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Vi söker nu flera nya kollegor! En biosfärkoordinator, en projektledare med fokus på hållbar turism och

en myggbekämpningstekniker. Tipsa gärna om tjänsterna till människor som du tror är intresserade ‐

eller sök själv! Vill du veta mer om restaureringsåtgärder i Tyttbo är du välkommen att delta i vår

digitala föreläsning "Stora utmaningar att restaurera Tyttboforsarna" den 26 januari.

Kom och jobba med oss!

Delar av personalen på regnig båtfärd på Färnebofjärden år 2020.

Just nu söker vi tre nya kollegor inom olika

områden i organisationen.

En biosfärkoordinator och en projektledare med

fokus på hållbar besöksnäring. Båda dessa

tjänster är tillsvidareanställningar på heltid med

sista ansökningsdag 10 februari 2022.

Inom Biologisk myggkontroll söker vi en

myggbekämpningstekniker. Ett vikariat med

möjlighet att övergå i tillsvidareanställning. Här

vill vi ha din ansökan så snart som möjligt.

Läs mer om tjänsterna här

26 januari| Stora utmaningar att restaurera
Tyttboforsarna  

Tyttboforsarna i Dalarnas län har använts flitigt

för flottning och de omfattande

flottledsrensningarna innebar försämrade

förutsättningar för flertalet fiskarter. Nu har

arbetet med att återställa Tyttboforsarna till ett

mer naturligt tillstånd inletts.

Vad innebär det att restaurera ett vatten? Vad

kan man förvänta sig för resultat av

restaureringsåtgärder i Tyttboforsarna? Detta är

några frågor som Dalarnas länsfiskekonsulent

Håkan Danielsson kommer att besvara under

föreläsningen.

Föreläsningen är digital.

Tid: 18.15‐19.30. Länk till anmälan hittar du här!

Föreläsningen är en del i en serie om natur,

naturvård och miljö. Dessa arrangeras av

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och

Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med

Studiefrämjandet.

Sista chansen att delta i kännedomsundersökning

Som vi berättade i förra nyhetsbrevet pågår en

undersökning om hur många som känner till

Biosfärområde Nedre Dalälven och att de kanske

bor i detta.

Undersökningen kommer att finnas kvar under

februari månad, så om du inte redan har

deltagit, gör gärna det via länken nedan.

Ert deltagande ger värdefull information för oss i

planeringen av kommande

kommunikationsarbete.

Delta i undersökningen här

Nedre Dalälven | Kölnavägen 25 | 811 97 Gysinge

Vår e‐post | 0291 ‐ 211 80

Vår hemsida

Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma

http://l10460n.c.plma.se/?q=007029870014&TId=1
http://l10460n.c.plma.se/?q=007029870025&TId=1
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