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NeDa har fått pris från Alsbo äggs Östersjöfond
Pengarna från Östersjöfonden delas ut en gång per år till en organisation eller förening som Alsbo Ägg själva
väljer ut. Mottagare av den årligt återkommande checken på 35 000 kronor, med tillhörande diplom för
förtjänstfulla insatser, är en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara
Östersjöns miljö.
Läs mer

Största myggbekämpningen någonsin
Myggsäsongen 2018 är över och under maj genomförde vi den hittills
största bekämpningsinsatsen på totalt 4411 ha inom 7 kommuner.
Översvämningens omfattning kunde jämföras med den i juli 2000, som
ledde till helt enorma myggproblem och lade grunden för starten av
Biologisk Myggkontroll. Bekämpningen i maj 2018 gav bra resultat, men
inflygning av översvämningsmygg från närliggande områden utan
bekämpning ledde till problem i till exempel Gysinge och Mehedeby.
Inför ansökan 2019 planerar vi att utöka de sökta ramområdena något
och vi kommer också att återigen söka för områden som tidigare fått
avslag. Arbetet med ansökningar för 2019 är redan i full gång,
därutöver väntar avrapporteringar av årets bekämpning och
egenkontroll samt ytterligare redovisningar enligt villkoren i
Naturvårdsverkets beslut för bekämpning 2018.

Fisket i Nedre Dalälvsområdet
Nu händer det mycket kring fisket i Nedre Dalälven.
Utöver nyheterna med webbsidan om fiskevård jobbas det för fullt i det
pågående projektet "Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre
Dalälven".
Fiskevårdsområdena som berörs av LIVprojektet (Laxfiskar i vattnen),
d.v.s. Bysjön till havsmynningen, arbetar med framtagandet av en
förenklad fiskeförvaltningsplan. Den tar upp vision, strategi, målarter,
mål, regelverk, tillsyn och uppföljning av bestånden.
Läs mer

Nedre Dalälvens fiskevårdssajt
Nedre Dalälvens fiskevårdssajt är nu färdigställd! Den innehåller bl.a.
en startsida med fortlöpande uppdatering av aktuella händelser
rörande fiskevården i Nedre Dalälven. Dessa händelser redovisas i
närmare detalj och med nedladdningsbar dokumentation på
webbplatsens undersidor som behandlar de fiskevårdsprojekt som drivs
i området.
Webbplatsen innehåller även en interaktiv karta där man kan visa
information om bl.a. fiskevårdsområden, kraftverk och
fiskevårdsåtgärder m.m.
Under sidan ”Rapportera åtgärd” går det bra att meddela oss om
pågående eller genomförda fiskevårdsåtgärder, vilka också kan läggas
upp på den interaktiva kartan. På den här sidan finns det även
möjlighet att rapportera in och uppmärksamma oss på åtgärdsbehov
eller andra fiskevårdsrelaterade händelser som t.ex. fångst av ovanlig
fiskart.
Läs mer

Vill du lära dig mer om upphandling och hur du
lämnar anbud?
Många tjänster inom naturvård upphandlas av länsstyrelserna. Kanske
är du intresserad av att lämna anbud men tycker att det verkar
krångligt? Nu har du chansen att lära dig mer om upphandling och hur
du gör för att lämna anbud.
Den 13 november anordnar NeDa en gratis föreläsning om
upphandling inom naturvård. Föreläsningen, som kommer att äga rum i
Gysinge, riktar sig till dig som är entreprenör. Mejla eller ring Elias
Regelin för mer information.
Även du som inte håller på med naturvård men som är intresserad av
att lära dig mer om offentlig upphandling är välkommen i mån av plats.
Hör med Elias!
Elias Regelin: elias@nedredalalven.se, 029121315.

Studieresan gick österut
För att lära känna området och få veta mer om de verksamheter som
finns i vårt Biosfärområde gjordes en inspirations och studieresa, den
här gången gick färden österut. Resan arrangerades inom projektet
BUS i biosfären som drivs av intresseföreningen. Med på resan var ett
20tal personer från NeDa:s personal, styrelse, turismnätverk och
Leader Nedre Dalälvens 3:s styrelse LAG.
Vi besökte bl a SLU:s försöksstation för lax i Älvkarleby, Hållstrands fisk,
Vendel och Framtidsfabriken i Örbyhus.
Läs mer
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