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STYRELSEN FÖR NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING FÅR HÄRMED AVGE
REDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014, FÖRENINGENS TJUGOÅTTONDE
VERKSAMHETSÅR.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
KONCERNFÖRHÅLLANDE
Koncernen omfattar förutom Nedre Dalälvens Intresseförening även det helägda dotterbolaget Nedre
Dalälvens utvecklingsaktiebolag (NEDAB). Med ett gemensamt arbetsnamn benämns föreningen och bolaget
Nedre Dalälvssamarbetet, förkortat NeDa. Nära kopplat till NeDa är den egna juridiska personen Leader Nedre
Dalälven, ideell förening. NeDa:s VD är även arbetande ordförande i Leader. NeDa och Leader delar även på
andra kansli- och kontorsresurser. Denna förvaltningsberättelse omfattar även verksamheter inom NEDAB.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Nedre Dalälvens Intresseförening bildades den 12 juni 1986. Kansli inrättades i Gysinge. Det geografiska
verksamhetsområdet sträcker sig från Säter till havet vid Älvkarleby. Sett från älvperspektiv är området ca 17
mil långt.
NeDa har till uppgift att med utgångspunkt från Nedre Dalälvens unika och höga natur- och
kulturmiljökvaliteter samt det centrala och strategiska läget i landet verka för att:
- övergripande ge regionen en positiv profilering
- gagna medlemmarna
- utveckla turismen
- bidra till inflyttning av hushåll och företag
Utvecklingsarbetet skall ske med beaktande av de areella näringarnas intressen, natur-, kultur- och
miljöintressen samt medlemmarnas övriga intressen. FN-organet UNESCO:s utnämning av Nedre Dalälven till
biosfärområde ska genomsyra NeDa:s hela verksamhet.
ÖVERGRIPANDE OM ÅRETS VERKSAMHET
Med utgångspunkt från av stämman fastlagd affärsplan och av styrelsen beslutad verksamhetsplan bedrevs
arbetet genom marknadsföring, inklusive utveckling av kontakter och projektverksamhet som gagnar
medlemmarna och regionen. Föreningen har vidare initierat eller deltagit i projekt som är värdefulla för
regionens och medlemmarnas utveckling.

Styrelsemöten
Under året har sex styrelsemöten ägt rum.
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STYRELSEN HAR HAFT FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING:
ORDFÖRANDE: PETER KÄRNSTRÖM, SANDVIKENS KOMMUN
ORDINARIE LEDAMÖTER
FÖR KOMMUNER
Lars Isacsson

Avesta kommun

Ulf Hansson

Hedemora kommun

Marie Wilén

Heby kommun, 1:e vice ordförande

Jonas Nyberg

Tierps kommun

FÖR MARK- OCH VATTENÄGARE
Pirjo Gustafsson

LRF, 2:e vice ordförande

Maria Stenqvist

Bergvik Skog AB

FÖR ÖVRIGT NÄRINGSLI V
Renata Künz

Hedesunda camping

SUPPLEANTER
FÖR KOMMUNER
Jörgen Edsvik

Gävle kommun,

Alaittin Temur

Sala kommun

Lars-Evert Dahlberg,

Säters kommun

Inga-Lil Tegelberg

Älvkarleby kommun

FÖR MARK- OCH VATTENÄGARE
Birgitta Adell

Fortum Generation AB

Caroline Rothpfeffer

BillerudKorsnäs

FÖR ÖVRIGT NÄRINGSLIV
Torbjörn Hägglund

Äventyrarna AB
2

NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING
ORG NR 885500-8374

Auktoriserade revisorer har varit Mats Vestling, BDO med Christer Segebladh BDO som suppleant.
Lekmannarevisorer har varit Lotta Zetterlund, LRF och Conny Rönnholm, Tierps kommun.
Valberedningen har bestått av Stina Röjerås, Heby kommun, Kjell Rosén, Hedemora kommun och Lars
Sundström, LRF, med Stina Röjerås som sammankallande.
Verkställande direktör är sedan 1986 Kalle Hedin.
Antalet anställda i föreningen och dotterbolaget NEDAB, uppgick i slutet av 2014 till 11,2 årsarbetare
fördelade på 16 personer, varav 3,8 årsarbetare i föreningen och 7,4 i bolaget. I det närstående Leader Nedre
Dalälven fanns 3,9 årsarbeten fördelat 10 personer. Sammantaget 17 olika personer.
Medlemmarna utgjordes under 2014 av:
Avesta Industristad AB, Avesta kommun, Bengts & Tyttbo Gård, Bergvik Skog AB, Billerud Korsnäs AB, Bjurfors
Hotell & Konferens, Centrumtryck AB, Dalagård AB, Dala Husby Hotell & Restaurang, Fortum Generation, Gävle
kommun, Heby kommun, Hedemora kommun, Hedesunda Camping, LRF, Sala kommun, Sandvikens kommun,
Sjöviks Folkhögskola, Stora Enso Fors AB, Sveaskog, Swedbank, Säters kommun, Söderfors Herrgård AB, Tierps
kommun, Upplandsstiftelsen, Vattenfall, Älvkarleby kommun, Älvkarleby Konferens och Turisthotell,
Äventyrarna AB, Ösby Naturbruksgymnasium och Östa Camping.

ÖVERGRIPANDE ARRANGEMANG
ÅRSSTÄMMAN
Den i vanlig ordning välbesökta årsstämman ägde rum den 16 maj i ishallen bredvid Göransson arena,
Sandviken. Som värd för stämman hälsade Peter Kärnström, ordförande i kommunstyrelsen i Sandviken, alla
varmt välkomna och Sandvikens kommun bjöd på stämmolunchen. Efter lunchen besöktes
Landsbygdsriksdagen, där NeDa var en av utställarna.
ÅRSAVSLUTNING/JULTRÄ FF
Den 18 december var medlemmarna m.fl.
inbjudna till sedvanlig informell
årsavslutning i Flottarkojan i Gysinge.

3

NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING
ORG NR 885500-8374

BIOSFÄROMRÅDE ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN
BAKGRUND
Älvlandskapet Nedre Dalälven utnämndes av UNESCO till biosfärområde 2011 och blev därmed det tredje
området i landet som fått den statusen. Biosfärområden ska:

-

Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling.

-

Värna den biologiska mångfalden.

-

Vara modellområden för hållbar utveckling.

-

Vara arenor för forskning och utbildning.

Unescos utnämning av Nedre Dalälven till biosfärområde genomsyrar hela NeDa:s verksamhet vilken har
implementerats inom organisationen under 2014. Det innebär att denna förvaltningsberättelse i sin helhet
också är en beskrivning av biosfärarbetet. Några typiska biosfäraktiviteter under 2014 som inte redovisas på
annan plats i förvaltningsberättelsen redovisas dock här.
BIOSFÄROMRÅDET SOM I DENTITET OCH VARUMÄR KESPLATTFORM

Under året gjordes en projektansökan med kommunal medfinansiering som i september inlämnades
till de tre regionförbunden och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Ansökan behandlades vid NeDa:s
styrelsemöten under året.
Syfte
Projektets syfte är att


Få kommunerna att i långt större omfattning än idag använda sig av biosfärutmärkelsen



Sprida kunskap om de möjligheter det innebär att ingå i ett biosfärområde bland kommunernas
tjänstemän och politiker samt hos turismföretagen.



Öka delaktigheten och engagemanget från kommunernas sida i biosfärarbetet.



Verka för att turismföretagen i mycket högre grad än idag samverkar affärsmässigt i lokal
destinationsutveckling och/eller i tematiskt större geografiskt område, bl.a. med utgångspunkt från
biosfärområdets syften och värden.



Verka för ökade samarbetsytor för turismföretagen för att ökat verksamheters och områdets
konkurrenskraft bl.a. genom ett ökat utbud av upplevelser och tjänster.



Öka antalet besökare, omsättningen och lönsamheten i turismföretagen.
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Främja fördjupade samarbeten mellan turismföretagare med fokus på hur tillhörigheten till ett
biosfärområde kan användas som en resurs i företagandet.



Bygga upp en struktur för ett Wiki Nedre Dalälven, informera om möjligheten att bidra samt påbörja
mottagande, granskning och systematisering av inkomna bidrag.

HOVRAN – MÖTE FÖR INTRESSENTER 27 JANUARI
Mötets syfte var att samla olika aktörer och intressen för en dialog om Hovranområdets utvecklingsmöjligheter
inom ramen för ekologisk, ekonomisk och social utveckling och i biosfärområdets anda. Ett 40-tal deltagare
diskuterade vad som kan göras för att Hovranområdet ska bli ett attraktivt naturområde för både
ortsbefolkningen och turister. Arrangörer var Hedemora kommun och Hovranstiftelsen.

RAPPORT TILL NATURVÅRDSVERKET
Naturvårdsverket vill ha årliga redovisningar av svenska biosfärområdens verksamhet.
Redovisningen sker i form av en överskådlig verksamhetsrapport med bilder och förklarande text, vilken också
används internt och externt för att ge en översikt av verksamheten.

BIOSFÄRAMBASSADÖRER
De biosfärambassadörer som deltagit i aktiviteter under 2013 tillfrågades om de ville/hade möjlighet att
fortsätta även under 2014. 13 av ambassadörerna svarade ja. Eftersom flera ambassadörer behövdes skickades
en förfrågan ut som gav 11 positiva svar. Nya och gamla ambassadörer inbjöds till träffar/studiecirkel med syfte
att utbilda, utbyta erfarenheter och förse med informationsmaterial. Träffarna genomfördes under
sommarhalvåret.

UTVECKLINGSRÅD FÖR BIOSFÄROMRÅDET
Utvecklingsrådet hade möte i Gysinge den 20 februari med 21 deltagare.
Några punkter som diskuterades:


Summering av biosfäråret 2013



Verksamhetsplan för biosfärområdet 2014-2015



Biosfärambassadörernas roll
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Forskningsprojekt/ansökningar – vad är på gång?



Bioblitz – Vad är det? Något för oss?

INFORMATIONSFOLDRAR
Nytryck av 1 000 informationsfoldrar på engelska inför bl.a. Vildmarksmässan, för utdelning till
biosfärambassadörer, turistbyråer m.fl.

INFORMATION TILL TUR ISTBYRÅER
Inför sommarsäsongen fick alla kommunernas turistbyråer (och motsvarande) information och material om
biosfärområdet vid möten.

BIOSFÄROMRÅDETS DAG 2 JUNI
Den nationella biosfärdagen uppmärksammades för andra gången i vårt område. För året hade antalet
besökspunkter utökats till sju: NeDa:s biosfärkontor, Hedesunda camping, Biosfärum Gröna Kunskapshuset,
Naturum, Lars Pers getgård, Humlebackens kulturhus och Hälla fågeltorn vid Hovran.

UNESCOS BESLUTSMÖTE OM NYA BIOSFÄROMRÅDEN I JÖNKÖPING 10 -13 JUNI
Den 10-13 juni var biosfärområdet Östra Vätterbranterna värd för det globala styrelsemötet för Unescos
vetenskapliga program Människan och biosfären MAB ICC. Ca 130 delegater från hela världen kom för att
besluta om nya biosfärområden. Nedre Dalälven deltog med en poster där de svenska biosfärområdena
presenterades och en seminarieserie som var öppen för allmänheten. På kvällen den 11 juni, var Unesco värd
för en buffé där det bjöds på ”smaker från svenska biosfärområden”. Från Älvlandskapet Nedre Dalälven fanns:
Lissellas senap, havtornsylt från Muddus hjortron, ölkorv och getost från Lars Pers getgård.

BIOSFÄRRESOR
För att lära känna området och mer om dess verksamheter inbjuds NeDa:s styrelse, personal,
biosfärambassadörer, utvecklingsråd och turismnätverk att delta i studieresor i området.
Den 16 juni startade resan längst österut med besök på Rullsands camping och en promenad på Billudden.
Vidare till Laxön i Älvkarleby med guidning av Rose-Marie Strand och lunch på restaurang Kungsådran. Resan
fortsatte till Båtforstorpet där Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen informerade. Eftermiddagskaffe bjöds på
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Trädgår´n i Söderfors och efterföljdes av bruksvandring med Gunnar Tholander. Resan avslutades hos Gysinge
Centrum för byggnadsvård.

Resan den 5 september omfattade områdets västra delar och startade hos Permakultur i Stjärnsund, gick
vidare mot Stora Skedvi till Visthusboden och Forsa Gård. Lunch serverades på Dala Husby Hotell.
Eftermiddagen tillbringades i Hedemora med besök på skördefest i Södra Dalarna där NeDa:s Vd delade ut
priset Årets Skördefesthjärta, guidad stadsvandring och till sist ett besök i Hedemoras nya byggnadsvårdsbutik.
Ca trettio personer deltog på resp. resa.

MASTERSTUDENT GÖR EX AMENSARBETE OM BIOSF ÄROMRÅDET
Jenny Kangas som studerar hållbar utveckling vid Uppsala universitet gör sitt examensarbete i biosfärområdet.
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STUDIEBESÖK
Under året har biosfärområdet haft ett antal studiebesök med besökare från både Sverige och från andra
länder: Canada, Storbritannien och Sydkorea.
Den 24 oktober fick Nedre Dalälven besök av en delegation från biosfärområdet GoChang i Sydkorea. De ville få
information om hur vi använder våra höga natur- och kulturmiljövärden för att utveckla vårt biosfärområde.
Gästerna fick en introduktion om vårt biosfärområde och exempel på två verksamhetsområden som vi har
särskilt fokus på: Turism med inriktning på natur och fiske samt Älvlandskapet och betydelsen av att hålla
markerna öppna. De fick också ta del av Färnebofjärdens Nationalpark genom utställningarna på naturum och
ett besök vid Sevedskvarn. Ett besök på en svensk bondgård fanns som önskemål och dagen avslutades därför
hos Per Möller på Åby gård.

Besöket från Sydkorea är en tydlig effekt på det växande internationella intresset för Biosfärområden.
Delegationen anlände till Stockholm sent på kvällen den 23 oktober för att morgonen efter komma till oss, den
enda reseanledningen för dem att vistas i Sverige. Efter avslutat program påföljande dag reste sedan
delegationen tillbaka till Stockholm för att morgonen efter flyga vidare till Estland.

PROJEKT OCH UPPDRAG
MYGGBEKÄMPNINGEN
Organisation för verksamheten
NEDAB är huvudman för bekämpningen med VD som ansvarig under styrelsen. Vid NeDa-kontoret har i övrigt
Kia Olofsdotter omfattande administrativa uppgifter, bl.a. inhämtande av godkännande för bekämpning från
markägare (drygt 2 000 fastigheter 2014).
Därtill finns personal, fyra heltider och en mygghund, som är helt anställda av NEDAB och har sin fasta
arbetsplats i av NEDAB hyrda kontors- och laboratorielokaler i Uppsala. Verksamheten i Uppsala leds av Jan O.
Lundström som bl.a. upprättar ansökningar om nödvändiga tillstånd och dispenser för bekämpningen, svarar
för utformning av monitoring och egenkontroll samt leder personalen som består av Martina Schäfer (GISansvarig samt biträdande bekämpningsledare), Eric Blomgren (ekolog), Pernilla Wahlqvist (ekologassistent)
samt extrainkallad fältpersonal sommartid. Den praktiska verksamheten med riktad biologisk bekämpning av
8

NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING
ORG NR 885500-8374

översvämningsmyggor utförs i huvudsak av Jan Lundström och Martina Schäfer, med bistånd av Eric Blomgren
och Pernilla Wahlqvist. Verksamheten med monitoring av stickmyggor sköts i huvudsak av Pernilla Wahlqvist
och verksamheten med egenkontroll sköts i huvudsak av Eric Blomgren.
Verksamheten under 2014
Ansökningar om dispens, tillstånd och godkännande från markägare samt anmälan till kommuner och
länsstyrelser
Ansökningar om dispenser för år 2014 gällande spridning från helikopter samt tillstånd för spridning i Natura
2000-områden färdigställdes i alla sina delar inklusive MKB och sändes av NEDAB till Naturvårdsverket under
slutet av 2013. Under januari 2014 färdigställdes och sändes dessutom fyra dispensansökningar till
Länsstyrelsen i Gävleborg län, två ansökningar till Länsstyrelsen i Dalarna, en ansökan till Heby kommun, tre
ansökningar till Länsstyrelsen i Uppsala län och en ansökan till Länsstyrelsen i Västmanlands län angående
bekämpning i naturreservat och i nationalpark. Efter godkännandet av VectoBac G för bekämpning krävs
dessutom skriftlig anmälan till alla berörda sju kommuner och fyra länsstyrelser, vilket färdigställdes och sändes
under vårvintern 2014. Av erfarenhet vet vi att markägarens godkännande krävs för att utföra bekämpning
varför vi försäkrade oss om att samtliga markägare svarat på vår förfrågan om att vi får bekämpa på deras
fastigheter.
Egenkontroll ett krav för dispenser och tillstånd
Tillstånd beviljades till större delen av de sökta områdena. Tillståndet förenades med krav att genomföra
uppföljningsprogram enligt tidigare år med 12 områden (6 bekämpade och 6 obekämpade områden) och 10
kläckfällor i varje område.
Bekämpning 2014
Mellan maj och augusti 2014 utfördes två bekämpningsinsatser mot översvämningsmygg.
I slutet av maj började flödet i Dalälven att öka och nådde ett max-flöde på 605 m3/s vid Långhag och 642 m3/s
vid Näs. Myggbekämpningen omfattade 2 482 ha och genomfördes den 2-8 juni.
I början av juli ledde riklig nederbörd till ökade flöden i Dalälven med max-flöden på 496 m3/s vid Långhag och
521 m3/s vid Näs. Myggbekämpningen omfattade 831 ha och genomfördes den 8-10 juli.
Totalt bekämpades översvämningsmygglarver inom 3313 ha under sommaren 2014, med utmärkt resultat.

Monitoring av vuxna stickmyggor och egenkontroll av andra insekter
Monitoringprogrammet för vuxna stickmyggor utfördes vecka 19 till vecka 37 och visade att 2014 var en bra
sommar med få mängder stickmyggor i områden längs Nedre Dalälven efter två lyckade bekämpningar.
Fångsterna i de totalt 38 CDC-fällorna ger en bra överblick över myggsituationen varannan vecka under hela
säsongen. Myggredovisning och myggprognos varje udda vecka framgår på hemsidan (www.mygg.se).
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HÄVD AV ÄLVÄNGAR
Ett av NeDa:s viktigaste mål alltsedan NeDa bildades är att medverka till att behålla och utveckla det attraktiva
öppna landskapet både för människor och med tanke på biologisk mångfald. Som en del i detta driver NeDa
projektet ”Hävd av älvängar – ekonomiska och ekologiska möjligheter”.

Nedre Dalälven är ett av landets mest vattenrika och natursköna älvpartier. De rika älvängarna har spelat en
viktig roll som fodermark i området sedan medeltiden. Från Säters kommun till mynningen i Älvkarleby och
med Svartådalen i Sala kommun finns över 5000 hektar öppna eller igenväxande marker. Förr i tiden hölls för
älvens del denna mark öppen tack vare älvens översvämning och genom böndernas slåtter. Sedan den
traditionella foderproduktionen blivit olönsam under 1950- och 1960-talen har hävden upphört på nästan alla
älvängar, vilket lett till igenväxning, förbuskning och förlust av livsmiljöer för de arter som är beroende av
älvnära hävdade marker.
Under de senare år har flera större älvängar restaurerats och åter tagits i hävd, främst inom ramen för de
jordbruksstöd som administreras via Jordbruksverket. I dag finns ca 600 ha älvängar som slåttras eller betas
inom Nedre Dalälvsområdet. Inom den regionala landskapsstrategin som länsstyrelsen i Gävleborgs län
presenterade i slutet av 2013 föreslås en ökning av restaureringarna med 170 ha/år. Med den takten kommer
vi att nå ca 2 300 ha hävdad älväng inom en 10-årsperiod. NeDa:s hävdprojekt har ambitionen att ta
samordningsrollen om hur åtgärder, rådgivning och information ska samlas och på bästa sätt användas för att
öka älvängshävden.
Projektets arbete var under år 2014 främst inriktat på:
•

Nätverksbyggande och förmedling av kontakter mellan entreprenörer, markägare, länsstyrelser och
andra organisationer som arbetar med frågor om hävd och/eller användning av skördad biomassa,
t.ex. Upplandsstiftelsen, LRF, Sala Heby Energi, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI),
Hedemora Näringsliv AB och Seriq AB. Detta arbete har innefattat ett stort antal fältbesök och
inomhusmöten samt kontakter via e-post och telefon. Som ett konkret resultat av dessa insatser
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kommer restaurering och återupptagande av hävd genom bete att ta sin början på minst 200 ha
älvängar under år 2015.
•

Fortsatt insamling av kunskaper och erfarenheter, bland annat genom studiebesök till Svartådalen och
till Seriqs biogasanläggning i Söderhamn samt deltagande vid maskindemonstrationer i Värmlandsbro,
Österfärnebo och Hedemora (Hovran).

•

Anordnande av flera seminarier samt en studieresa till Svartådalen, med intresserade entreprenörer
som främsta målgrupp, för att förmedla information om hävdfrågor och även att främja kontakter
mellan deltagarna.

•

Fortsatt upprätthållande och utveckling av en databas för marker som är lämpliga att restaurera och
hävda.

•

En grund har lagts för en kommande ansökan till EU Life, genom ett stort antal kontakter med andra
aktörer, som på ett eller annat vis kommer att ingå som samarbetspartners i ett kommande Lifeprojekt. Vid ett möte i december 2014 med representanter för Nedre Dalälvsområdets fyra
länsstyrelser fick NeDa i uppdrag att vara koordinerande part och driva ansökningsprocessen, med
länsstyrelserna som stödjande parter. Strax före årsskiftet 2014/2015 påbörjades arbetet med ett
första steg i processen, att göra en ansökan till Naturvårdsverket om skrivarmedel. (Ansökan om
skrivarstöd lämnades in under januari 2015 och fick bifall av Naturvårdsverket i mars detta år.)

NATIONELLA TURISTFIS KEPROJEKTET/SWEDENFISHING.COM
Vid sidan av myggbekämpningen är detta NeDa:s största uppdrag. Verksamheten påbörjades den 1 mars 2010
efter en förstudie. Jordbruksverket har beslutat om förlängning av sitt stöd av projektet till mars 2015.
Bakgrunden till projektet är att Sverige har fantastiska förutsättningar för utländsk fisketurism.
Europamarknaden är mycket stor med ca 50 miljoner fiskeintresserade. Sannolikt är fisketurism det enskilda
segment inom turismen som har de bästa förutsättningarna, att locka européer till Sveriges landsbygder. För
landsbygdsutveckling kan, rätt hanterat, den utländska fisketurismen innebära nya företag, jobb och ökat
underlag för servicenäringen.
Därmed skulle fisketurismen från Europa kunna spela en ännu större roll för turismutvecklingen och tillika
landsbygdsutvecklingen i Sverige än vad den gör i dag. Behovet av produktutveckling är dock stort. Oftast är
det inte utbudet av tillräckligt bra fiskevatten som är svagheten i produkten. Istället ligger bristerna i
mottagningsapparaten och känsla för vad marknaden önskar i fråga om logi, service och utrustning. Ofta saknas
också grundläggande kunskaper om fisket som sådant hos entreprenören/företaget, likaså förståelsen för att
olika gäster kan ha helt skilda uppfattningar om hur fisket ska bedrivas beroende på varifrån de kommer.

Projektarbetet med att förbättra och förädla de fantastiska förutsättningar som Sverige har sker genom bl.a.
följande åtaganden:
 Skapa och sköta en webbportal på 11 språk med information om respektive fiskedestinationer/anläggningar, inklusive länkar till de boknings- och säljkanaler som anläggningarna arbetar med. Se
vidare www.SwedenFishing.com
 Genomföra visningsresor till deltagande fiskedestinationer/-anläggningar för utländska researrangörer
inom fiske.
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Bearbeta utländsk press och media. Bjuda in dem för reportageresor, gärna i samarbete med
arrangörer, agenter och Visit Sweden.
Delta på branschmässor i olika europeiska länder för att öka kunskapen om varumärket och därmed
Sverige som alternativ till konkurrentnationer som bl.a. Irland och Norge.
Produktutveckling genom kontakter med befintliga och nytillkomna fiskedestinationer/-anläggningar
inom medverkande leaderområden för att förmedla de krav och önskemål olika marknader har
Stimulera fiskedestinationer/-anläggningar att arbeta med nya säsonger och nischer för att nå
målgrupper som därmed ger företagen möjlighet till ökad beläggning.

Grunden för projektet är ett samarbete mellan Svenska leaderområden som satsar på företagande och
entreprenörskap genom fisketurism, Jordbruksverket centralt och Visit Sweden, f.d. Sveriges Turistråd. Nedre
Dalälvens Intresseförening är samordnare av projektet som har en totalbudget på 10 milj kr.
Vid utgången av 2014 hade de 23 medverkande leaderområdena från Skåne till Lappland utökats med
ytterligare ett område, MittSkåne. Vid årsskiftet fanns 176 företag presenterade på www.SwedenFishing.com.
Båda dessa kvantitativa mått överträffar med råge målsättningarna i projektplanen som var 15-16
leaderområden och 60-talet företag. Projektet pågår under åren 2010-2014. NeDa:s VD är ordförande i
projektet, Henrik Thomke är projektledare, Johan Hedin är webbutvecklare och Henrik Larsson arbetar med
kontakter med områdena, marknadsföring m.m.
Övergång till SwedenFishing ekonomisk förening
Inför projektets slutförande i mars 2015 har övergången till ny långsiktigt arbetande organisation påbörjats.
Efter bildandet av SwedenFishing ekonomisk förening i november 2013 har styrelsen under föreningens första
fulla verksamhetsår arbetat intensivt med att ta fram och förankra en affärsplan bl.a. hos turistorganisationer
på regional och nationell nivå och andra tänkbara partners. Kalle Hedin, NeDa:s tidigare vd, omvaldes till
ordförande.
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MEDVERKAN I EXTERNA ORGAN
Under året har NeDa deltagit i en lång rad sammankomster och utredningsgrupper rörande regionens eller
delar av regionens utveckling, bl.a:
DALÄLVENS VATTENVÅRD SFÖRENING/DALÄLVENS VATTENRÅD
VD ingår sedan starten 1990 i styrelsen för Dalälvens Vattenvårdsförening vars huvuduppgift är att genom ett
omfattande kontrollprogram svara för fortlöpande recipientkontroll i hela Dalälvens avrinningsområde och
dess mynningsområde. Medlemmar utgörs av alla kommuner inom avrinningsområdet och större industrier.
Dalälvens Vattenvårdsförening har påtagit sig att vara huvudman för Dalälvens Vattenråd (en följd av EU:s
vattendirektiv), i vars styrgrupp VD utsetts ingå.
SKÖTSELRÅD FÖR NATIONALPARKEN/NATURUM OC H NATURRESERVAT
NeDa företräder de fyra berörda kommunerna i skötselrådet för Färnebofjärdens Nationalpark.

LEADER NEDRE DALÄLVEN
I princip hela Sveriges landsbygd består av 63 leaderområden som verkar för stärkt ekonomi på främst
landsbygden. Leader ingår i Landsbygdsprogrammet och finansieras med 40 % från EU, 30 % från staten och 30
% från andra offentliga organ, i huvudsak från kommunerna. Leader beslutar om stöd till bra
utvecklingsprojekt. Leader Nedre Dalälven är en egen juridisk person. För att stöd ska beviljas kräver Leader
Nedre Dalälven, förutom ifråga om ungdomsprojekt, att målet med projekten är att skapa nya
arbetstillfällen/företag och/eller inflyttning.
De stödmedel som LAG för Leader Nedre Dalälven kunnat besluta om under sjuårsperioden 2008-2014 uppgår
till drygt 55 milj. kr (en mindre del av medlen kan användas även i början av år 2015).
Geografiskt omfattar Leader Nedre Dalälven kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp (del av),
Älvkarleby samt socknarna Hedesunda i Gävle kommun och Österfärnebo i Sandvikens kommun. De större
samhällena är helt eller delvis undantagna. Antalet invånare uppgår till ca 65 000 inv.
Leader Nedre Dalälven leds av LAG, Lokal aktionsgrupp (styrelse), bestående av 21 ledamöter, 7 från vardera
ideell, offentlig och privat sektor samt därtill 2 suppleanter från vardera sektorn. Ordförande är Kalle Hedin,
Nedre Dalälvens Intresseförening och vice ordförande Abbe Ronsten, Säters kommun. Verksamhetsledare är
Kia Olofsdotter och kanslipersonalen i övrigt delar också sina tjänster mellan Leader Nedre Dalälven och NeDa.
Under år 2014 har arbetet för LAG i huvudsak handlat om att skriva en ny strategi för kommande
programperiod 2015-2021. I övrigt har ett stort antal projekt slutredovisats under 2014 och
utvärderingsarbetet av hela programperioden påbörjats. Mer information om Leader Nedre Dalälven finns på
www.leader-nedredalalven.org

13

NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING
ORG NR 885500-8374

TURISMFRÅGOR/-UTVECKLING
Turismfrågorna har alltid varit en stor del eller t.o.m. övervägande del av NeDa:s verksamhet, vilket fortfarande
är fallet. Finansiering och genomförande sker främst genom olika projekt och deltagande turistentreprenörer.
Projekt som ingår i turismutvecklingen är projekten Turismsamverkan, Fisketurism Nedre Dalälven och ett
projekt för information om och marknadsföring av vandrings-, kanot- cykelleder. Inom ramen för
turismfrågorna sker även frågor kring ”Flytta hit”. Medverkande i projekten är främst enskilda småskaliga
turistentreprenörer och ett fåtal något större företag i form av hotell- och konferensanläggningar. Totalt finns
över 100 företag på sändlistan, vilka i varierande omfattning deltar. En del av dem är mycket aktiva medan
några sällan deltar i olika aktiviteter. Därtill deltar de nio kommunernas turistfunktioner i verksamheten.
De enskilda turistverksamheter som finns i området har oftast var för sig inte tillräckliga resurser att nå ut med
sina budskap till marknaden. Nedre Dalälven har så höga kvalitéer och goda förutsättningar att området och
dess enskilda aktörer har förutsättningar att nå förutom den svenska marknaden även utlandsmarknaden.
Målet är att öka antalet sysselsatta inom turismen och dess spridningseffekter till andra servicenäringar samt att
i övrigt bidra till en attraktiv och rik bygd till gagn för bofasta och möjligheter att få fler inflyttade hushåll och
företag. I enlighet med tidigare avstämningar med entreprenörerna och kommunerna ska detta operativt
åstadkommas genom:
•
Upprätthållande och samordning av ett nätverk av affärsmässiga turistföretag och kommunala
turistfunktioner
•
Webbaserad marknadsföring med bokningsservice
•

Deltagande i strategiska mässor

•

Visningsresor

•

Program och reportage i media

•

Bearbetning av och marknadsföring via researrangörer, resebyråer, agenter, mm.

•

Produktutveckling och utbildningsinsatser genom NeDa samt uppdrag till NeDa

I turismfrågorna har under 2014 från NeDa på i del av sina tjänster medverkat VD Kalle Hedin, projektledare
Henrik Thomke, webbutvecklare Johan Hedin, administratör Cecilia Wallinder, biosfärkoordinator Cristina
Ericson och NeDa:s personal inom administration Kia Olofsdotter, Annett Tormann (t.o.m. 2014-08-10), Kickie
Zetterberg (fr.o.m. 2014-08-01) och Lena Lennartsson.
MARKNADSFÖRING
Inom ramen för NeDa:s turismverksamhet sker
a) marknadsföring i Sverige och Europa gentemot såväl semesterturism som affärsturism
b) stöd till produktutveckling avseende hela skalan från mycket småskalig verksamhet till
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etablerade anläggningar samt geografiskt sammanhållna områden
c) i NeDa:s egen regi, i samverkan med turistentreprenörer, direkt insäljning och
genomförande av arrangemang för privatpersoner, affärsturism och utländsk semesterturism
d) bokning och förmedling av enskilda produkter i området
e) handfast hjälp med att planera och lägga in upplevelser och logi i onlinebokningssystem,
vilket även ger möjlighet till integrering på företagarens egen hemsida.
NeDa:s aktiva roll som incoming operatör (se ovan) har flera syften, bl.a.
-

att fungera som kvalitetssäkrare genom att optimalt ta tillvara kundens önskemål

-

att stödja medlemmar med mat och logi i insäljning och genomförande

-

att, ifråga om affärsturismen, öka möjligheterna för entreprenörer/verksamheter att kunna fungera
som underleverantörer till mat-, konferens- och logianläggningar.

Hemsida
2014 lanserades Nedre Dalälvens nya webplattform: www.nedredalalven.se På hemsidan, som löpande fylls på
med nya funktioner och material finns utöver de turistiska budskapen information om NeDa:s organisation och
verksamhet. Bl.a. de årliga förvaltningsberättelserna, presentationer av NeDa-kommunerna och dess
turistbyråer samt information om fisket, naturen och kulturen i området. Navigeringen på hemsidan har
förenklats genom en uppdelning i flikar, för besök, biosfär och verksamhet.
Turismföretagen i NeDaområdet erbjuds möjlighet att
för en låg kostnad medverka
på hemsidan med sin egen
presentation och
onlinebokning om så önskas.
Besökartalen är runt 30 %
högre på den nya
webbplatsen jämfört med det
sista året på den gamla
webbplatsen.

Under 2014 hade www.nedredalalven.se cirka 43 000 unika besökare med en snittvisning av 7 sidor per
besökare. Detta trots att den ännu inte är fullt utbyggd och kvantitetsmässigt innehåller mindre information än
vad den gamla webbplatsen gjorde. Det finns därför all anledning att förvänta sig fortsatt stigande besökarantal
när den nya webbplatsens innehåll växer.
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Onlinebokning via hemsidan vidareutvecklas successivt. Hjälp och stöd kring systemets möjligheter för
logianläggningar, aktivitetsentreprenörer och besöksmål är fortsatt en av de viktigaste satsningarna NeDa kan
bistå sina turistintressenter med. Genom att utnyttja Internets försäljningsmöjligheter kan NeDa-områdets
nätverk stärkas affärsmässigt och nödvändig produktutveckling ske där olika leverantörers utbud kan
tillgängliggöras och paketeras. Turistföretagen erbjuds även att ett länkat bokningsfönster integreras i
företagens egna hemsidor. I slutet av 2014 fanns det närmare 40 produkter att tillgå för bokning och betalning
online på www.nedredalalven.se.
Sociala medier
Arbetet med Facebooksidor sker löpande och upplevs som en bra plattform för att nå ut med såväl inspiration
som information. Både till de som redan engagerat sig på sidan och nya intressenter. Sidorna det handlar om
är: https://www.facebook.com/NedreDalalven och https://www.facebook.com/LeaderNedreDalalven därtill
finns information om Nedre Dalälvens turistfiskeanläggningar på www.swedenfishing.com
MÖTESVERKSAMHET MED NEDA:S TURISTINTRESSENTER
Turismintressenterna inbjuds återkommande till olika tema- och planeringsmöten bl.a. inför mässdeltaganden.
Tre interna visningsresor genomfördes till turistföretag och andra besöksmål i hela området.
MÄSSDELTAGANDE
Den 29-30 januari deltagande på Mälardalens Möten & Events B2B-mässa för besöks- och eventbranschen på
Bombardier Arena i Västerås.
Den 7-9 mars genomfördes årets största
turistsatsning genom medverkan på
Vildmarksmässan med en av de största
montrarna på 144 m2. Ett 30-tal utställare
från NeDa:s turistintressenter deltog.
Deltagandet hade föregåtts av omfattande
planering kring upplägg.

Den 16-18 maj deltagande på Landsbygdsriksdagen i Sandviken.
Den 22-23 augusti deltagande på MellanskogsElmia i Sala
Den 30-31 augusti deltagande på Heby mässan i Östa, Heby kommun.
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Utländska mässdeltaganden och besökresor till utländska researrangörer sker inom ramen för
SwedenFishing
Den 21-23 mars deltagande vid Sportfiskemässan i Kista
Den 23-25 april deltagande vid Nordiska ministerrådets kongress "The North Atlantic Recreational Fishing
Workshop" i Helsingfors
Den 11-12 juni deltog ordförande och projektledare vid Jordbruksverkets konferens "Rådgivande gruppen för
fritidsfiske och fisketurism" i Jönköping
Den 16 september deltog projektledaren vid Jordbruksverkets referensgruppsmöte i Stockholm den 16
september respektive 6 november
Den 7-8 november deltagande vid Fiskekryssning, arrangerad av Fiskejournalen i samarbete med Sportfiskarna
Anlitades som kursledare på temat "Kvalitetssäkring" i Leader Hälsingebygdens fiskenätverk 27-28 november
Den 27-28 november deltagande vid mässan Hengelsport i Utrecht

FLYTTA HIT
Målområdet för ”Flytta Hit”-kampanjen är Uppsala/Storstockholm. NeDa:s marknadskontakter genom åren vid
mässdeltaganden och utställningar, kontakter med mäklare och i andra sammanhang visar en tydlig bild av vad
marknaden efterfrågar. I enlighet därmed är det äldre hus och gårdar på landsbygden och i tätorternas kulturmiljöer
som lyfts fram i marknadsföringen.
Marknadsföringsinsatserna sker i nära samarbete med berörda kommuner och regionens mäklare.
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