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NeDa:s första nyhetsbrev
I vårt nyhetsbrev vill vi förmedla

information och berätta om vår

verksamhet. Vår ambition är att från och

med nu komma ut med ett nyhetsbrev i

kvartalet.

NeDa är förkortningen på Nedre

Dalälvssamarbetet. Formellt består NeDa

av Nedre Dalälvens Intresseförening med

dotterbolaget Nedre Dalälvens

utvecklingsaktiebolag (NEDAB).

NeDa är huvudman för myggbekämpningen

och biosfärområdet och arbetar väldigt

nära Leader Nedre Dalälven, som är en

egen juridisk person, genom gemensam

personal och annan administration. Frågor

kring Leader kan i någon mån tas upp i de

här nyhetsbreven, men det mesta som rör

Leader Nedre Dalälven tas upp i eget

nyhetsbrev och egen hemsida.

Läs mer om verksamheten på hemsidorna.

nedredalven.se
mygg.se
leadernedredalalven.org

Välkomna till vårt nyhetsbrev!

Kalle Hedin, VD i NeDa

Biosfärområde ‐
ett varumärke i marknadsföring
Långt innan Nedre Dalälven av UNESCO

efter regeringens nominering fick

utmärkelsen som Sveriges tredje

biosfärområde verkade NeDa i denna

anda. Utmärkelsen förstärker

ambitionerna att verka för en hållbar

miljömässig och ekonomisk utveckling

och är ett kvitto på våra mycket höga

natur‐ och kulturmiljövärden.

Fortfarande är det många som tror att biosfärområden innebär formella regler och skydd.

Men så är det inte. Utmärkelsen innebär inga nya regler. Däremot är det självklart att vi

har ett ansvar för ett fördjupat hållbart förhållningssätt både vad gäller ekonomisk

utveckling och tillvaratagande av våra höga natur‐ och kulturmiljöer. Det är också hög tid

att vi alla nu, kommuner och företag, på allvar använder oss av utmärkelsen som

varumärke och i marknadsföringen av vårt attraktiva område.

För att bättre ta till vara biosfärutmärkelsen har NeDa hos de regionala organen ansökt

om extra medel för att kunna jobba med att kommunerna, turismföretagen, m.fl.

använder biosfärområdet som identitet och varumärkesplattform. Detta arbete planeras

pågå från första jan 2015 – 30 juni 2016.

Sydkoreaner på besök
Den 24 oktober fick Nedre Dalälven

besök av en delegation från

biosfärområdet Gochang i Sydkorea. De

ville få information om hur vi använder

våra höga natur‐ och kulturmiljövärden

för att utveckla vårt biosfärområde.

Gästerna fick en introduktion om vårt

biosfärområde och exempel på två

verksamhetsområden som vi har särskilt

fokus på: Turism med inriktning på natur

och fiske samt älvlandskapet och

betydelsen av att hålla markerna öppna.

De fick också ta del av Färnebofjärdens

Nationalpark genom utställningarna på

naturum och ett besök vid Sevedskvarn.

Ett besök på en svensk bondgård fanns

som önskemål och dagen avslutades därför

hos Per Möller på Åby gård.

Läs reportage om besöket i
Dalademokraten

Gochang blev utnämt av UNESCO till

biosfärområde år 2013.

Läs mer om Gochang här (på engelska)

Glatt sällskap trots regn vid Sevedskvarn. Besök hos Per Möller på Åby Gård.

Seminarium om fisken
och fisket i Nedre
Dalälven
Den 4 november höll NeDa i samarbete

med de fyra länsstyrelsernas

fiskeenheter ett seminarium om fisken

och fisket i Nedre Dalälven.

Inledningsvis informerades om SwedenFishing. Resten av mötet handlade främst om hur

fiskebestånden mår. Vad som kan göras för att förbättra de naturliga bestånden av de

laxartade fiskarna lax, öring och harr genom öppnande av vandringsvägar och förbättring

av reproduktionsområden. Policy kring frågor om utsättning diskuterades också. I den

frågan fanns det olika uppfattningar, även om alla eftersträvar naturliga bestånd istället

för utsättning av främmande arter av öring som inte kan reproducera sig.  

Höstens studieresa i
området

Varje år genomförs 2‐3 studieresor i

områdets olika delar för NeDa:s

medlemmar och andra närstående

intressenter. 

Resan den 5 september omfattade

områdets västra delar och startade hos

Permakultur i Stjärnsund, gick vidare mot

Stora Skedvi till Visthusboden och Forsa

Gård. Lunch serverades på Dala Husby

Hotell. Eftermiddagen tillbringades i

Hedemora med besök på skördefest i

Södra Dalarna, guidad stadsvandring och

till sist ett besök i Hedemoras nya

byggnadsvårdsbutik. Ca trettio personer

deltog på resan.

Kalle Hedin överlämnar Årets

Skördefesthjärta på skördefest i Södra

Dalarna. Vinnaren var Eva Södergård.

Mattö kanal för att minska myggförekomsten

Den 2 oktober var NeDa:s styrelse den första att få ta del av Regleringsföretagens

förstudie om Mattö kanal. En kanal som syftar till att minska sommaröversvämningarna

med åtföljande myggproblem i Färnebofjärden.

Kanalen ligger utanför Färnebofjärdens Nationalpark. 

Förstudien presenterades av Birgitta Adell, Fortum.

Läs presentationen här

Inspirationsresa till
Svartådalen
Entreprenörer i Nedre Dalälven inbjöds

av projektet "Hävd av älvängar" till

inspirationsresa till Svartådalen den 22

oktober.

Hävd av älvängar är ett av NeDa ägt

leaderprojekt som verkar för ökade

arealer av älvängsslåtter och älvängsbete i

Nedre Dalävsmrådet. Genom att skapa och

utveckla nätverket med markägare,

entreprenörer och länsstyrelsernas

rådgivare hittar man vägar som syr ihop

rätt entreprenör med rätt markägare.

Nya idéer, nya metoder och nya

samarbeten tar form under resan till

Svartådalen.

Läs mer om projektet "Hävd av älvängar"

Mässdeltagande under hösten

NeDa deltog som utställare på MellanskogsElmia på Ösby Naturbruksgymnasium den 22‐

23 augusti och på Hebymässan i Östa den 30‐31/8.

Årets MAB workshop längs Vindelälven

Sveriges biosfärområden inbjöds till en

resa längs Vindelälven för gemensamt

arbete med frågan om biosfärområden

som identitet och varumärke.

29 personer deltog den 28‐29 augusti på

workshopen där diskussionsmoment

varvades med vackra landskapsvyer och

möten med intressanta aktörer verksamma

i ett blivande biosfärområde. Från Nedre

Dalälven deltog Cristina Ericson Turstam.

Ta del av rapport från workshopen här Deltagare på MAB‐konferensen.

Svenska MAB stod som arrangör för konferens och workshop i Vindelälven. Svenska MAB‐

programmets syfte är att: Skapa förutsättningar för biosfärområden att fungera som

modellområden för hållbar utveckling och stimulera forskning som stärker

biosfärområdens roll i lärande om hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Samverka och

inspirera för att omsätta erfarenheter och kunskap från modellområdena.

Läs mer om svenska MAB här 

Avslutning och förberedelser i Leader

Just nu pågår ett intensivt arbete med

avslutning av nuvarande Leader och

förberedelser för kommande period.  

Hösten har till mycket stor del upptagits

av arbete med detta. Inför kommande

programperiod som beräknas påbörjas

efter sommaren 2015 sker stora

förändringar.

Lokalt ledd utveckling genom

leadermetoden, som det nu ska heta, kan

finansieras av fyra fonder,

landsbygdsfonden, regionala fonden,

sociala fonden och fiskefonden, med

landsbygdsfonden som den överlägset

största finansieringen. Leader Nedre

Dalälven ansöker om finansiering från

landsbygdsfonden, regionala fonden och

sociala fonden.

Arbetet med strategin som är grunden för

godkännande är mycket omfattande och

ska vara inlämnad senast 8 december. När

det gäller fiskefonden görs en ansökan

tillsammans med Leader Gästrikebygden

och Hälsingebygden, då förutsättningarna

för att bli utvald kräver större områden

och kopplingar till småskaligt yrkesfiske.

Nedre Dalälven

Kölnavägen 25

810 21 GYSINGE

Tel. 0291‐211 80

E‐post: info@nedredalalven.se
www.nedredalalven.se
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med åtföljande myggproblem i Färnebofjärden.

Kanalen ligger utanför Färnebofjärdens Nationalpark. 

Förstudien presenterades av Birgitta Adell, Fortum.

Läs presentationen här

Inspirationsresa till
Svartådalen
Entreprenörer i Nedre Dalälven inbjöds

av projektet "Hävd av älvängar" till

inspirationsresa till Svartådalen den 22

oktober.

Hävd av älvängar är ett av NeDa ägt

leaderprojekt som verkar för ökade

arealer av älvängsslåtter och älvängsbete i

Nedre Dalävsmrådet. Genom att skapa och

utveckla nätverket med markägare,

entreprenörer och länsstyrelsernas

rådgivare hittar man vägar som syr ihop

rätt entreprenör med rätt markägare.

Nya idéer, nya metoder och nya

samarbeten tar form under resan till

Svartådalen.

Läs mer om projektet "Hävd av älvängar"

Mässdeltagande under hösten

NeDa deltog som utställare på MellanskogsElmia på Ösby Naturbruksgymnasium den 22‐

23 augusti och på Hebymässan i Östa den 30‐31/8.

Årets MAB workshop längs Vindelälven

Sveriges biosfärområden inbjöds till en

resa längs Vindelälven för gemensamt

arbete med frågan om biosfärområden

som identitet och varumärke.

29 personer deltog den 28‐29 augusti på

workshopen där diskussionsmoment

varvades med vackra landskapsvyer och

möten med intressanta aktörer verksamma

i ett blivande biosfärområde. Från Nedre

Dalälven deltog Cristina Ericson Turstam.

Ta del av rapport från workshopen här Deltagare på MAB‐konferensen.

Svenska MAB stod som arrangör för konferens och workshop i Vindelälven. Svenska MAB‐

programmets syfte är att: Skapa förutsättningar för biosfärområden att fungera som

modellområden för hållbar utveckling och stimulera forskning som stärker

biosfärområdens roll i lärande om hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Samverka och

inspirera för att omsätta erfarenheter och kunskap från modellområdena.

Läs mer om svenska MAB här 

Avslutning och förberedelser i Leader

Just nu pågår ett intensivt arbete med

avslutning av nuvarande Leader och

förberedelser för kommande period.  

Hösten har till mycket stor del upptagits

av arbete med detta. Inför kommande

programperiod som beräknas påbörjas

efter sommaren 2015 sker stora

förändringar.

Lokalt ledd utveckling genom

leadermetoden, som det nu ska heta, kan

finansieras av fyra fonder,

landsbygdsfonden, regionala fonden,

sociala fonden och fiskefonden, med

landsbygdsfonden som den överlägset

största finansieringen. Leader Nedre

Dalälven ansöker om finansiering från

landsbygdsfonden, regionala fonden och

sociala fonden.

Arbetet med strategin som är grunden för

godkännande är mycket omfattande och

ska vara inlämnad senast 8 december. När

det gäller fiskefonden görs en ansökan

tillsammans med Leader Gästrikebygden

och Hälsingebygden, då förutsättningarna

för att bli utvald kräver större områden

och kopplingar till småskaligt yrkesfiske.

Nedre Dalälven

Kölnavägen 25

810 21 GYSINGE

Tel. 0291‐211 80

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

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

http://c.plma.se/?q=002614390128
http://c.plma.se/?q=002614390139
http://c.plma.se/?q=002614390140
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Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

NeDa:s första nyhetsbrev
I vårt nyhetsbrev vill vi förmedla

information och berätta om vår

verksamhet. Vår ambition är att från och

med nu komma ut med ett nyhetsbrev i

kvartalet.

NeDa är förkortningen på Nedre

Dalälvssamarbetet. Formellt består NeDa

av Nedre Dalälvens Intresseförening med

dotterbolaget Nedre Dalälvens

utvecklingsaktiebolag (NEDAB).

NeDa är huvudman för myggbekämpningen

och biosfärområdet och arbetar väldigt

nära Leader Nedre Dalälven, som är en

egen juridisk person, genom gemensam

personal och annan administration. Frågor

kring Leader kan i någon mån tas upp i de

här nyhetsbreven, men det mesta som rör

Leader Nedre Dalälven tas upp i eget

nyhetsbrev och egen hemsida.

Läs mer om verksamheten på hemsidorna.

nedredalven.se
mygg.se
leadernedredalalven.org

Välkomna till vårt nyhetsbrev!

Kalle Hedin, VD i NeDa

Biosfärområde ‐
ett varumärke i marknadsföring
Långt innan Nedre Dalälven av UNESCO

efter regeringens nominering fick

utmärkelsen som Sveriges tredje

biosfärområde verkade NeDa i denna

anda. Utmärkelsen förstärker

ambitionerna att verka för en hållbar

miljömässig och ekonomisk utveckling

och är ett kvitto på våra mycket höga

natur‐ och kulturmiljövärden.

Fortfarande är det många som tror att biosfärområden innebär formella regler och skydd.

Men så är det inte. Utmärkelsen innebär inga nya regler. Däremot är det självklart att vi

har ett ansvar för ett fördjupat hållbart förhållningssätt både vad gäller ekonomisk

utveckling och tillvaratagande av våra höga natur‐ och kulturmiljöer. Det är också hög tid

att vi alla nu, kommuner och företag, på allvar använder oss av utmärkelsen som

varumärke och i marknadsföringen av vårt attraktiva område.

För att bättre ta till vara biosfärutmärkelsen har NeDa hos de regionala organen ansökt

om extra medel för att kunna jobba med att kommunerna, turismföretagen, m.fl.

använder biosfärområdet som identitet och varumärkesplattform. Detta arbete planeras

pågå från första jan 2015 – 30 juni 2016.

Sydkoreaner på besök
Den 24 oktober fick Nedre Dalälven

besök av en delegation från

biosfärområdet Gochang i Sydkorea. De

ville få information om hur vi använder

våra höga natur‐ och kulturmiljövärden

för att utveckla vårt biosfärområde.

Gästerna fick en introduktion om vårt

biosfärområde och exempel på två

verksamhetsområden som vi har särskilt

fokus på: Turism med inriktning på natur

och fiske samt älvlandskapet och

betydelsen av att hålla markerna öppna.

De fick också ta del av Färnebofjärdens

Nationalpark genom utställningarna på

naturum och ett besök vid Sevedskvarn.

Ett besök på en svensk bondgård fanns

som önskemål och dagen avslutades därför

hos Per Möller på Åby gård.

Läs reportage om besöket i
Dalademokraten

Gochang blev utnämt av UNESCO till

biosfärområde år 2013.

Läs mer om Gochang här (på engelska)

Glatt sällskap trots regn vid Sevedskvarn. Besök hos Per Möller på Åby Gård.

Seminarium om fisken
och fisket i Nedre
Dalälven
Den 4 november höll NeDa i samarbete

med de fyra länsstyrelsernas

fiskeenheter ett seminarium om fisken

och fisket i Nedre Dalälven.

Inledningsvis informerades om SwedenFishing. Resten av mötet handlade främst om hur

fiskebestånden mår. Vad som kan göras för att förbättra de naturliga bestånden av de

laxartade fiskarna lax, öring och harr genom öppnande av vandringsvägar och förbättring

av reproduktionsområden. Policy kring frågor om utsättning diskuterades också. I den

frågan fanns det olika uppfattningar, även om alla eftersträvar naturliga bestånd istället

för utsättning av främmande arter av öring som inte kan reproducera sig.  

Höstens studieresa i
området

Varje år genomförs 2‐3 studieresor i

områdets olika delar för NeDa:s

medlemmar och andra närstående

intressenter. 

Resan den 5 september omfattade

områdets västra delar och startade hos

Permakultur i Stjärnsund, gick vidare mot

Stora Skedvi till Visthusboden och Forsa

Gård. Lunch serverades på Dala Husby

Hotell. Eftermiddagen tillbringades i

Hedemora med besök på skördefest i

Södra Dalarna, guidad stadsvandring och

till sist ett besök i Hedemoras nya

byggnadsvårdsbutik. Ca trettio personer

deltog på resan.

Kalle Hedin överlämnar Årets

Skördefesthjärta på skördefest i Södra

Dalarna. Vinnaren var Eva Södergård.

Mattö kanal för att minska myggförekomsten

Den 2 oktober var NeDa:s styrelse den första att få ta del av Regleringsföretagens

förstudie om Mattö kanal. En kanal som syftar till att minska sommaröversvämningarna

med åtföljande myggproblem i Färnebofjärden.

Kanalen ligger utanför Färnebofjärdens Nationalpark. 

Förstudien presenterades av Birgitta Adell, Fortum.

Läs presentationen här

Inspirationsresa till
Svartådalen
Entreprenörer i Nedre Dalälven inbjöds

av projektet "Hävd av älvängar" till

inspirationsresa till Svartådalen den 22

oktober.

Hävd av älvängar är ett av NeDa ägt

leaderprojekt som verkar för ökade

arealer av älvängsslåtter och älvängsbete i

Nedre Dalävsmrådet. Genom att skapa och

utveckla nätverket med markägare,

entreprenörer och länsstyrelsernas

rådgivare hittar man vägar som syr ihop

rätt entreprenör med rätt markägare.

Nya idéer, nya metoder och nya

samarbeten tar form under resan till

Svartådalen.

Läs mer om projektet "Hävd av älvängar"

Mässdeltagande under hösten

NeDa deltog som utställare på MellanskogsElmia på Ösby Naturbruksgymnasium den 22‐

23 augusti och på Hebymässan i Östa den 30‐31/8.

Årets MAB workshop längs Vindelälven

Sveriges biosfärområden inbjöds till en

resa längs Vindelälven för gemensamt

arbete med frågan om biosfärområden

som identitet och varumärke.

29 personer deltog den 28‐29 augusti på

workshopen där diskussionsmoment

varvades med vackra landskapsvyer och

möten med intressanta aktörer verksamma

i ett blivande biosfärområde. Från Nedre

Dalälven deltog Cristina Ericson Turstam.

Ta del av rapport från workshopen här Deltagare på MAB‐konferensen.

Svenska MAB stod som arrangör för konferens och workshop i Vindelälven. Svenska MAB‐

programmets syfte är att: Skapa förutsättningar för biosfärområden att fungera som

modellområden för hållbar utveckling och stimulera forskning som stärker

biosfärområdens roll i lärande om hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Samverka och

inspirera för att omsätta erfarenheter och kunskap från modellområdena.

Läs mer om svenska MAB här 

Avslutning och förberedelser i Leader

Just nu pågår ett intensivt arbete med

avslutning av nuvarande Leader och

förberedelser för kommande period.  

Hösten har till mycket stor del upptagits

av arbete med detta. Inför kommande

programperiod som beräknas påbörjas

efter sommaren 2015 sker stora

förändringar.

Lokalt ledd utveckling genom

leadermetoden, som det nu ska heta, kan

finansieras av fyra fonder,

landsbygdsfonden, regionala fonden,

sociala fonden och fiskefonden, med

landsbygdsfonden som den överlägset

största finansieringen. Leader Nedre

Dalälven ansöker om finansiering från

landsbygdsfonden, regionala fonden och

sociala fonden.

Arbetet med strategin som är grunden för

godkännande är mycket omfattande och

ska vara inlämnad senast 8 december. När

det gäller fiskefonden görs en ansökan

tillsammans med Leader Gästrikebygden

och Hälsingebygden, då förutsättningarna

för att bli utvald kräver större områden

och kopplingar till småskaligt yrkesfiske.

Nedre Dalälven

Kölnavägen 25

810 21 GYSINGE

Tel. 0291‐211 80

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