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Vindelälven-Juhttátahkka
biosfärområde
Vindelälven-Juhttátahkka är ett av världens nordligaste biosfär
områden. Det omfattar Laisälven, Vindelälven och Umeälvens
avrinningsområden och kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele,
Vindeln, Vännäs och Umeå. Juhttátahkka är det umesamiska namnet
för flyttled och syftar till älvdalens betydelse för renskötseln.

Vad är ett biosfärområde?
Ett biosfärområde är en betydelsefull
utmärkelse av FN-organet UNESCO,
där området lyfts fram som ett
modellområde för hållbar utveckling.
Ett biosfärområde ska verka för att
stödja, bevara och utveckla området
på ett hållbart sätt. Hur biosfärområdet ska utvecklas bestäms av de
människor som bor och verkar där.

och kulturmiljöer. Här finns fjäll, skog,
myr och kust, landsbygd, glesbygd
och storstadsmiljö. Här finns samisk
och svensk kultur, och här finns ett
brett föreningsliv och starkt entre
prenörskap. Allt det här gör Vindel
älven-Juhttátahkka unikt bland de
hundratals biosfärområden som finns
runt om i världen.

Vindelälven är en av Sveriges fyra
oreglerade nationalälvar och rinner
genom en mångfald av naturtyper

Biosfärområdet Vindelälven-Juhttá
tahkka är en arena för samverkan
över kommun- och länsgränser.
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Umeå – en del av Vindelälven-Juhttátahkka
I Umeås del av biosfärområdet finns
flera goda exempel där vi gemensamt
jobbar i biosfär-anda. Tavelsjö, Klabböle, Backen och Umedeltat är några
exempel på områden där vi tillsammans arbetar med lokal utveckling,
besöksmål, natur- och kulturvärden
samt minoritetsfrågor. Men det finns
många fler möjligheter!

Var med och bidra med dina idéer
om projekt för en hållbar utveckling
i Umeås del av biosfärområdet. Vi
välkomnar både företagare, föreningar och dig som privatperson.

Vill du engagera dig?
Lokalt engagemang är grunden för Vindelälven-Juhttátahkka.
Kontakta oss gärna, vi behöver alltid fler som vill vara med och samverka!
Mejla till: biosfar@vindelalven.se
Läs mer på webben
umea.se/biosfar
biosfar-vindelalven.se
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