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STYRELSEN FÖR NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING FÅR HÄRMED AVGE
REDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015, FÖRENINGENS TJUGONIONDE
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 verksamhetsledare 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 FRÅN STÄMMAN 2015-05-27 HAFT FÖLJANDE
SAMMANSÄTTNING:
ORDFÖRANDE: PETER KÄRNSTRÖM, SANDVIKENS KOMMUN
ORDINARIE LEDAMÖTER
FÖR KOMMUNER
Susanne Berger

Avesta kommun

Ulf Hansson

Hedemora kommun

Marie Wilén

Heby kommun, 1:e vice ordförande

Marie Larsson

Älvkarleby kommun

FÖR MARK- OCH VATTENÄGARE
Pirjo Gustafsson

LRF, 2:e vice ordförande

Maria Stenqvist

Bergvik Skog AB

FÖR ÖVRIGT NÄRINGSLIV
Mattias Schneider

Söderfors Herrgård

SUPPLEANTER
FÖR KOMMUNER
Daniel Olsson

Gävle kommun,

Hanna Westman

Sala kommun

Elsa Efraimsson Vestman

Säters kommun

Jonas Nyberg

Tierps kommun

För mark- och vattenägare
Birgitta Adell

Fortum Generation AB

Caroline Rothpfeffer

BillerudKorsnäs

FÖR ÖVRIGT NÄRINGSLIV
Renata Künz

Hedesunda camping
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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 Lars Sundström som sammankallande.
Verkställande direktör är från 1 januari 2015 Katarina ”Kia” Olofsdotter.
Antalet anställda i föreningen och dotterbolaget NEDAB, uppgick i slutet av 2015 till tio årsarbetare fördelade
på femton personer, varav två årsarbetare i föreningen och åtta i bolaget. I det närstående Leader Nedre
Dalälven fanns fyra årsarbeten fördelat nio personer. Sammantaget femton olika personer.
Medlemmarna utgjordes under 2015 av:
Avesta Industristad AB, Avesta kommun, Bengts & Tyttbo Gård, Bergvik Skog AB, Billerud Korsnäs AB, Dalagård
AB, Dala Husby Hotell & Restaurang, Fortum Generation, Gävle kommun, Heby kommun, Hedemora kommun,
Hedesunda Camping, LRF, PRO Folkhögskola, Sala kommun, Sandvikens kommun, Sjöviks Folkhögskola, Stora
Enso Fors AB, Stuart Print AB, Sveaskog, Swedbank, Säters kommun, Söderfors Herrgård AB, Tierps kommun,
Upplandsstiftelsen, Vattenfall, Älvkarleby kommun, Äventyrarna AB, Ösby Naturbruksgymnasium och Östa
Camping.

ÖVERGRIPANDE ARRANGEMANG
AVTACKNING AV VD
Kalle Hedin slutade vid årsskiftet 2014-2015 som vd efter nästan 30 år på posten. Kalle avtackades den
28 januari på Café Udden i Gysinge. NeDa:s medlemmar, styrelse, hedersledamöter och personal var officiellt
inbjudna till avtackningen. Utöver dessa uppvaktade hemligt inbjudna gäster under temat ”Här är ditt liv”,
andra skickade videohälsningar som visades på storbild.
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ÅRSSTÄMMAN
Den i vanlig ordning välbesökta årsstämman ägde rum den 27 maj på Dala Husby Hotell & Restaurang,
Hedemora kommun. Som värd för stämman hälsade Ulf Hansson, ordförande i kommunstyrelsen i Hedemora,
alla varmt välkomna och Hedemora kommun bjöd på stämmolunchen. Efter lunchen besöktes Hovranområdet
där Peter Sennblad guidade och berättade om våtmarksrestaureringar som genomförts och planeras i
framtiden.

ÅRSAVSLUTNING/JULTRÄFF
Den 3 december var medlemmarna m.fl. inbjudna till sedvanlig informell årsavslutning i Flottarkojan i Gysinge.
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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 vilket innebär
att förvaltningsberättelsen i sin helhet också är en beskrivning av biosfärarbetet. Några typiska
biosfäraktiviteter under 2015 som inte redovisas på annan plats i förvaltningsberättelsen redovisas dock här.

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
24 biosfärambassadörer är verksamma fördelat 1-5 personer per kommun. Ambassadörer är personer som är
anställda av kommunerna inom näringsliv eller turism och turistentreprenörer med flera som i sitt arbete
träffar både besökare, turister och boende i hela NeDaområdet.
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INFORMATIONSFOLDRAR
Våra informationsfoldrar för biosfärområdet har fått ett uppdaterat utseende och kompletterat innehåll. Vi har
under året arbetat mer med fotografier för att kommunicera biosfärbegreppet och då gärna med människor i
fokus. Den svenska upplagan har tryckts och den engelska är på gång.

BIOSFÄROMRÅDETS DAG 2 JUNI
Dagen uppmärksammades genom olika arrangemang i Sveriges fem biosfärområden. Den nationella biosfärdagen firades för tredje gången i vårt område. På Naturum i Gysinge anordnades en utställning med
information om biosfärområdet och aktiviteter för vuxna och barn.
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PROJEKT OCH UPPDRAG
TURISMFRÅGOR/-UTVECKLING
Turismfrågorna har alltid varit en stor del eller t.o.m. övervägande del av NeDa:s verksamhet, vilket fortfarande
är fallet. De enskilda turistverksamheter som finns i området har oftast var för sig inte tillräckliga resurser att
nå ut med sina budskap till marknaden varför NeDa är en viktig samordnare. 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 turismfrågorna har under 2015 från NeDa på i del av sina tjänster medverkat VD Kia Olofsdotter, projektledare
Henrik Thomke, webbutvecklare Johan Hedin, administratör Cecilia Wallinder, biosfärkoordinator Cristina
Ericson och NeDa:s personal inom administration Kickie Zetterberg och Lena Lennartsson.

MARKNADSFÖRING
Inom ramen för NeDas turismverksamhet sker:
• marknadsföring i Sverige och Europa gentemot semesterturism och affärsturism
• stöd till produktutveckling
• insäljning och genomförande av arrangemang
• bokning och förmedling av enskilda produkter
• hjälp med att planera och lägga in upplevelser och logi i onlinebokningssystem
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NeDas aktiva roll som incoming arrangör har flera syften, för att nämna några:
• att fungera som kvalitetssäkrare
• att stödja medlemmar med mat och logi i insäljning och genomförande
• att öka möjligheterna för entreprenörer/verksamheter att kunna fungera som underleverantörer till mat-,
konferens- och logianläggningar

Digitala plattformer
Hemsidan www.nedredalalven.se fortsatte att utvecklas med mer information om biosfärområdet och även ett
onlineverktyg för leder och ledbeskrivningar i området. Funktioner som att exportera ledstråken till egna GPSenheter och skriva ut PDF-filer gör att det blir lättare för människor att komma sig ut i naturen.

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 digitala försäljningsmöjligheter kan NeDaområdets
nätverk stärkas affärsmässigt och nödvändig produktutveckling ske där olika leverantörers utbud kan
tillgängliggöras och paketeras. Turismföretagen erbjuds även att ett länkat bokningsfönster integreras i
företagens egna hemsidor. I slutet av 2015 fanns det närmare 50 produkter att tillgå för bokning och betalning
online.
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Arbetet med sociala medier sker löpande och upplevs som bra plattformar för inspiration, kommunikation och
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. Under hösten 2015
inleddes en mer aktiv närvaro även på Instagram: https://www.instagram.com/nedredalalven/.

MÄSSOR
Vildmarksmässan 11-13 mars
Deltagandet på årets vildmarksmässa präglades återigen av att Nedre Dalälven är ett biosfärområde.
Medutställarna hade bland annat med sig bokningsbara erbjudanden och upplevelser genom den 60 m2 stora
montern.

Salamässan 28-30 augusti
Som ett led i arbetet med att göra vårt biosfärområde mer känt och skapa dialog kring hur utmärkelsen kan
vara en resurs i företagande inom bl.a. turismnäringen, deltog NeDa på Salamässan. En välbesökt regional
mässa som går av stapeln vartannat år. Nedre Dalälven medverkade vid Sportfiskemässan i Jönköping, med en
egen del i SwedenFishing's samlingsmonter.
NeDa har genom SwedenFishing också representerats vid mässorna Hengelsport i Utrecht, Holland samt
Raubfischangeltage i Magdeburg, Tyskland, båda värdefulla marknadsföringsmöjligheter för vårt område. Vi
har genom SwedenFishing också getts möjligheten att genomföra pressresa i NeDaområdet med tysk
fiskejournalist och fotograf. NeDaområdet har också haft besök av fiskeresearrangörer från bl. a. Holland,
Tjeckien, Polen och Tyskland som följt upp befintliga samarbeten med företag i NeDaområdet och även
undersökt nya samarbetsmöjligheter.
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BIOLOGISK MYGGKONTROLL
Biologisk Myggkontroll inom NEDAB organiserar och utför bekämpning av översvämningsmygg inom sju
kommuner i Nedre Dalälvsområdet. Kontoret finns i Uppsala och här jobbar Jan O. Lundström
(Verksamhetsledare), Martina Schäfer (Bekämpningsledare med GIS-ansvar), Pernilla Wahlqvist (Entomolog
med monitoringansvar) och Eric Blomgren (Entomolog med egenkontrollansvar). Bekämpningen är en
specialiserad och komplex verksamhet med omfattande årliga ansökningar om nödvändiga tillstånd och
dispenser, monitoring av stickmyggor, egenkontroll av bekämpningens miljöeffekter och avrapporteringar till
myndigheter. Under bekämpningsinsatser tillkommer extrainkallad fältpersonal som utför viss provtagning.
Biologisk Myggkontrolls egen hemsida (www.mygg.se) informerar om stickmyggläget i området och aktuella
bekämpningsinsatser, samt ger möjlighet att läsa redovisningar och rapporter.

BEKÄMPNING MED VECTOBAC G FRÅN HELIKOPTER UNDER 2015
Mellan maj och augusti 2015 utfördes tre bekämpningsinsatser inom sju kommuner vid Nedre Dalälven och
sammantaget bekämpades översvämningsmygglarver inom 9 345 ha under denna sommar. I mitten av maj
ökade flödet i Dalälven (max 717 m3/s vid Långhag, 757 m3/s vid Näs) vilket orsakade omfattande
översvämningar i stora delar av området och producerade i medeltal 104 larver per liter. Den 20-27 maj
genomfördes årets första bekämpning inom total 3 732 ha. I början av juni ökade återigen flödet i Dalälven
(max 797 m3/s vid Långhag, 898 m3/s vid Näs) vilket orsakade ännu mer omfattande översvämningar inom
större delen av området och producerade i medeltal 54 larver per liter. Den 10-14 juni genomfördes årets
andra bekämpning inom totalt 4 349 ha. Under mitten av juli ökade flödet återigen i Dalälven (max 578 m3/s i
Långhag, 616 m3/s i Näs) och dessutom inträffade kraftigt lokalt regn 25-26 juli. Såväl vid Dalälven som vid flera
lokala sjöar och vattendrag inträffade översvämningar som producerade i medeltal 20 larver per liter.
Den 25-30 juli genomfördes årets tredje och sista bekämpning inom 1 264 ha.
NY BEKÄMPNINGSMETOD EFTERFRÅGAD
Under 2015 har vi redovisat ”Alternativa bekämpningsåtgärder under bekämpningssäsongen 2015 i Nedre
Dalälven och sammanställning av information om effekter av skötselåtgärder som bete och slåtter i älvängar”
och ”Plan för minskning av Vectobac G inom Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder”. Speciellt bör
nämnas metoden Steril Insekt Teknik (SIT) med potential att kunna anpassas för miljöneutral och långsiktigt
hållbar bekämpning av Aedes sticticus. Detta förslag ger möjligt att gradvis fasa ut användning av Vectobac G
till förmån för SIT som långsiktig bekämpningsmetod vid Nedre Dalälven. Vi vill i detta sammanhang
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uppmärksamma att vår verksamhetsledare Jan O. Lundström, en av världen främsta experter på bekämpning
av stickmyggor, kallades till Brasilien för expertuppdrag angående bekämpning av Zikavirusutbrottet och
gruppen av experter enades om att främst förorda kombinationer av SIT och vissa andra metoder för storskalig
bekämpning i Latinamerika och Karibien.

BIOSFÄROMRÅDE SOM IDENTITET OCH VARUMÄRKESPLATTFORM
Biosfärområdet är en än så länge ganska lite använd resurs för de som bor och verkar i Nedre Dalälvsområdet.
Under året har därför arbetet med projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform startat upp.
Projektet är finansierat av alla NeDa-kommunerna samt Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Uppsala och
Länsstyrelsen i Västmanlands län.
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 turistföretagen för att ökat verksamheters och områdets
konkurrenskraft bl.a. genom ett ökat utbud av upplevelser och tjänster.
• Öka antalet besökare, omsättningen och lönsamheten i turistföretagen.
• Främja fördjupade samarbeten mellan turismföretagare med fokus på hur tillhörigheten till ett
biosfärområde kan användas som en resurs i företagandet.
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Som ett avstamp i projektet anordnades en nätverksträff på Söderfors Herrgård den 1 april. Maria Österåker
som är en flitigt anlitad föreläsare och inspiratör inom entreprenörskap och affärsutveckling fanns med på
träffen och hjälpte oss att se på möjligheterna i vårt biosfärområde med nya ögon.
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En informations- och inspirationsfilm om Älvlandskapet Nedre Dalälven har producerats och ska användas för
att i olika sammanhang på ett enkelt sätt kunna ge en överblick av området och förmedla biosfärtanken. Filmen
är framtagen på både svenska och engelska. Se filmen på följande länk:
http://www.nedredalalven.se/index.php/sv/biosphere, de ligger även uppladdade på YouTube.

Wiki Nedre Dalälven
Strukturen för Wiki Nedre Dalälven börjar ta form. Inom kort kan bidrag tas emot och uppbyggnaden påbörjas
av ett alldeles eget uppslagsverk på www.nedredalaven.se i form av fakta, foton, information och berättelser
från olika platser i området.
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HÄVD AV ÄLVÄNGAR
LIFE-ANSÖKAN
Ett av NeDas viktigaste mål är att medverka till att behålla och utveckla det attraktiva öppna landskapet både
för människor och för att gynna den biologiska mångfalden. I början av 2015 beviljades NeDa medel från
Naturvårdsverket för att skriva en EU Life-ansökan med inriktning på restaurering och hävd av älvängar. Under
året har NeDas verksamhet inom området nästan uteslutande inriktats på att skriva denna omfattande
ansökan. Projektidén går helt i linje med NeDas ambition att behålla och utveckla det attraktiva öppna
landskapet med vinning för både människor och miljö. Målet med projektet är att skapa ”nyckelfärdiga” öppna
älvängar där busk och sly är undanröjt och stängsel för kommande bete är installerat. Ansökan innefattar nio
Natura 2000-områden och totalt 577 hektar älvängar som ska restaureras under en sexårsperiod med start år
2017. Älvängarna ska sedan långsiktigt efter projektslut hävdas med bete eller slåtter av lantbrukare eller
entreprenörer i egen regi. Förhoppningen är att projektet också ska fungera som en katalysator för
entreprenörer och lantbrukare som långsiktigt på eget initiativ vill restaurera för att sedan hävda angränsande
ytor.
Projektet har arbetsnamnet LIFE Älväng, på engelska ”Restoration of River Meadows in Nedre Dalälven region,
LIFE RIME”. Ansökan har skrivits i nära samarbete med länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala län som både är
med och finansierar och kommer att vara aktiva projektdeltagare. Bergvik Skog och Naturvårdsverket medfinansierar projektet. Ansökan lämnades in till EU-kommissionen i oktober 2015 och besked väntas tidigast i
maj 2016.

LEADER-PROJEKT
Den 28 oktober 2015 anordnades ett stormöte där den framtida utvecklingen av hävdfrågan vid Nedre Dalälven
diskuterades. Inbjudna var kommuner, länsstyrelser, LRF, lokala föreningar och företagare samt intresserad
allmänhet. Deltagandet var stort och många välbetänkta synpunkter, idéer och förslag fördes fram vid
mötestillfället. Helt enligt NeDas ambitioner och efter mötesdeltagarnas inrådan skriver nu NeDa en
projektansökan till Leader Nedre Dalälven. Projektet är tänkt att drivas parallellt med LIFE Älväng.
Leaderprojektets huvudsyfte är att inspirera de lokala entreprenörerna och lantbrukarna till att själva ansöka
Tanken med Leaderprojektet är att sätta entreprenören i centrum och flera av de förslag som fördes på tal vid
stormötet inkluderas i projektet.
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Ansökan kommer bland annat att innehålla följande delar:
• Nätverksbyggande, som blir centralt i projektet, med fokus på att verksamheten ska leva
vidare även efter projektslut via de kanaler och kontaktnät som skapas.
• Mötestillfällen.
• Support och coachning.
• Rådgivning och markägarkontakter.
• Studieresor för inspiration.
• Utbildningar inom EU-stöd, andra lagar och föreskrifter.

NeDa har drivit två projekt med inriktning mot hävd av älvängar. Detta projekt kommer att bli en naturlig
fortsättning på dessa. Projektet går också helt i linje med den regionala landskapsstrategin Människor, mygg
och natur samt de syften som lyfts fram i biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Det främsta långsiktiga
målet med NeDas arbete inom hävdområdet är att succesivt öka andelen hävdad älväng längs Nedre Dalälven
och samtidigt skapa både ökad biologisk mångfald, arbetstillfällen, en attraktiv landsbygd och därmed locka fler
turister till regionen.
NATIONELLA TURISTFIS KEPROJEKTET/SWEDENFISHING.COM
Vid sidan av myggbekämpningen har detta varit NeDa:s mest omfattande projekt. Verksamheten påbörjades
den 1 mars 2010 efter en förstudie och slutfördes mars 2015.
Bakgrunden till projektet var Sveriges fantastiska
förutsättningar för utländsk fisketurism.
Europamarknaden är mycket stor med ca 50 miljoner
fiskeintresserade. Bedömningen är att fisketurism är
det enskilda segment inom turismen som har de bästa
förutsättningarna, att locka européer till Sveriges
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landsbygder. Rätt nyttjat kan den utländska fisketurismen innebära nya företag, jobb och ökat underlag för
servicenäringen för landsbygden.
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.
Grunden för projektet var ett samarbete mellan Svenska leaderområden som satsade på företagande och
entreprenörskap genom fisketurism, Jordbruksverket centralt och Visit Sweden där Nedre Dalälvens
Intresseförening varit samordnare.
Genom de 24 leaderområdena från Skåne till Lappland som medverkade bidrog projektet till att 174 företag
blev bokningsklara på de två bas-språken engelska och svenska. Som en del i projektet ingick att föra över
arbetet i en långsiktigt verksam organisation. Processen för det påbörjades redan hösten 2013 med bildandet
av SwedenFishing ekonomisk förening som inför 2015 hade övertagit det operativa arbetet. Perioden januari
till mars 2015 ägnades åt att avsluta projektet. NeDa:s tidigare VD Kalle Hedin har varit ordförande i projektet,
Henrik Thomke projektledare, Johan Hedin webbutvecklare och Henrik Larsson har arbetat med kontakter med
områdena, marknadsföring m.m.

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 VATTENVÅRDSFÖRENING/DALÄLVENS VATTENRÅD
Dalälvens Vattenvårdsförening vars huvuduppgift är att genom ett omfattande kontrollprogram svarar för
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 NeDa ingår.

SKÖTSELRÅD FÖR NATIONALPARKEN/NATURUM OCH NATURRESERVAT
NeDa:s vd företräder de fyra berörda kommunerna i skötselrådet för Färnebofjärdens Nationalpark.

EKOTURISMFÖRENINGEN
NeDa är sedan 2015 medlem i Ekoturismföreningen och uppdateras fortlöpande kring frågor som hanteras
rörande naturturism och kvalitet.
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LEADER NEDRE DALÄLVEN
LEADER NEDRE DALÄLVEN, 2008-2014 MED DRIFTAVSLUT 2015-06-10
Leader är en metod för lokal utveckling som utgår från det lokala engagemanget för bygdens framtid och
utveckling. Avsikten med Leader är att ge dem som bor och verkar på landsbygden möjligheter att tillsammans
förverkliga sina idéer och visioner om hur den egna bygden ska utvecklas. I Leader samarbetar olika delar av
samhället i ett s.k. trepartnerskap. Tanken är att engagemanget i föreningslivet och effektiviteten i näringslivet
ska kombineras med ansvarstagandet i den offentliga sektorn. Leaders speciella uppgift är att ge stöd till sådant
samarbete för att stärka den lokala ekonomin. I varje leaderområde finns en beslutsgrupp, LAG (Lokal Aktions
Grupp), som avgör vilka projekt som ska få stöd.

EU:s programverksamhet indelas i sjuårsperioder. Under den nu avslutade programperioden har Leader utgjort
en del av det svenska Landsbygdsprogrammet. I princip hela Sveriges landsbygd har varit täckt av 63 stycken
leaderområden. Leader Nedre Dalälven omfattar geografiskt landsbygdsdelar av nio kommuner i fyra län: Säter,
Hedemora och Avesta i Dalarnas län, Sala i Västmanlands län, Heby, Tierp och Älvkarleby i Uppsala län samt två
socknar i Gävleborgs län: Hedesunda och Österfärnebo. Kommunernas centralorter har i de flesta fall
undantagits helt eller delvis. Antalet invånare i området är ca 65 000.
Leader Nedre Dalälven är en egen juridisk person. LAG, som utgör styrelse för Leader Nedre Dalälven, består 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 även kanslipersonalen i övrigt har delat sina tjänster
mellan Leader Nedre Dalälven och NeDa.
För att få stöd från Leader Nedre Dalälven har LAG ställt som krav, förutom ifråga om ungdomsprojekt, att
projektet haft förutsättningar att på kortare eller längre sikt bidra till nya arbetstillfällen/företag och/eller
inflyttning. Under sjuårsperioden 2008-2014 har 91 leaderprojekt genomförts med ett sammanlagt stöd från
Leader Nedre Dalälven på drygt 52 milj. kr, varav 40 % från EU:s landsbygdsfond, 30 % från staten och 30 % från
andra offentliga organ, i huvudsak från kommunerna. Utöver leaderstödet har projekten haft tillgång till vissa
andra kontanta medel och framför allt kostnadsfria resurser, i första hand ideellt arbete. Det sammanlagda
värdet av de resurser som använts i projekten uppgår till över 83 milj. kr, vilket är drygt sex gånger så mycket
som kommunerna bidragit med i form av kontant finansiering under sjuårsperioden.
Utvärderingen av hela programperioden har visat, att leaderprojekten under den gångna sjuårsperioden
bidragit till ett stort antal nya och bevarade försörjningsmöjligheter, företag och inflyttade permanentboende,
samt en lång rad mervärden, som utgör värdefulla resurser i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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Under år 2015 har arbetet för LAG i huvudsak handlat om att komplettera den nya strategin för kommande
programperiod 2015-2021. I övrigt har ett stort antal projekt slutredovisats under 2015, däribland
Driftsprojektet, och utvärderingsarbetet har genomförts. Vid årsstämman i maj togs första beslut om att
avveckla Leader Nedre Dalälven ideell förening. Mer information om Leader Nedre Dalälven finns på
www.leader-nedredalalven.org
LEADER NEDRE DALÄLVEN 3, 2014-2020 (2015-2021 MED DRIFTSTART JANUARI 2016)
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i den nya programperioden 2014-2020 samordnar fyra EU-fonder
i det lokala utvecklingsarbetet. Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening tilldelades organisationsnummer 201506-22 och genomförde sin första ordinarie stämma 2015-08-26.
Leader Nedre Dalälven 3 är ett av 48 prioriterade områden med en tilldelad budget på ca 49,7 milj. kr och
omfattar hela kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp, Älvkarleby samt socknarna Hedesunda
i Gävle kommun och Österfärnebo i Sandvikens kommun. Antalet invånare uppgår till ca 116 000 inv.
Under 2015 har arbetet för LAG huvudsakligen handlat om att färdigställa den nya strategin för kommande
programperiod och 2015-11-27 skickades den formella ansökan om att få startbesked in till Jordbruksverket.
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