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Betydelsfullt nätverksarbete för fiskevården

Regeringens beslut den 25 juni 2020 om

prövningsgrupper och tidsplan för

omprövningar av svensk vattenkraft betyder

att vi har en historisk situation där 2 000

kraftverk runt om i landet ska få moderna

miljövillkor.

‐ För vårt område gäller det i ett första steg

kraftverk och dammar, sträckan Bysjön nedströms

Avesta till mynningen i Östersjön, berättar NeDa:s

projektledare Henrik Thomke. Efter ett

framgångsrikt gemensamt lobbyarbete under

2019‐2020 blev prövningen av vårt område

tidigarelagd från 2035‐40 så att underlag ska

lämnas till Miljödomstolen senast 1 februari 2024.

I Nedre Dalälvens nätverk finns ett 30‐tal

fiskevårdsområdesföreningar (Fvof), dels längs

älven dels i sjöar och andra vatten, som arbetar

för att förvalta och utveckla fisket.

‐ Den förenklade fiskeförvaltningsplan som

nätverket i den nedersta delen av älven

tillsammans har utarbetat underlag för behöver

förankras hos Fiskevårdsområdes‐föreningarna,

säger Henrik Thomke. I den finns en gemensam

planering för hur en långsiktigt hållbar‐>>

Vy över Tensmyradammen vid Lanforsens

kraftverk, ett av flera hinder för den

havsvandrande fisken.

förvaltning för en återintroducerad havsöring och

lax kan säkerställa ett livskraftigt bestånd. Även

övriga arter tas upp i planen. Det här är en viktig

fråga för Fvof:erna att informera om och det

kommer jag att ta under kommande nätverksträff

i januari.

Läs mer om den senaste nätverksträffen för

fiske/fiskevård.

Vetenskapsradion om Biosfärområde Nedre Dalälven
Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion

gästade biosfärområdet i december. Resultatet

blev ett 20‐minuters inslag i Vetenskapsradion

På djupet, ett program som främst behandlar

forskningsrelaterade ämnen.

Sara Sällström om biosfärområdenas roll; 

”Kanske kan man säga att ett av

biosfärområdenas viktigaste roll är, ja inte att

vara exakt som en dejtingapp, men ändå att ta

på sig rollen att se till olika intressenter tar

kontakt, träffas och pratar med varandra. Det

är inte säkert att bönder, länsstyrelse och den

lokala ornitologklubben spontant skulle styra

upp ett gemensamt möte med varandra för att

lösa ett problem med till exempel tranor som

förstör åkrar. … ”

I programmet hörs Peter Bridgewater, ekolog som

jobbat länge med Unescos biosfärområden,

Cecilia och Leif Öster, medlemmar i NEDA,

ekoturism‐ ‐>>

företagare och engagerade i biosfärområdet

Älvlandskapet Nedre Dalälven, samt

hållbarhetsforskaren Lisen Schultz vid Stockholms

universitet.

Cecilia och Leif Öster, Dalagård, berättar i

programmet om bl.a. ekoturism och

skogsägande. Foto: Sara Sällström.

Lyssna på: 20‐minutersinslaget.

Lyssna på: tvåminutersvarianten.

Biologisk Myggkontroll sammanställer mångårigt arbete
Nu satsar Biologisk Myggkontroll på att

sammanställa, analysera och visualisera de

senaste årens resultat av sitt

egenkontrollprogram. Ett program som är

världsunikt i såväl omfattning som utförande.

‐ Efter många år av insektinsamling och

identifiering finns äntligen tid att sammanfatta

egenkontrollprogrammets resultat för publicering

så att kunskaperna blir tillgängliga för alla

intressenter såväl nationellt som internationellt,

säger Jan O. Lundström, verksamhetsledare på

Biologisk Myggkontroll.

Biologisk Myggkontroll är den enda

myggbekämpningsorganisationen i Europa och i

världen som utför någon regelbunden uppföljning

av bekämpningens eventuella miljöeffekter. Det

exakta utförandet av egenkontrollen styrs genom

detaljerade beslut av såväl regeringen som >>

Naturvårdsverket och själva upplägget har tagits

fram av oberoende forskare hos Statens

Lantbruksuniversitet.

‐ Vi är väldigt nöjda med att äntligen kunna

prioritera detta skriv‐ och analysarbete, berättar

Jan O. Lundström. Parallellt förbereder vi också

för sammanfattning och analys av andra

insektdata ur vår unika databank. Exempelvis

finns många år av data på mängden larver av

översvämningsmyggor från områden med och utan

slåtter eller bete, samt enorma datamängder från

våra årligen återkommande regelbundna

inventeringar av stickmyggor i Nedre Dalälven.

Fotot visar kläckfällor på plats för att mäta

mängden insekter som kläcker från

våtmarkerna. Mer om arbetet som Biologisk

Myggkontroll utför hittar du här.

Gilla oss på Facebook! Bjud även in vänner och kollegor att göra likaså. På Facebook publicerar

vi ofta om vad som pågår i biosfärområdet. Vi tipsar om upplevelserika platser att besöka och

lyfter fram goda exempel på hållbar utveckling. Och en hel del annat. FB‐sidan hittar du här!

10årsutvärdering av Biosfärområde Nedre Dalälven
Under våren 2020 inledde vi arbetet med 10‐

årsutvärderingen av Biosfärområde Nedre

Dalälven. Utvärderingen ska spegla aktiviteter,

erfarenheter, nytta med mera från åren 2011 ‐

2020. I samband med 10‐årsutvärdering ska vi

också ta fram en ny handlingsplan för

biosfärområdet, varvid vi under våren 2021 har för

avsikt att hålla workshops med samrådsgrupper

inom olika segment. Utvärderingen är tänkt att

skickas på remiss i april 2021 och vara klar för

inlämning till Unesco i september samma år.

Ansvarig för 10‐årsutvärderingen är Elias

Regelin. Här intervjuar Elias f.d.

biosfärkoordinatorn Cristina Ericson.

Nedre Dalälven får pris ur Östersjöfond
För tredje året i rad får Nedre Dalälvens

Intresseförening pris ur Alsbo Äggs Östersjöfond

för sitt arbete för livet i vattnet i Nedre

Dalälven och Östersjön.

‐ Eftersom vi har koordinatorrollen för

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven vill vi

gärna använda prispengarna, 44 000 kr, så att vi

når ut till fler, säger Lotta Heimersson, VD på

NeDa. Vi har bland internt diskuterat om vi kan få

till fler samarbeten med andra biosfärområden

runt Östersjön eller om vi kan göra aktiviteter

eller utbildningsinsatser för barn kopplat till

naturen och kanske främst människans

förhållande till vatten.

Alsbo Ägg delar ut 2019 års pris till Lotta

Heimersson, VD för Nedre Dalälvens

Intresseförening. Läs mer om priset och varför

Albso Ägg engagerar sig i Östersjön.
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