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BUS i biosfären
Genom att öka kunskapen, kännedomen

och förståelsen för insatser som görs och

redan har gjorts för hållbar utveckling,

vill leaderprojektet "BUS i biosfären"

skapa engagemang och intresse för

biosfärområdet Älvlandskapet Nedre

Dalälven.

Olika insatser har gjorts genom åren för

att förklara och förenkla begreppet

biosfärområde både lokalt, nationellt och

internationellt. Fortfarande lever ändå en

föreställning kvar, att utmärkelsen handlar

om restriktioner i stället för möjligheter

och samhällsutveckling.

Projektet "BUS i biosfären" ska nu på ett

handgripligt, kreativt och offensivt sätt

marknadsföra biosfärområdet genom

storytelling, glädje och framtidstro utan

att fastna i teknikaliteter, förbud och

faktarutor. Bland annat ska goda initiativ

för hållbar utveckling, som redan

genomförts eller pågår i biosfärområdet

visas upp på olika sätt. 

Läs mer om aktiviteterna i projektet här

Läs mer om projektet på Nedre Dalälvens
hemsida

Nedre Dalälvens Intresseförening är projektägare till BUS i biosfären. Ordet BUS i

projektnamnet står för Bevara Utveckla Stödja. Projektet har prioriterats av LAG för

Leader Nedre Dalälven 3, men har ännu inte fått beslut och startbesked från

Jordbruksverket.

Fältdag på temat praktisk fiskevård
Leaderprojektet Fiskevård i Nedre

Dalälven bjuder tillsammans med de fyra

länsfiskekonsulenterna in till en fältdag i

Gysinge den 31 augusti.

Demonstrationer av nät‐ och

yngelprovfiske, elfiske och vattenprover

står på programmet för dagen. Utöver det

blir det givetvis nätverkande och

erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Intresserad av att delta?

Läs inbjudan med program och mer

information här

Gös och gädda är två arter som lockar

gäster till området. Fiskevård och plan‐

ering säkerställer tillgång och utbyte.

Anmälan till fältdagen görs senast den 21

augusti till Henrik Thomke, e‐post:
henrik@nedredalalven.se

Läs mer om projektet Fiskevård i Nedre

Dalälven här

Vad händer i myggprojektet?
Lite snö i vintras och låga regnmängder

under våren har lett till låga flöden i

Dalälven och ingen nämnvärd vårflod.

Hittills har det inte varit några

översvämningar varken vid Dalälven eller

i områden som kan drabbas av lokala

regn. 

Inga översvämningar betyder inga

översvämningsmygg. Tack vare den torra

våren är det inte heller några stora

mängder skogsmygg. Just nu fångas bara

små mängder stickmyggor i de 42 fällorna i

området, se ”Stickmyggläget” på hemsidan

www.mygg.se.

Som vanligt fortsätter ändå arbetet med

fångst av stickmyggor varannan vecka,

tömning av kläckfällor varje vecka och

kontinuerlig bevakning av vattenflöden

och nederbördsmängder samt

fältkontroller under hela sommaren fram

till september. 

Under juni månad kom så äntligen

beskedet om att bekämpningen av

översvämmningsmyggor i Nedre Dalälven

beviljats stöd både från 

CDC‐fälla med torris (frusen koldioxid).

‐‐‐‐

Landsbygdsprogrammet i form av ett

projektstöd samt från staten via ett tillägg

till Naturvårdsverkets regleringsbrev.

Detta innebär i praktiken att vi nu har

finansieringen klar för eventuella

bekämpningsinsatser denna sommar.

Biosfärområden på konferens i Frankrike
Älvlandskapet Nedre Dalälven var med

när de Europeiska och Nordamerikanska

biosfärområdena konfererade i

Dordogne, Frankrike 4‐7 april. 

På konferensen uppmärksammades, bland

mycket annat, den svenska rapporten

Swedish Biosphere Reserves as Arenas for

Implementing the 2030. Läs rapporten här

Årets Öråd i Blekinge Arkipelag
Varje år träffas koordinatorer,

programkommittén för svenska

Biosfärprogrammet och Unescorådet i ett

"Öråd" för att planera det kommande

verksamhetsåret.

Älvlandskapet Nedre Dalälven var

representerade vid årets Öråd på Karön i

Blekinge Arkipelag i slutet på juni.

Läs mer om Biosfärprogrammet Sverige här

‐‐‐‐‐

På bilden från vänster: Carina Wettemark,

koordinator Kristianstad Vattenrike,

Johanna MacTaggart, nationell

biosfärkoordinator, Josefine Gustafsson,

koordinator Östra Vätterbranterna.

Kansliet har stängt för
semester v. 29 ‐ v. 33

Vi önskar er alla

en skön och

trevlig sommar!
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BUS i biosfären
Genom att öka kunskapen, kännedomen

och förståelsen för insatser som görs och

redan har gjorts för hållbar utveckling,

vill leaderprojektet "BUS i biosfären"

skapa engagemang och intresse för

biosfärområdet Älvlandskapet Nedre

Dalälven.

Olika insatser har gjorts genom åren för

att förklara och förenkla begreppet

biosfärområde både lokalt, nationellt och

internationellt. Fortfarande lever ändå en

föreställning kvar, att utmärkelsen handlar

om restriktioner i stället för möjligheter

och samhällsutveckling.

Projektet "BUS i biosfären" ska nu på ett

handgripligt, kreativt och offensivt sätt

marknadsföra biosfärområdet genom

storytelling, glädje och framtidstro utan

att fastna i teknikaliteter, förbud och

faktarutor. Bland annat ska goda initiativ

för hållbar utveckling, som redan

genomförts eller pågår i biosfärområdet

visas upp på olika sätt. 

Läs mer om aktiviteterna i projektet här

Läs mer om projektet på Nedre Dalälvens
hemsida

Nedre Dalälvens Intresseförening är projektägare till BUS i biosfären. Ordet BUS i

projektnamnet står för Bevara Utveckla Stödja. Projektet har prioriterats av LAG för

Leader Nedre Dalälven 3, men har ännu inte fått beslut och startbesked från

Jordbruksverket.

Fältdag på temat praktisk fiskevård
Leaderprojektet Fiskevård i Nedre

Dalälven bjuder tillsammans med de fyra

länsfiskekonsulenterna in till en fältdag i

Gysinge den 31 augusti.

Demonstrationer av nät‐ och

yngelprovfiske, elfiske och vattenprover

står på programmet för dagen. Utöver det

blir det givetvis nätverkande och

erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Intresserad av att delta?

Läs inbjudan med program och mer

information här

Gös och gädda är två arter som lockar

gäster till området. Fiskevård och plan‐

ering säkerställer tillgång och utbyte.

Anmälan till fältdagen görs senast den 21

augusti till Henrik Thomke, e‐post:
henrik@nedredalalven.se

Läs mer om projektet Fiskevård i Nedre

Dalälven här

Vad händer i myggprojektet?
Lite snö i vintras och låga regnmängder

under våren har lett till låga flöden i

Dalälven och ingen nämnvärd vårflod.

Hittills har det inte varit några

översvämningar varken vid Dalälven eller

i områden som kan drabbas av lokala

regn. 

Inga översvämningar betyder inga

översvämningsmygg. Tack vare den torra

våren är det inte heller några stora

mängder skogsmygg. Just nu fångas bara

små mängder stickmyggor i de 42 fällorna i

området, se ”Stickmyggläget” på hemsidan

www.mygg.se.

Som vanligt fortsätter ändå arbetet med

fångst av stickmyggor varannan vecka,

tömning av kläckfällor varje vecka och

kontinuerlig bevakning av vattenflöden

och nederbördsmängder samt

fältkontroller under hela sommaren fram

till september. 

Under juni månad kom så äntligen

beskedet om att bekämpningen av

översvämmningsmyggor i Nedre Dalälven

beviljats stöd både från 

CDC‐fälla med torris (frusen koldioxid).

‐‐‐‐

Landsbygdsprogrammet i form av ett

projektstöd samt från staten via ett tillägg

till Naturvårdsverkets regleringsbrev.

Detta innebär i praktiken att vi nu har

finansieringen klar för eventuella

bekämpningsinsatser denna sommar.

Biosfärområden på konferens i Frankrike
Älvlandskapet Nedre Dalälven var med

när de Europeiska och Nordamerikanska

biosfärområdena konfererade i

Dordogne, Frankrike 4‐7 april. 

På konferensen uppmärksammades, bland

mycket annat, den svenska rapporten

Swedish Biosphere Reserves as Arenas for

Implementing the 2030. Läs rapporten här

Årets Öråd i Blekinge Arkipelag
Varje år träffas koordinatorer,

programkommittén för svenska

Biosfärprogrammet och Unescorådet i ett

"Öråd" för att planera det kommande

verksamhetsåret.

Älvlandskapet Nedre Dalälven var

representerade vid årets Öråd på Karön i

Blekinge Arkipelag i slutet på juni.

Läs mer om Biosfärprogrammet Sverige här

‐‐‐‐‐

På bilden från vänster: Carina Wettemark,

koordinator Kristianstad Vattenrike,

Johanna MacTaggart, nationell

biosfärkoordinator, Josefine Gustafsson,

koordinator Östra Vätterbranterna.

Kansliet har stängt för
semester v. 29 ‐ v. 33
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BUS i biosfären
Genom att öka kunskapen, kännedomen

och förståelsen för insatser som görs och

redan har gjorts för hållbar utveckling,

vill leaderprojektet "BUS i biosfären"

skapa engagemang och intresse för

biosfärområdet Älvlandskapet Nedre

Dalälven.

Olika insatser har gjorts genom åren för

att förklara och förenkla begreppet

biosfärområde både lokalt, nationellt och

internationellt. Fortfarande lever ändå en

föreställning kvar, att utmärkelsen handlar

om restriktioner i stället för möjligheter

och samhällsutveckling.

Projektet "BUS i biosfären" ska nu på ett

handgripligt, kreativt och offensivt sätt

marknadsföra biosfärområdet genom

storytelling, glädje och framtidstro utan

att fastna i teknikaliteter, förbud och

faktarutor. Bland annat ska goda initiativ

för hållbar utveckling, som redan

genomförts eller pågår i biosfärområdet

visas upp på olika sätt. 

Läs mer om aktiviteterna i projektet här

Läs mer om projektet på Nedre Dalälvens
hemsida

Nedre Dalälvens Intresseförening är projektägare till BUS i biosfären. Ordet BUS i

projektnamnet står för Bevara Utveckla Stödja. Projektet har prioriterats av LAG för

Leader Nedre Dalälven 3, men har ännu inte fått beslut och startbesked från

Jordbruksverket.

Fältdag på temat praktisk fiskevård
Leaderprojektet Fiskevård i Nedre

Dalälven bjuder tillsammans med de fyra

länsfiskekonsulenterna in till en fältdag i

Gysinge den 31 augusti.

Demonstrationer av nät‐ och

yngelprovfiske, elfiske och vattenprover

står på programmet för dagen. Utöver det

blir det givetvis nätverkande och

erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

Intresserad av att delta?

Läs inbjudan med program och mer

information här

Gös och gädda är två arter som lockar

gäster till området. Fiskevård och plan‐

ering säkerställer tillgång och utbyte.

Anmälan till fältdagen görs senast den 21

augusti till Henrik Thomke, e‐post:
henrik@nedredalalven.se

Läs mer om projektet Fiskevård i Nedre

Dalälven här

Vad händer i myggprojektet?
Lite snö i vintras och låga regnmängder

under våren har lett till låga flöden i

Dalälven och ingen nämnvärd vårflod.

Hittills har det inte varit några

översvämningar varken vid Dalälven eller

i områden som kan drabbas av lokala

regn. 

Inga översvämningar betyder inga

översvämningsmygg. Tack vare den torra

våren är det inte heller några stora

mängder skogsmygg. Just nu fångas bara

små mängder stickmyggor i de 42 fällorna i

området, se ”Stickmyggläget” på hemsidan

www.mygg.se.

Som vanligt fortsätter ändå arbetet med

fångst av stickmyggor varannan vecka,

tömning av kläckfällor varje vecka och

kontinuerlig bevakning av vattenflöden

och nederbördsmängder samt

fältkontroller under hela sommaren fram

till september. 

Under juni månad kom så äntligen

beskedet om att bekämpningen av

översvämmningsmyggor i Nedre Dalälven

beviljats stöd både från 

CDC‐fälla med torris (frusen koldioxid).

‐‐‐‐

Landsbygdsprogrammet i form av ett

projektstöd samt från staten via ett tillägg

till Naturvårdsverkets regleringsbrev.

Detta innebär i praktiken att vi nu har

finansieringen klar för eventuella

bekämpningsinsatser denna sommar.

Biosfärområden på konferens i Frankrike
Älvlandskapet Nedre Dalälven var med

när de Europeiska och Nordamerikanska

biosfärområdena konfererade i

Dordogne, Frankrike 4‐7 april. 

På konferensen uppmärksammades, bland

mycket annat, den svenska rapporten

Swedish Biosphere Reserves as Arenas for

Implementing the 2030. Läs rapporten här

Årets Öråd i Blekinge Arkipelag
Varje år träffas koordinatorer,

programkommittén för svenska

Biosfärprogrammet och Unescorådet i ett

"Öråd" för att planera det kommande

verksamhetsåret.

Älvlandskapet Nedre Dalälven var

representerade vid årets Öråd på Karön i

Blekinge Arkipelag i slutet på juni.

Läs mer om Biosfärprogrammet Sverige här

‐‐‐‐‐

På bilden från vänster: Carina Wettemark,

koordinator Kristianstad Vattenrike,

Johanna MacTaggart, nationell

biosfärkoordinator, Josefine Gustafsson,

koordinator Östra Vätterbranterna.

Kansliet har stängt för
semester v. 29 ‐ v. 33

Vi önskar er alla

en skön och

trevlig sommar!
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