Verksamhetsplan för biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven 2012

Biosfärområdets tre arbetsområden

UTVECKLA | BEVARA | STÖDJA
Utveckla
Kommunikation
Information
Fortsätta att aktivt besöka kommuner och organisationer för att informera om
biosfärområdet.
Hemsida
Utveckla och uppdatera NeDa:s hemsida med information om biosfärområdet. Medverka till
att kommunernas hemsidor har uppdaterad information om att de är biosfärkommuner och
länkar till NeDa:s hemsida. Uppmana entreprenörer, med flera, att informera om att använda
biosfärområdet i sin marknadsföring. Ett bra exempel är www.dalagard.eu och
www.bengtsgard.com.
Biosfärambassadörer - utvecklingsråd
Biosfärambassadörerna, cirka 20, som finns över hela området fortsätter sitt arbete.
Vi etablerar ett utvecklingsråd som ska ta fram en strategi med syfte att skapa största möjliga
delaktighet i arbetet för hållbar utveckling i biosfärområdet (enligt beskrivningen i
biosfäransökan sidan 19).
Samordning
Nedre Dalälvens Intresseförening samordnar biosfärarbetet. Samarbete med NeDa:s
Turistnätverk, i vilket turistföretag och kommunala turistfunktioner ingår.
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Marknadsföring
Medvetandegöra att vi är ett biosfärområde genom marknadsföring internt och externt.
Profilera Älvlandskapet genom skyltning och vykort, samt finnas med på hemsidor och mässor.
• Vildmarksmässan 7-11 mars.
• Logga, certifiering diskuteras.

Skyltning
Brunvita skyltar gör det tydligare för både besökare och boende att vi är ett biosfärområde.
Den brunvita skyltningen finns i hela Europa och är ett bra sätt att bygga varumärke. Det finns
också ett system för ”ledstångsskyltning”.
Hållbarhetsperspektiv på all verksamhet.
Det skall vara tydligt att man är i ett biosfärområde, att det är ett mervärde för besökare och
boende. Vi ska på olika sätt visa att vi är ett modellområde för hållbar utveckling.
Kommunerna kan, till exempel, aktivt arbeta för att bli Fair Trade kommuner. (Enligt Avestas
modell.)
Projekt för hållbar utveckling
Skörd från älvängar
Projektet ska undersöka möjligheterna till avsättning av skörden, för ökat entreprenörskap,
myggbekämpning och ökad biologisk mångfald.
Regionala Landskapsstrategier för Nedre Dalälven, nära samarbete, med i
referensgrupp
Leaderprojekt
Samverka med Leaderprojekt med hållbar utveckling som mål.
Dialog över administrativa gränser
LIS landsbygdsutvecklig i strandnära lägen

Är ett exempel på biosfärområdets sammanhållande funktion som kan skapa samråd
mellan kommunala planerare i NeDa området över kommun- och länsgränser.

Bev ara
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 ”Skörd från älvängar”.

Stödja
Forskning, utbildning, konferenser och nätverk
Forskarnätverket verkar för forskning i och kring biosfärområdet (beskrivet i biosfäransökan
sid. 8) och har sin samlingsplats på Gröna Kunskapshuset. Det är ett lär- och besökscentrum
för olika utbildningsnivåer, näringsliv, oﬀentliga organisationer och allmänheten. Där finns
också Biosfärum under uppbyggnad för att bli ett besökscentrum med information om
biosfärområdet.
Verka för att vi ska ingå i LTER-Sweden. De flesta länderna i Europa har samlat sina
långliggande ekosystemforsknings- och övervakningsområden i ett nätverk kallat LTEREurope (Long-Term Ecosystem Research). Sverige är sedan 2010 medlem i detta nätverk. Det
svenska LTER-initiativet syftar till att samla etablerade forsknings- och miljöövervakningsstationer i ett nätverk för att på ett eﬀektivare sätt kunna samarbeta i storskaliga forskningsoch miljöövervakningsprojekt. Initiativet drivs av SLU och stöds av Naturvårdsverket och
Vetenskapsrådet.
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Konferenser
• Ekomuseumkonferens 19-20 september i Portugal. !
• Svenska MAB Östra Vätterbranterna, september.
• Nord MAB i Karelen 30 oktober – 2 november.
• Internationella biosfärdagen 3 november.

