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- Visioner om Ovanåkers kommun 2030 

 

Vildmarken – Vidderna – Voxnadalen – Världsarvet 

- Vägen till Victory 

 

Ovanåkers kommun på världskartan 
Tänk nytt, tänk djärvt. Tänk vildmarksturism och ligg i framkanten för ekoturism. Var först, 

bli en förebild. Sök inspiration i Alaska, Costa Rica och kanske Tanzania. Locka den växande 

skara med människor, som i en värld med allt högre snurrande tempo letar efter fridfull 

vildmark och vill uppleva det mer genuina och okonstlade. Vänd er till alla som gärna betalar 

lite extra för att äntligen få lyssna till tystnaden. Det finns många som söker precis det som 

Ovanåkers kommun har. Precis det som Ovanåkers kommun är. 

Ovanåkers kommun – inom räckhåll från Stockholm och norra Europa, nåbart på några 

timmar. Det vackra landskapet, de vilda djuren, tystnaden, de idylliska gårdarna och ovanpå 

allt detta lite krydda av äventyrlighet. Pärlor och juveler på rimligt och bekvämt avstånd. 

Dessutom utan jetlag, utan behov av malariaprofylax eller en massa vaccinationer och man 

slipper likaså läskiga parasiter och inte minst fästingar med risk för TBE och borrelia. 

Ovanåkers kommun med rent vatten, föga kriminalitet och vänlig atmosfär. Det är dags att 

sätta Ovanåkers kommun på världskartan. 

Helheten – styrkan 
Se till hela kommunen och inte bara till Alfta och Edsbyn. Styrkan i kommunen ligger i den 

sammantagna landskapsbilden. Hälsingegårdarna har nu en plats på UNESCO:s 

världsarvslista, men låt dem stå kvar i sitt sammanhang och låt landskapet behålla sin själ. 

Värna den vackra bygden samt dalgångarna, älven och den omgivande vildmarken. Om de 

världsarvsklassade Hälsingegårdarna ensamma blir kvar som en enklav i ett industrilandskap, 

hamnar man i en betydligt större marknad, som det vore omöjligt att konkurrera i. Varför åka 

upp till Hälsingland och titta på några hus, om man kan ta färjan över till Djurgården och gå 

på Skansen? 



Långtgående ansvar – skriv historia med en ny typ av naturreservat 
Våga ett Eko-experiment. Gammelskog finns knappt kvar längre, men varför inte dämpa 

skogsbruket markant i ett större ”vanligt” skogsbruksområde och avsätta detta till ett 

naturreservat med möjligheter till ekoturism? Att kunna campa och cykla i vildmarken är lika 

exotiskt som unikt. Bjud in universitet, forskare och högskolor och låt dem se vad detta kan 

göra för den biologiska mångfalden under 20, 50 och 100 år – och längre än så. För att få 

gammelskog igen, måste man börja någon gång. Låt oss börja nu. Var med och skriv historia. 

Låt kommande generationer prisa de beslut som ni har varit med om att fatta idag.  

Vår tid på jorden är kort, men vårt ansvar sträcker sig så mycket längre än så.   

Fler idéer 
Ta vara på allt som redan finns. Slå upp ögonen och se allt det vackra, var inte hemmablinda. 

Se till att det finns vettiga kommunikationer från både Falun och Bollnäs.  

Sätt upp rastplatser längs vägarna med bord, bänkar och möjligheter att slänga skräp. Ta vara 

på alla potentiella utsiktsplatser och gör dessa till tillgängliga utflyktsmål. 

Gynna företagare centralt i Alfta och Edsbyn. Låt inte butiksfönster gapa tomma till förmån 

för nybyggda affärslokaler utanför tätorterna, dit man bara tar sig med bil. Låt kärnorna av 

Alfta och Edsbyn bli mer levande – igen. 

Ta vara på alla de engagerade människor som värnar sin bygd runt om i kommunen. 

Uppmuntra de som håller ängar och betesmark öppna och som renoverar och underhåller sina 

gårdar. 

De Vinnande V-orden 
Vildmarken, Vidderna, Voxnadalen och Världsarvet. Det är lätt att vila på v-knappen en stund 

och lägga till Vyerna, Voxnan, Vänligheten, Variationerna, det Vilsamma, Vilda djuren, det 

Vackra landskapet, Världskartan. 

Kanske är det ödets ironi att det just är ett v-ord, som hotar att omintetgöra alla mina visioner 

– vindkraften.  

Förvalta detta vackra och mångfacetterade landskap väl och med varsam hand. Låt det även få 

bli en ovärderlig plats för mina barn och kommande generationer. Låt det sista, men kanske 

viktigaste, v-ordet fogas till listan – Vetorätten. Låt även Vetorätten bli ett vinnande v-ord. 

Våga Värna Våra Vackra Vyer – Vägra Vindkraften 
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