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VD har ordet!

Mitt första år som VD på NeDa har varit

kul, spännande och inspirerande men

också utmanande. Omvärlden förändras

ständigt och även vi här i Nedre Dalälven

måste hänga med i den utvecklingen.

Det jag främst vill framhålla är att vårt

område är UNIKT, både med vår unika

natur men även genom Nedre

Dalälvssamarbetet. Att vi är ett lokalt

utvecklingsområde som har arbetat i över

30 år med landsbygden och dess

utmaningar är en styrka. Vi har också varit

del av ett leaderområde i snart 20 år och

blev 2011 utsett av UNESCO till

biosfärområde. Inget annat område i

Europa eller världen har dessa

förutsättningar för utveckling!

Det som driver mig är möjligheten att göra

skillnad för de som bor, lever och verkar i

vårt område. Jag är säker på att nyckeln

till utveckling heter samverkan och jag

och mina medarbetare kommer även

fortsättningsvis arbeta med detta.

Nu ser vi fram emot våren och

möjligheterna för vårt område att

fortsätta utvecklas tillsammans!

Lotta Heimersson,

VD NeDa

Ansökan om myggbekämpning 2018
Myggäggen ligger lugnt under snön och hoppas att våren kommer med både värme och

översvämning. Under tiden fortsätter förberedelserna hos Biologisk Myggkontroll för att

kunna reducera mängden mygglarver genom bekämpning med VectoBac G spridd från

helikopter. Ansökan för bekämpning 2018 lämnades till Naturvårdsverket i november 2017

och ligger nu via en hemställan från Naturvårdsverket hos Miljödepartementet.

Regeringens beslut i fråga om tillåtlighet förväntas att fattas vecka 14. Glädjande nog har

vi redan fått dispenser från länsstyrelsen Dalarna för bekämpning med VectoBac G inom

Kungsgårdsholmarna och Prostnäsets naturreservat samt deras del i Färnebofjärdens

nationalpark för åren 2018, 2019 och 2020.

För övrigt jobbar vi på enligt årsklockan nedan. Aktuella händelser läggs ut på Biologisk

Myggkontrolls hemsidan, www.mygg.se.

Öpnna landskap

Har du djur och söker betesmark? Utför du slåtter eller
restaurering? Är du ägare till marker som växer igen?
Hör av dig till NeDa. Vi driver sedan en tid tillbaka projektet Gnista för glöd med syftet att

främja hävd av älvängar i Nedre Dalälvsområdet.

En viktig del i arbetet är att koppla samma markägare med djurägare och entreprenörer.

Vi kan också hjälpa till vid frågor om miljöstöd och naturvärden samt arrende‐ och

betesavtal. Mer information om projektet finns här.

Kontaktperson Elias Regelin, 0291‐21315, elias@nedredalalven.se

Stora turistiska utvecklingsmöjligheter

Leader Nedre Dalälven har genomfört en

förstudie över de turistiska

förutsättningarna och

utvecklingsmöjligheterna i Nedre

Dalälvsområdet. Det har under förstudien

konstaterats 245 turistföretag med

varierande inriktningar. Av dessa har 109

företag valt att medverka i en omfattande

enkätundersökning rörande deras behov

och hur de kan stärka sin omsättning och

ta del av den kraftigt växande

turistnäringen.

Förstudien har utöver en genomgående

analys av enkätsvaren sett på en lång rad

åtgärdsförslag för områdets utveckling

med utgångspunkt ur hur vi bättre kan ta

tillvara områdets oomtvistat höga natur‐

och kulturmiljövärden. Ett stort fokus har

även lagts på hur vi kan bli bättre på att

använda den digitala tekniken.

Läs hela förstudierapporten här

Nedre Dalälven

Kölnavägen 25

810 21 GYSINGE

Tel. 0291‐211 80

E‐post: info@nedredalalven.se
Hemsida: www.nedredalalven.se

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

http://c.postmanmarketing.se/?q=004782750014
http://c.postmanmarketing.se/?q=004782750025
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