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Fiskevård i Nedre Dalälven
NeDa står i startgroparna för att driva ett

nytt leaderprojekt finansierat av Havs‐

och fiskerifonden. Syftet med projektet

"Fiskevård i Nedre Dalälven" är att

medverka till ökad fiskevård och ökat

engagemang i fiskevårdsfrågor.

Alltsedan starten av NeDa i slutet av 1980‐

talet har fisket haft en stor betydelse för

turismen till området.

Det är ett imponerande antal fiskegäster

som söker sig till NeDa‐området med

närmare 100 000 fiskedagar per år under

toppåren och nu i storleksordningen

80 000 fiskedagar. Fisketurismen har stor

betydelse för handel och service och ger

också möjligheter för entreprenörskap

när det gäller att sälja gästnätter. 

Vår älv och våra vatten har en stor

potential för att locka ännu fler svenska

och utländska gäster till vårt område.

Detta hoppas projektet kunna utveckla

och därmed bidra till ökad omsättning hos

områdets näringsliv.

Fisketurismen är betydelsefull för

områdets attraktionskraft och

möjligheterna att kunna bo och leva här.

Projektet kommer också att arbeta för

olika fiskevårdsinsatser tillsammans med

lokala fiskevårdsföreningar i området.

Målet är att så långt som möjligt återställa

Nedre Dalälvens naturliga fiskbiotop och

därmed stärka områdets attraktionskraft

och konkurrensförmåga.

Projektet har fått bifall i LAG Leader

Gästrikebygden, men har ännu inte fått

det slutgiltiga beslutet och startbesked

från Jordbruksverket.

Bushresan i Älvlandskapet Nedre Dalälven
I samarbete med Landsbygdsnätverket

står NeDa den 9 september som värd för

en av årets "bushresor".

Bushresan genomförs för att synliggöra

den förbuskning som pågår. På resan ges

möjlighet till diskussioner kring de

konsekvenser som igenväxningen för med

sig och vilka åtgärder som kan sättas in för

att vända utvecklingen. 

På förmiddagen besöker vi både

förbuskade och hävdade marker i

Tärnsjöområdet och efter lunch går

färden vidare till Bredforsen.

Läs mer om bushresan på

Landsbygdsnätverkets hemsida:
www.landsbygdsnatverket.se/bushresan

Ett av NeDas viktigaste mål är och har varit

att medverka till att behålla och utveckla

det attraktiva öppna landskapet både för

människor och för att gynna den

biologiska mångfalden.

Det främsta långsiktiga målet med NeDas

arbete inom hävdområdet är att succesivt

öka andelen hävdad älväng längs Nedre

Dalälven och samtidigt skapa både ökad

biologisk mångfald, arbetstillfällen, en

attraktiv landsbygd och därmed locka fler

turister till regionen.

Ett av NeDas viktigaste mål är att medverka till att behålla och utveckla det attraktiva

öppna landskapet.

Vad händer i myggprojektet?
Myggsäsongen närmar sig slutet och i år

har det endast behövts en

bekämpningsinsats, i början av juni. Då

bekämpades totalt 2 037 ha i områden

mellan Avesta och Mehedeby med lyckat

resultat.  

Mätningar av vuxna mygg genomförs

varannan vecka. De visade som mest 1 300

stickmygg i en fälla på en natt i

bekämpade områden. I de flesta fanns

bara några få hundratals stickmygg per

fälla och natt. Resultatet av myggfångsten

läggs ut fredagar udda veckor på

www.mygg.se under myggprognos.

Fällfångsterna av vuxna mygg samt tömning

av kläckfällorna inom

egenkontrollprogrammet fortsätter till

och med vecka 37.

Nu börjar förberedelserna för

avrapportering av årets säsong och

arbetet med ansökan om tillstånd inför

nästa års bekämpning.

CDC (Centers for Disease Control)‐fälla

betad med koldioxid.

NeDa på Hebymässan
NeDa finns med som utställare på årets

Hebymässa i Östa den 27‐28/8.

Välkomna att besöka oss där!

Mer om mässan med program och

utställare finns på www.hebymassan.se

Nedre Dalälven

Kölnavägen 25

810 21 GYSINGE

Tel. 0291‐211 80

E‐post: info@nedredalalven.se
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möjligheterna att kunna bo och leva här.
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Projektet har fått bifall i LAG Leader
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står NeDa den 9 september som värd för

en av årets "bushresor".

Bushresan genomförs för att synliggöra

den förbuskning som pågår. På resan ges

möjlighet till diskussioner kring de

konsekvenser som igenväxningen för med

sig och vilka åtgärder som kan sättas in för

att vända utvecklingen. 

På förmiddagen besöker vi både

förbuskade och hävdade marker i

Tärnsjöområdet och efter lunch går

färden vidare till Bredforsen.

Läs mer om bushresan på

Landsbygdsnätverkets hemsida:
www.landsbygdsnatverket.se/bushresan

Ett av NeDas viktigaste mål är och har varit

att medverka till att behålla och utveckla

det attraktiva öppna landskapet både för

människor och för att gynna den

biologiska mångfalden.

Det främsta långsiktiga målet med NeDas

arbete inom hävdområdet är att succesivt

öka andelen hävdad älväng längs Nedre

Dalälven och samtidigt skapa både ökad

biologisk mångfald, arbetstillfällen, en

attraktiv landsbygd och därmed locka fler

turister till regionen.

Ett av NeDas viktigaste mål är att medverka till att behålla och utveckla det attraktiva
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Vad händer i myggprojektet?
Myggsäsongen närmar sig slutet och i år

har det endast behövts en

bekämpningsinsats, i början av juni. Då

bekämpades totalt 2 037 ha i områden
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läggs ut fredagar udda veckor på
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av kläckfällorna inom

egenkontrollprogrammet fortsätter till

och med vecka 37.
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nästa års bekämpning.

CDC (Centers for Disease Control)‐fälla

betad med koldioxid.
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