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Verksamhetsplan för biosfärområdet 2013-2014
Nedre Dalälvens Intresseförening är huvudman för biosfärarbetet.

Biosfärområdets tre arbetsområden

UTVECKLA  |  BEVARA  |  STÖDJA
Utveckla

Utvecklingsråd
Utvecklingsrådet består av personer från kommuner, länsstyrelser, skogsstyrelsen, markägare, 
näringsliv, föreningar och andra aktörer i området. Syftet är att skapa största möjliga del-
aktighet i arbetet för hållbar utveckling i biosfärområdet. Första utvecklingsrådet hölls 1 mars 
med 29 deltagare och nästa gång blir 12-13 september 2013.

Biosfärambassadörer 
Biosfärambassadörerna, cirka 20, som finns över hela området fortsätter sitt arbete.
De utvecklar sin roll bland annat genom utbyte med ambassadörer från andra biosfärområden.

Samarbete
Samarbete med NeDa:s nätverk Turismsamverkan, i vilket turistföretag och kommunala 
turistfunktioner ingår. 

I verksamheten ingår att vara aktiv och bollplank i frågor kring LIS-områden (landsbygds-
utveckling i strandnära lägen).

Biosfärområdets sammanhållande funktion skapar samarbete över kommun- och länsgränser.

Hemsida
Ny hemsida med bra information om biosfärområdet är under uppbyggnad. 
Länka kommunernas hemsidor till www.nedredalalven.se. 

Information
Informera om att Nedre Dalälven är ett biosfärområde.
Medverka till att kommunerna har information om att de är biosfärkommuner och vad det 
innebär.

Ta fram en samlad information om biosfärområdet att användas på strategiska informations-
punkter och vid olika aktiviteter.

ÄLVLANDSKAPET



!

Marknadsföring
• Medvetandegöra att Nedre Dalälven är ett biosfärområde, internt och externt.
• NeDa är med på Vildmarksmässan i mars och Salamässan i slutet av maj 2013.
• Göra en permanent utställning om biosfärområdet på Naturum Färnebo%ärden.
• Uppmana entreprenörer m.fl. att använda biosfärområdet i sin marknadsföring. 
• Undersöka möjligheterna för märkning av varor och tjänster enligt särskilda kriterier.
• Brunvita skyltar med gemensam logga för alla svenska biosfärområden – ta fram en 

strategi för NeDa. 

Hållbarhetsperspektiv på all verksamhet
Det skall vara tydligt att man är i ett biosfärområde, att det är ett mervärde för besökare och 
boende. På olika sätt visa att det är ett modellområde för hållbar utveckling. 
Arbeta för hållbar turism. 

Projekt för hållbar utveckling
Hävd av Nedre Dalälvens älvängar – ekonomiska och ekologiska möjligheter. 
Projektledare anställs och arbetar för att förbättra möjligheterna till hävd av älvängar och 
liknande marker genom slåtter och/eller bete, entreprenörskap och för ökad biologisk 
mångfald.

Projektförslag: Skogsstyrelsens praktikplatser kan användas för upprustning av leder inom 
biosfärområdet.

Regionala landskapsstrategier för Nedre Dalälven: biosfärkontoret har ett nära samarbete och 
är med i referensgruppen.

Bevara
Delta i verksamheter som berör skyddade områden (kärnområden)
bland annat skötselrådet för Färnebofjärdens nationalpark.

Bevara det öppna landskapet – ”bevara genom brukande”
På olika sätt medverka till att det unika älvlandskapet bevaras genom brukande. Exempel på
det är projektet ”Hävd av Nedre Dalälvens älvängar – ekonomiska och ekologiska möjligheter”.

Stödja
Forskning och utbildning
Forskarnätverket verkar för forskning i och kring biosfärområdet.  
Målsättningen är att knyta fler forskare, forskningsresurser och projekt till nätverket.  

Biosfärum Gröna Kunskapshuset 
Är ett lär- och besökscentrum för olika utbildningsnivåer, näringsliv, offentliga organisationer 
och allmänheten. Delta i styrgruppen och bidra till uppbyggnaden av utställningen om 
biosfärområdet.

Ansöka om att ingå i LTER-Sweden (Long-Term Ecosystem Research). 
De flesta länderna i Europa har samlat sina långliggande ekosystemforsknings- och över-
vakningsområden i ett nätverk kallat LTER-Europe. Sverige är sedan 2010 medlem i detta 
nätverk. Initiativet drivs av SLU och stöds av Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet. Vi bör gå 
med för att samla kunskap, bli en kunskapsbank och en arena för forskning.

Konferenser och nätverk
• Biosfärrådets möte i Vätterbranterna 6-7 februari 2013
• Nationella biosfärdagen 2 juni: aktiviteter på Naturum och Biosfärum Gröna Kunskapsh. 
• Nedre Dalälven är värd för det årliga mötet för svenska biosfärområden 28-29 augusti 2013
• Internationella biosfärdagen 3 november
• Euro MAB möte i Kanada 14-18 oktober 2013


