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I år har Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven funnits i tio år och det globala biosfärprogrammet

som idag inkluderar 726 biosfärområden har 50‐årsjubiluem. Vi firar digitalt och med avstånd genom en

serie föreläsningar och utomhusaktiviteter. Programmet hittar du på vår hemsida.

Nedre Dalälven uppmärksammas i Europa

Leader Nedre Dalälvens turisprojekt Slow Trips

har nominerats till det europeiska priset Rural

Inspiration Awards 2021, i klassen Hållbar

framtid. Rösta gärna! Röstningen pågår t.o.m.

24 mars.

‐ Slow Trips handlar om att utveckla och lyfta

fram det ”långsamma” resandet, berättar Henrik

Thomke, projektledare på Leader Nedre Dalälven.

Som turist får du lära känna den vardagliga

kulturen i regionen genom kontakt med

lokalbefolkningen. Du får dröja kvar i det unika,

ovanliga och personliga – den äkta och lokala

upplevelsen som det storskaliga och mer

likriktade turistandet inte riktigt hittar fram till

eller ens tar sig tid med. SlowTrips‐sajten har

överraskat med dryga fyrtiotalet personliga och

lokalt baserade upplevelser som ger besökaren

ett minne för livet. Vi tar gärna emot fler

entreprenörer från Nedre Dalälven som erbjuder

upplevelser.

Läs mer om projektet här!

Rösta får du gärna göra! Klicka här!

24 mars | Digital bildföreläsning om Färnebofjärdens
nationalpark av naturfotografen Alf Linderheim.
Alf Linderheim är ögat bakom de många talande

bilderna i praktverket ”Färnebofjärden ‐

nationalparken vid Nedre Dalälven.” Under

föredraget visar Alf bilder från Färnebofjärdens

nationalpark och delar med sig av sin kärlek till

området och naturfotografi. Föreläsningen är en

del i en serie under 2021 om natur, naturvård och

biologisk mångfald. Dessa arrangeras av

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och

Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med

Studiefrämjandet.

DATUM OCH TID

Onsdag 24/3, klockan 18.15‐19.30

ANMÄLAN

Anmälan måste ske via denna länk!

KOSTNAD

Föreläsningen är kostnadsfri.

FRÅGOR

Magnus på 070‐420 44 44 eller epost

Kommande föreläsningar: 28 april Invasiva arter, vad är problemet och vad kan man göra? | 26 maj

Blommande vägkanter med Ebba Werner, årets pollinatör 2020 | Juni, Bekämpning av stickmyggor, det

senaste från Biologisk Myggkontroll | 14 juli, Sova ute! Friluftsguiden Karin Haulin sänder live från

Färnebofjärdens nationalpark. Mer information hittar du här!

Ett fåtal platser kvar! Digital studiecirkel i 
restaurering av vattendrag startar 31 mars

Vi bjuder in till en studiecirkel där vi lär oss

mer om vattendragen som omger oss och hur vi

kan ta bättre hand om dem!

Studiecirkeln är kostnadsfri.

Mer info och anmälan: Studiecirkel

Påminnelse! Stödmedel från Leader finns att söka för
"små" projekt som syftar till att minska miljöpåverkan
eller bidrar till att öka produktionen av lokal mat.

Leader Nedre Dalälven har utlyst två projekt

där du kan söka stödmedel inom hållbar

utveckling av "Lokal mat" och "Klimat och

Miljö".

‐ Upp till 30 000 kronor kan du söka i stöd för en

aktivitet inom dessa förenklade så kallade

paraplyprojekt för hållbar utveckling, säger Elias

Regelin, handläggare på Leader Nedre Dalälven.

Vad kan man söka för?

‐ Aktiviteter som syftar till att minska

miljöpåverkan eller bidrar till att öka

produktionen av lokal mat säger Elias. Det kan

exempelvis handla om att starta en bilpool eller

en REKO‐ring.

Vem kan söka?

‐ Föreningar eller företag, säger Elias. Det viktiga

är att man samverkar med andra och att många

har nytta av delaktiviteten. Kontakta gärna mig

innan ni börjar skriva på ansökan.

Elias nås på e‐post

Läs mer på: lokal mat samt klimat och miljö

Nedre Dalälven | Kölnavägen 25 | 811 97 Gysinge

info@nedredalalven.se | 0291 ‐ 211 80

www.nedredalalven.se
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