsfr°agor)
Economic studies (ekonomiska studier)
Economically important species (ekonomiskt
viktiga arter)
Energy production systems
(energiproduktionssystem)
Ethnology/traditional practices/knowledge
(etnologi/sedvänjor/traditionell kunskap)
Firewood cutting (vedavverkning)

x

Fishery (fske)
Forestry (skogsbruk/skogsskötsel)

x
x

Human health (människors hälsa)

x

Human migration
(befolkningsr¨orelser/migration)
Hunting (jakt)
Indicators (indikatorer)
Indicators of sustainability
(h°allbarhetsindikatorer)
Indigenous people’s issues (fr°agor som rör
urfolksgrupper)
Industry (industri)
Livelihood measures (f¨ors¨orjningsmöjligheter)
Livestock and related impacts (boskapsskötsel
och e ekter av detta)
Local participation (lokalt deltagande)

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Micro-credits (mikrokrediter)
Mining (gruvdrift)
Modelling (modellering)

x

Monitoring/methodologies
(overvakning/metodik)
¨
Natural hazards (naturliga risker/hot)
Non-timber forest products (skogsprodukter
f¨orutom timmer)
Pastoralism (nomadiserande boskapssk¨otsel)
People-Nature relations (förh°allanden
m¨anniska/natur)
Poverty (fattigdom)
Quality economies/marketing (kvalitetsstyrd
ekonomi/marknadsf¨oring)
Recreation (rekreation)
Resource use (resursanvändning)
Role of women (kvinnors roll)
Sacred sites (heliga platser)
Small business initiatives (sm°aföretagsinitiativ)

x
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Confict analysis/resolution
(konfiktanalys/-lösning)
Ecosystem approach (ekosystembaserad
strategi)
Education and public awareness (utbildning
och information till allm¨anheten)
Environmental changes (milj¨oför¨andringar)
Geographic Information System, GIS
(geografska informationssystem, GIS)
Impact and risk studies (konsekvens- och
riskbedömningar)
Indicators (indikatorer)
Indicators of environmental quality
(miljökvalitetsindikatorer)
Infrastructure development
(infrastrukturutveckling)
Institutional and legal aspects (institutionella
och r¨attsliga aspekter)
Integrated studies (integrerade studier)
Interdisciplinary studies (tvärvetenskapliga
studier)
Land tenure (besittningsrätt till mark)
Land use/Land cover
(markanvändning/marktäcke)
Landscape inventorying/monitoring
(naturtypsinventering/-övervakning)
Management issues (förvaltnings-/skötselfr°agor

x
x
x
x
x

x

x
x

Mapping (kartering)
Modelling (modellering)
Monitoring/methodologies
(overvakning/metodik)
¨
Planning and zoning measures (planerings- och
zonerings°atg¨arder)
Policy issues (policy-/strategifr°agor)
Remote sensing (fjarranalys)
¨
Rural systems (landsbygdssystem)

x
x
x

Sustainable development/use (h°allbar
utveckling/h°allbar användning)
Transboundary issues/measures
( gr¨ans¨overskridande fr°agor/°atgärder)
Urban systems (urbana system)
Watershed studies/monitoring
(avrinningsomr°adesstudier/-övervakning)

x

x
x

x

x
x
x
x
x
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Social/Socio-economic aspects
(sociala/socioekonomiska aspekter)
Stakeholders’ interests (berörda aktörers
intressen)
Tourism (turism)
Transports (transporter)

x
x
x
x
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Annex II to the Biosphere Reserve Nomination Form, January 2013

Marknadsförings- och informationsmaterial
för det föreslagna biosfäromr°
adet

Dessa bilder ar
Bilderna g°ar att hitta p°a
¨ fria att anvanda.
¨
www.voxnadalen.org/nomination-form
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