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Ny Life‐ansökan på gång
Siktet är inställt på att lämna in en ny

Life‐ansökan till EU‐kommissionen i

september 2017 alternativt 2018.

Förhoppningen finns att i den reviderade

ansökan även få med några områden i

Dalarnas län, vilket av initierade bedöms

öka chanserna till bifall.

I oktober 2015 lämnade NeDa in en

ansökan till EU‐kommissionen om att få

medel till ett stort Life‐projekt. Planerna

enligt ansökan var att under en

sexårsperiod restaurera 577 ha älvängar i

nio olika Natura 2000‐områden i

Gävleborgs och Uppsala län och förbereda

dem för efterföljande hävd.

Avsikten var att de restaurerade

områdena skulle göras ”nyckelfärdiga”,

d.v.s. klara att direkt kunna tas i bruk, för

entreprenörer som är villiga att hävda

markerna genom slåtter eller bete.

Svar kom från EU‐kommissionen i april

2016. Ansökan bedömdes som tillräckligt

bra för att få godkänt, men fick ändå

avslag, eftersom det fanns andra

ansökningar i samma omgång som hade

fått högre poäng i kvalitetsbedömningen.

Beslutet om avslag åtföljdes av en

konstruktiv kritik med kommentarer om

vad kommissionen såg som förtjänster och

svagheter i den inlämnade ansökan.

Med utgångspunkt från dessa

kommentarer har NeDa under hösten tagit

initiativet till ett omtag för att ta fram en

omarbetad och förbättrad ansökan

tillsammans med de medsökande

länsstyrelserna.

NeDa har under hösten tagit initiativet till ett omtag för att få fram en omarbetad och

förbättrad Life‐ansökan tillsammans med de medsökande länsstyrelserna.

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet
Deltagarna vid höstens kickoff i

leaderprojektet "Fiskevård i Nedre

Dalälvsområdet" lämnade förslag och

synpunkter till fiskevårdsarbetet i

området. Utifrån detta underlag görs nu

den fortsatta planeringen i projektet.

Exempel på de förslag och önskemål som

framkom:

‐ Återkommande träffar och utbildningar

för ökad samsyn i fiskevårdsåtgärder hos

fiskevårdsområden och kommuner.

‐ Ökad kunskap och mer

erfarenhetsutbyte rörande lekplatser,

uppväxtmiljöer, ståndplatser,

vandringshinder och vattenreglering. 

‐ Genomförande av gemensamt provfiske.

‐ Mer samverkan vid utformning och

uppdatering av fiskevårdsplaner samt för

att se till att de efterföljs.

‐ Utformning av fiskeregler baserade på

kunskap och inventeringar.

‐ Kontinuerlig översyn av regelverk och

samordning av regler i vatten där

fiskevårdsområden gränsar till varandra.

Entreprenörer och representanter från

fiskevårdsområden, kommuner och

länsstyrelser deltog på kickoffen i

Gysinge. Erik Degerman, SLU (bilden),

hade en inspirerande genomgång av

fiskevårdsinsatser och deltagarna

uppdaterades om arbetet i "Hållbar

vattenkraft i Dalälven" och "LIV‐

projektet". 

Läs mer om leaderprojektet och de övriga

projekten på vår hemsida

Se MittMedias inslag från kickoffen här

Vad händer i myggprojektet?
Efter fältsäsongen har gummistövlarna

lämnats i förrådet för vintervila. De

insamlade insekterna i

egenkontrollprogrammet sorteras och

räknas inför avrapportering i slutet av

mars. 

Ansökan för spridning av

bekämpningsmedlet VectoBac G med

helikopter och inom Natura 2000‐områden

under 2017 har lämnats till

Naturvårdsverket och varit på remiss.

Möjlighet att bemöta remissvaren finns till

och med den 17 januari.

En plan har tagits fram i samråd med

länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala,

Västmanlands och Dalarnas län för minskad

användning av VectoBac G. Detta för att

uppfylla villkoret för tillståndet år 2016.

Avrapportering av bekämpningen under

2016 och redogörelse av alternativa

bekämpningsåtgärder under året har

lämnats in enligt tidsplan. 

Hemsidan www.mygg.se uppdateras även

under vinterhalvåret och ska få ett nytt

och fräschare utseende i början av året. 

Fångade stickmyggor i

monitoringprogrammet artbestäms och

räknas i labbet.

Kungen i NeDa‐keps
I SVT:s "Årets med kungahuset" kunde vi

se Karl XVI Gustav iklädd NeDa‐keps på

resa i Mexico.

Har ni missat det kan ni se programmet
här!

Vi vill önska er alla en god fortsättning på det nya året

med hopp om goda samarbeten under 2017!

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.plma.se/?q=003920480017
http://c.plma.se/?q=003920480028
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