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NordMAB 2015 i Nedre Dalälven
Deltagare från sju länder gästade

Studiebesök i omgivningarna började med

Älvlandskapet Nedre Dalälven vid årets

stadsvandring i Säters innerstad och

NordMAB‐konferens den 20‐21 oktober.
Viktiga frågor att samarbeta kring

fortsatte längs Ljusterån ner till
Säterdalen, som är en del av

diskuterades och vårt biosfärområde med

biosfärområdets kärnområde. Lunch

fokus på de entreprenörer som verkar i
området presenterades för deltagarna.

intogs på Bispbergs herrgård och på
eftermiddagen besöktes Visthusboden
och Skedvibröd i Stora Skedvi.

NordMAB är ett nätverk som samlar åtta
länder för regelbundna träffar och som

Konferensen avslutades med en workshop

syftar till att stärka samarbetet mellan

där deltagarna listade några viktiga frågor

biosfärområden som finns på jordens allra
nordligaste områden.

att samarbeta kring: Öppet landskap,
hållbar turism och marknadsföring av
varumärket biosfärområde.

Sverige var årets värdland och
konferensen hölls i Älvlandskapet Nedre
Dalälven, med boende och konferens på

Läs mer om NordMAB här

Stadshotellet i Säter.

Deltagare från sju länder gästade Nedre

Entreprenören Anders Åkerberg berättade

Dalälven vid årets MAB‐konferens.

hur det gick till när Vikabröd blev
Skedvibröd.

NeDa på turné, film och Wiki Nedre Dalälven
En hel del aktiviteter pågår under
hösten och vintern för att ta fram

Nya informationsfoldrar har också tagits
fram. Den svenska är redan tryckt och

material och genom personliga möten

den engelska versionen är på gång.

informera om vilka möjligheter det
innebär att ingå i ett biosfärområde. Som
en del i informationsinsatsen besöker

Strukturen för ett Wiki Nedre Dalälven
börjar hitta sin form. Inom kort kan bidrag

NeDa kommunstyrelserna i området. Sala
var först ut i oktober, Avesta, Älvkarleby

tas emot och uppbyggnaden påbörjas av
ett alldeles eget uppslagsverk på

och Hedemora står näst på tur.

nedredalaven.se i form av fakta,

En informations‐ och inspirationsfilm om

information och berättelser från olika
platser i området.

Älvlandskapet Nedre Dalälven är under
produktion och ska användas för att i
olika sammanhang på ett enkelt sätt
kunna ge en överblick av området och
förmedla biosfärtanken.

Kommunstyrelserna i området får besök
av NeDa för att informeras om vilka
möjligheter det innebär att ingå i ett
biosfärområde. Här en bild från besöket i

Förhoppningen är att informations‐ och
inspirationsfilmen på ett enkelt sätt ska
ge en överblick av området och förmedla
biosfärtanken.

Sala.

Fisketurismanläggningar marknadsförda i Tyskland
Fisketurismanläggningar i Nedre
Dalälvsområdet marknadsfördes på
Magdeburger Meeres‐ und
Raubfischangeltage den 7‐8 november
där SwedenFishing ekonomisk förening
fanns med som utställare.
Mässan räknade in ca 6 000 besökare
under helgen och flertalet tyska
fiskeresearrangörer fanns på plats och
fick information om Nedre Dalälvens
möjligheter.
Fortsatt starkt intresse för gädda‐ och
gösfiske och ett allt kraftigare sug efter
havsöring‐ och laxfiskeupplevelser var

Mässarbete ger möjlighet till viktiga
säljsamtal med fiskeresearrangörer.

signaler från mässan.

Vad händer i myggprojektet?
Vad gör man egentligen som
myggbekämpare på hösten och vintern,
när det inte finns några mygg att
bekämpa? Svaret är ‐ en hel del.
Bekämpningen för år 2015 och två
redovisningar om andra
myggbekämpningsmetoder är
avrapporterade till berörda myndigheter.
Andra avrapporteringar förbereds, t.ex.
preliminär avrapportering av
egenkontrollprogrammet.
Det årliga samrådsmötet med
tillsynsmyndigheterna inför ansökningar
för 2016 års bekämpning har ägt rum och
därefter skickades två ansökningar in till
Naturvårdsverket. En om dispens för
spridning av biologiskt bekämpningsmedel
med helikopter och en om dispens för
helikopterbaserad biologisk bekämpning
inom Natura 2000‐områden.

En viktig del av dessa ansökningar är en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som
uppdateras varje år med nya
forskningsresultat bl.a. Kvar att skriva är
ansökningar om att få bekämpa inom
Färnebofjärdens Nationalpark och alla
berörda naturreservat.
Redovisningar och MKB finns att läsa på
myggprojektets hemsida www.mygg.se

Stor uppslutning vid stormöte om hävd
Ett 30‐tal personer deltog vid NeDa:s
stormöte om hävd i slutet av oktober
och resulterade i många värdefulla
diskussioner, tankar och idéer.
NeDa:s LIFE‐ansökan om att restaurera
älvängar längs Nedre Dalälven skickades till
EU‐kommissionen för evaluering i början av
oktober. Den viktigaste frågan för
stormötet var att diskutera hur arbetet
för ökad hävd ska gå vidare i väntan på
besked kring LIFE‐ansökan.
NeDa:s ambition är att fortsätta med
arbetet för ökad hävd av älvängar. Detta
både med egna projekt men också genom
att stödja och inspirera andra
intressenter att arbeta för ökad hävd av
älvängar i regionen. Hävden påverkar inte
bara biologisk mångfald utan bidrar även
till förbättrade möjligheter till friluftsliv,
turism och landsbygdsutveckling.
Hävdarbetet går också helt i linje med
strategin för Biosfärområde Älvlandskapet
Nedre Dalälven.

Magnus Stenmark och Bengt Gyldberg
redovisade bl.a. exempel på möjlig
samhällsnytta till följd av hävd.
Har du en projektidé eller vill du veta
mer?
Kontakta Erica Holmqvist Persson
e‐post: erica@nedredalaven.se eller
tel. 072‐565 75 79
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