
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev nr 4 2022 | Biosfärområde Nedre Dalälven| Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Lekbottnar restaurerade i Gysingeforsarna  del av en
större satsning i hela området

Vid två tillfällen i september har lekbottnar

restaurerats manuellt i Gysingeforsarna för öring

och harr, men även för den lax som vi hoppas få

tillbaka i älven inom en inte allt för avlägsen

framtid. Arbetet har vi utfört tillsammans med

fiskevårdsområdesföreningen, experter från

Länsstyrelsen och frivilliga från olika delar av

biosfärområdet.

Aktiviteterna är en del av en större satsning där

vi hoppas kunna samla fler engagerade inom vårt

biosfärområde. Förutom praktiska moment som

detta planerar vi att arrangera träffar kring

juridik (tillstånd från myndigheter och

markägare), ekonomi (vilka pengar finns att

söka?), vandringshinder, uppföljning (exempelvis

elfiske), med mera.

Vi hoppas kunna bygga upp ett nätverk av

engagerade frivilliga, myndighetsrepresentanter,

markägare med flera. Om du vill ha information

om kommande aktiviteter så skicka ett mejl till

elias@nedredalalven.se

Restaureringarna i Gysinge arrangerades av

Gysingeforsarnas FVOF och Biosfärområde Nedre

Dalälven med stöd av Leader Gästrikebygden

lokalt ledd utveckling och Leader Nedre

Dalälven.

Tips! Redan den 12 oktober är du som är intresserad och vill lära dig mer om återställande av

vattendrag välkommen till Gysinge på fältbesök och föreläsning. Läs mer om detta längre ner i

nyhetsbrevet.

Glada och stolta nyheter om 10årsutvärderingen

10‐årsutvärderingen av Biosfärområde

Älvlandskapet Nedre Dalälven har inte bara fått

med beröm godkänt, vilket innebär att många

bra saker har åstadkommits i området åren 2011‐

2021, utan arbetet har också utsetts av Unesco

till en global förebild.

‐ I år har den globala styrelsen för

biosfärprogrammet bedömt 21 utvärderingar. Tre

av dessa har fått det fina omdömet att de håller

mycket hög kvalitet och bör därför användas

som modell för hela det globala nätverket av

biosfärområden. Från Sveriges sida är vi mycket

stolta över att Älvlandskapet Nedre Dalälvens

utvärdering är en av dessa tre, säger Johanna

Mac Taggart, koordinator för Biosfärprogrammet

Sverige.

Frågor om 10‐årsrapporten ställer du till

biosfärkoordinator elias@nedredalalven.se

Här kan du läsa mer om och ladda ner

tioårsrapporten

Johanna Mac Taggart var på plats i Paris och

följde de högtidliga utnämningarna av nya

biosfärområden och godkännandena av 10‐

årsrapporter i juni.

Ny förstudie för vandringsleder

Nedre Dalälvens Intresseförening har beviljats

stöd från Naturvårdsverket gällande en förstudie

för vandringsleder inom biosfärområdet.

Naturvårdsverket har ett uppdrag att utveckla

samordningen av vandringsleder i landet.

Biosfärområde Nedre Dalälven är visserligen inte

en regional förvaltning, men däremot ett

tematiskt område som skulle kunna vara en resurs

för Naturvårdsverket gällande utvecklingsfrågor

kring vandringsleder.

‐ Vi vill med detta projekt undersöka hur vi kan

utveckla arbetet med vandringsleder tillsammans

med våra nio medlemskommuner inom

biosfärområdet säger Tobbe Öman, projektledare.

Vi har flera organisationer inom samarbetet som

är huvudmän för vandringsleder, både kommunala

och regionala samt Upplandsstiftelsen.

Förstudien ska vara klar i februari 2023.

” Syftet med bidraget är att stärka eller skapa

regionala organisationer för förvaltning av

vandringsleder där staten inte är huvudman. Den

stärkta eller tillskapade regionala organisationen

ska ha som huvudsyfte att samordna arbetet med

regionens vandringsleder.”

”Organisationens arbete ska bidra till tillgängliga

och kvalitetssäkrade vandringsleder som i sig

bidrar till stärkt folkhälsa, hållbar

landsbygdsutveckling och destinationsutveckling.

Till sin hjälp och som riktlinje för arbetet har

den regionala vandringsledsorganisationen det

Nationella ramverket för vandringsleder. ”

Naturvårdsverket

Lindrig myggsommar då översvämningar uteblev

Myggsäsongen 2022 har varit lugn då Dalälven har

haft låg vattenföring hela sommaren och inte

orsakat några översvämningar.

I juni ledde lokalt regn till en mindre

översvämning i områden som är oberoende av

Dalälven. Översvämningsmyggornas larver passade

på att kläcka och en bekämpningsinsats på 106

hektar genomfördes. Samtidigt rullade de

rutinmässiga insamlingarna av stickmyggor och

andra insekter på som vanligt.

Redan i slutet av juni skickade vi in en ny tre‐

årsansökan om bekämpning av

översvämmingsmyggor i Nedre Dalälven till

Naturvårdsverket med förslag om en utökning av

ramområden för bekämpning i delar av

Färnebofjärden från och med 2023.

Under hösten väntar avrapporteringar och tre

nya medarbetare ska anställas i Biologisk

Myggkontroll.

Undersökning av nytt ramområde för bekämpning

vid Storån, Färnebofjärden.

5 oktober | Mjölksyrning av grönsaker

Är du nyfiken på att lära dig hantverksmässiga

metoder för att ta tillvara grönsaker? Då är det

här en föreläsning för dig! Fokus vid detta

tillfälle ligger på mjölksyrning av grönsaker.

Ta chansen att lyssna på Sandra Lövenborg när

hon berättar om mjölksyrning av grönsaker.

Föreläsningen är digital.

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

Sara Lövenborgs presentation av sig själv:

Min passion för tillvaratagande av grönsaker,

frukt och bär grundar sig i ett intresse för

självhushållning och en vilja att ta tillvara på

naturens resurser. Med studier inom både

ekologisk grönsaksodling och mathantverk, två

medaljer i SM i mathantverk samt en gårdsbutik

i bagaget driver jag nu tillsammans med min

man en restaurang med fokus på mathantverk,

goda råvaror och samarbete med lokala bönder

och producenter.

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.

12 oktober | Återställande av vattendrag

Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg visar och

berättar hur du genomför lyckad restaurering av

vattendrag för att gynna vandrande fisk. Det blir

både bilder och handfasta demonstrationer och

råd hur du eller din organisation kan restaurera

dina ”hemmavatten”.

Innan föreläsningen har du möjlighet att följa

med på ett fältbesök till närliggande Granön där

vi tittar på en nyligen utförd restaurering.

TID och PLATS:

Fältbesöket startar klockan 17.30 med samling

vid anslagstavlan vid stora parkeringen i Gysinge.

Föreläsningen startar 18.30 i naturums hörsal

vid Café Udden, Gysinge.

PRIS: Fältbesöket och föreläsningen är gratis.

ANMÄLAN och MER INFO hittar ni här

Detta är ett samarrangemang mellan Färnebofjärdens nationalpark, Länsstyrelsen Gävleborg,

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Gysingeforsarnas FVO.
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Lekbottnar restaurerade i Gysingeforsarna  del av en
större satsning i hela området

Vid två tillfällen i september har lekbottnar

restaurerats manuellt i Gysingeforsarna för öring

och harr, men även för den lax som vi hoppas få

tillbaka i älven inom en inte allt för avlägsen

framtid. Arbetet har vi utfört tillsammans med

fiskevårdsområdesföreningen, experter från

Länsstyrelsen och frivilliga från olika delar av

biosfärområdet.

Aktiviteterna är en del av en större satsning där

vi hoppas kunna samla fler engagerade inom vårt

biosfärområde. Förutom praktiska moment som

detta planerar vi att arrangera träffar kring

juridik (tillstånd från myndigheter och

markägare), ekonomi (vilka pengar finns att

söka?), vandringshinder, uppföljning (exempelvis

elfiske), med mera.

Vi hoppas kunna bygga upp ett nätverk av

engagerade frivilliga, myndighetsrepresentanter,

markägare med flera. Om du vill ha information

om kommande aktiviteter så skicka ett mejl till

elias@nedredalalven.se

Restaureringarna i Gysinge arrangerades av

Gysingeforsarnas FVOF och Biosfärområde Nedre

Dalälven med stöd av Leader Gästrikebygden

lokalt ledd utveckling och Leader Nedre

Dalälven.

Tips! Redan den 12 oktober är du som är intresserad och vill lära dig mer om återställande av

vattendrag välkommen till Gysinge på fältbesök och föreläsning. Läs mer om detta längre ner i

nyhetsbrevet.

Glada och stolta nyheter om 10årsutvärderingen

10‐årsutvärderingen av Biosfärområde

Älvlandskapet Nedre Dalälven har inte bara fått

med beröm godkänt, vilket innebär att många

bra saker har åstadkommits i området åren 2011‐

2021, utan arbetet har också utsetts av Unesco

till en global förebild.

‐ I år har den globala styrelsen för

biosfärprogrammet bedömt 21 utvärderingar. Tre

av dessa har fått det fina omdömet att de håller

mycket hög kvalitet och bör därför användas

som modell för hela det globala nätverket av

biosfärområden. Från Sveriges sida är vi mycket

stolta över att Älvlandskapet Nedre Dalälvens

utvärdering är en av dessa tre, säger Johanna

Mac Taggart, koordinator för Biosfärprogrammet

Sverige.

Frågor om 10‐årsrapporten ställer du till

biosfärkoordinator elias@nedredalalven.se

Här kan du läsa mer om och ladda ner

tioårsrapporten

Johanna Mac Taggart var på plats i Paris och

följde de högtidliga utnämningarna av nya

biosfärområden och godkännandena av 10‐

årsrapporter i juni.

Ny förstudie för vandringsleder

Nedre Dalälvens Intresseförening har beviljats

stöd från Naturvårdsverket gällande en förstudie

för vandringsleder inom biosfärområdet.

Naturvårdsverket har ett uppdrag att utveckla

samordningen av vandringsleder i landet.

Biosfärområde Nedre Dalälven är visserligen inte

en regional förvaltning, men däremot ett

tematiskt område som skulle kunna vara en resurs

för Naturvårdsverket gällande utvecklingsfrågor

kring vandringsleder.

‐ Vi vill med detta projekt undersöka hur vi kan

utveckla arbetet med vandringsleder tillsammans

med våra nio medlemskommuner inom

biosfärområdet säger Tobbe Öman, projektledare.

Vi har flera organisationer inom samarbetet som

är huvudmän för vandringsleder, både kommunala

och regionala samt Upplandsstiftelsen.

Förstudien ska vara klar i februari 2023.

” Syftet med bidraget är att stärka eller skapa

regionala organisationer för förvaltning av

vandringsleder där staten inte är huvudman. Den

stärkta eller tillskapade regionala organisationen

ska ha som huvudsyfte att samordna arbetet med

regionens vandringsleder.”

”Organisationens arbete ska bidra till tillgängliga

och kvalitetssäkrade vandringsleder som i sig

bidrar till stärkt folkhälsa, hållbar

landsbygdsutveckling och destinationsutveckling.

Till sin hjälp och som riktlinje för arbetet har

den regionala vandringsledsorganisationen det

Nationella ramverket för vandringsleder. ”

Naturvårdsverket

Lindrig myggsommar då översvämningar uteblev

Myggsäsongen 2022 har varit lugn då Dalälven har

haft låg vattenföring hela sommaren och inte

orsakat några översvämningar.

I juni ledde lokalt regn till en mindre

översvämning i områden som är oberoende av

Dalälven. Översvämningsmyggornas larver passade

på att kläcka och en bekämpningsinsats på 106

hektar genomfördes. Samtidigt rullade de

rutinmässiga insamlingarna av stickmyggor och

andra insekter på som vanligt.

Redan i slutet av juni skickade vi in en ny tre‐

årsansökan om bekämpning av

översvämmingsmyggor i Nedre Dalälven till

Naturvårdsverket med förslag om en utökning av

ramområden för bekämpning i delar av

Färnebofjärden från och med 2023.

Under hösten väntar avrapporteringar och tre

nya medarbetare ska anställas i Biologisk

Myggkontroll.

Undersökning av nytt ramområde för bekämpning

vid Storån, Färnebofjärden.

5 oktober | Mjölksyrning av grönsaker

Är du nyfiken på att lära dig hantverksmässiga

metoder för att ta tillvara grönsaker? Då är det

här en föreläsning för dig! Fokus vid detta

tillfälle ligger på mjölksyrning av grönsaker.

Ta chansen att lyssna på Sandra Lövenborg när

hon berättar om mjölksyrning av grönsaker.

Föreläsningen är digital.

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

Sara Lövenborgs presentation av sig själv:

Min passion för tillvaratagande av grönsaker,

frukt och bär grundar sig i ett intresse för

självhushållning och en vilja att ta tillvara på

naturens resurser. Med studier inom både

ekologisk grönsaksodling och mathantverk, två

medaljer i SM i mathantverk samt en gårdsbutik

i bagaget driver jag nu tillsammans med min

man en restaurang med fokus på mathantverk,

goda råvaror och samarbete med lokala bönder

och producenter.

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.

12 oktober | Återställande av vattendrag

Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg visar och

berättar hur du genomför lyckad restaurering av

vattendrag för att gynna vandrande fisk. Det blir

både bilder och handfasta demonstrationer och

råd hur du eller din organisation kan restaurera

dina ”hemmavatten”.

Innan föreläsningen har du möjlighet att följa

med på ett fältbesök till närliggande Granön där

vi tittar på en nyligen utförd restaurering.

TID och PLATS:

Fältbesöket startar klockan 17.30 med samling

vid anslagstavlan vid stora parkeringen i Gysinge.

Föreläsningen startar 18.30 i naturums hörsal

vid Café Udden, Gysinge.

PRIS: Fältbesöket och föreläsningen är gratis.

ANMÄLAN och MER INFO hittar ni här

Detta är ett samarrangemang mellan Färnebofjärdens nationalpark, Länsstyrelsen Gävleborg,

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Gysingeforsarnas FVO.
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Lekbottnar restaurerade i Gysingeforsarna  del av en
större satsning i hela området

Vid två tillfällen i september har lekbottnar

restaurerats manuellt i Gysingeforsarna för öring

och harr, men även för den lax som vi hoppas få

tillbaka i älven inom en inte allt för avlägsen

framtid. Arbetet har vi utfört tillsammans med

fiskevårdsområdesföreningen, experter från

Länsstyrelsen och frivilliga från olika delar av

biosfärområdet.

Aktiviteterna är en del av en större satsning där

vi hoppas kunna samla fler engagerade inom vårt

biosfärområde. Förutom praktiska moment som

detta planerar vi att arrangera träffar kring

juridik (tillstånd från myndigheter och

markägare), ekonomi (vilka pengar finns att

söka?), vandringshinder, uppföljning (exempelvis

elfiske), med mera.

Vi hoppas kunna bygga upp ett nätverk av

engagerade frivilliga, myndighetsrepresentanter,

markägare med flera. Om du vill ha information

om kommande aktiviteter så skicka ett mejl till

elias@nedredalalven.se

Restaureringarna i Gysinge arrangerades av

Gysingeforsarnas FVOF och Biosfärområde Nedre

Dalälven med stöd av Leader Gästrikebygden

lokalt ledd utveckling och Leader Nedre

Dalälven.

Tips! Redan den 12 oktober är du som är intresserad och vill lära dig mer om återställande av

vattendrag välkommen till Gysinge på fältbesök och föreläsning. Läs mer om detta längre ner i

nyhetsbrevet.

Glada och stolta nyheter om 10årsutvärderingen

10‐årsutvärderingen av Biosfärområde

Älvlandskapet Nedre Dalälven har inte bara fått

med beröm godkänt, vilket innebär att många

bra saker har åstadkommits i området åren 2011‐

2021, utan arbetet har också utsetts av Unesco

till en global förebild.

‐ I år har den globala styrelsen för

biosfärprogrammet bedömt 21 utvärderingar. Tre

av dessa har fått det fina omdömet att de håller

mycket hög kvalitet och bör därför användas

som modell för hela det globala nätverket av

biosfärområden. Från Sveriges sida är vi mycket

stolta över att Älvlandskapet Nedre Dalälvens

utvärdering är en av dessa tre, säger Johanna

Mac Taggart, koordinator för Biosfärprogrammet

Sverige.

Frågor om 10‐årsrapporten ställer du till

biosfärkoordinator elias@nedredalalven.se

Här kan du läsa mer om och ladda ner

tioårsrapporten

Johanna Mac Taggart var på plats i Paris och

följde de högtidliga utnämningarna av nya

biosfärområden och godkännandena av 10‐

årsrapporter i juni.

Ny förstudie för vandringsleder

Nedre Dalälvens Intresseförening har beviljats

stöd från Naturvårdsverket gällande en förstudie

för vandringsleder inom biosfärområdet.

Naturvårdsverket har ett uppdrag att utveckla

samordningen av vandringsleder i landet.

Biosfärområde Nedre Dalälven är visserligen inte

en regional förvaltning, men däremot ett

tematiskt område som skulle kunna vara en resurs

för Naturvårdsverket gällande utvecklingsfrågor

kring vandringsleder.

‐ Vi vill med detta projekt undersöka hur vi kan

utveckla arbetet med vandringsleder tillsammans

med våra nio medlemskommuner inom

biosfärområdet säger Tobbe Öman, projektledare.

Vi har flera organisationer inom samarbetet som

är huvudmän för vandringsleder, både kommunala

och regionala samt Upplandsstiftelsen.

Förstudien ska vara klar i februari 2023.

” Syftet med bidraget är att stärka eller skapa

regionala organisationer för förvaltning av

vandringsleder där staten inte är huvudman. Den

stärkta eller tillskapade regionala organisationen

ska ha som huvudsyfte att samordna arbetet med

regionens vandringsleder.”

”Organisationens arbete ska bidra till tillgängliga

och kvalitetssäkrade vandringsleder som i sig

bidrar till stärkt folkhälsa, hållbar

landsbygdsutveckling och destinationsutveckling.

Till sin hjälp och som riktlinje för arbetet har

den regionala vandringsledsorganisationen det

Nationella ramverket för vandringsleder. ”

Naturvårdsverket

Lindrig myggsommar då översvämningar uteblev

Myggsäsongen 2022 har varit lugn då Dalälven har

haft låg vattenföring hela sommaren och inte

orsakat några översvämningar.

I juni ledde lokalt regn till en mindre

översvämning i områden som är oberoende av

Dalälven. Översvämningsmyggornas larver passade

på att kläcka och en bekämpningsinsats på 106

hektar genomfördes. Samtidigt rullade de

rutinmässiga insamlingarna av stickmyggor och

andra insekter på som vanligt.

Redan i slutet av juni skickade vi in en ny tre‐

årsansökan om bekämpning av

översvämmingsmyggor i Nedre Dalälven till

Naturvårdsverket med förslag om en utökning av

ramområden för bekämpning i delar av

Färnebofjärden från och med 2023.

Under hösten väntar avrapporteringar och tre

nya medarbetare ska anställas i Biologisk

Myggkontroll.

Undersökning av nytt ramområde för bekämpning

vid Storån, Färnebofjärden.

5 oktober | Mjölksyrning av grönsaker

Är du nyfiken på att lära dig hantverksmässiga

metoder för att ta tillvara grönsaker? Då är det

här en föreläsning för dig! Fokus vid detta

tillfälle ligger på mjölksyrning av grönsaker.

Ta chansen att lyssna på Sandra Lövenborg när

hon berättar om mjölksyrning av grönsaker.

Föreläsningen är digital.

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

Sara Lövenborgs presentation av sig själv:

Min passion för tillvaratagande av grönsaker,

frukt och bär grundar sig i ett intresse för

självhushållning och en vilja att ta tillvara på

naturens resurser. Med studier inom både

ekologisk grönsaksodling och mathantverk, två

medaljer i SM i mathantverk samt en gårdsbutik

i bagaget driver jag nu tillsammans med min

man en restaurang med fokus på mathantverk,

goda råvaror och samarbete med lokala bönder

och producenter.

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.

12 oktober | Återställande av vattendrag

Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg visar och

berättar hur du genomför lyckad restaurering av

vattendrag för att gynna vandrande fisk. Det blir

både bilder och handfasta demonstrationer och

råd hur du eller din organisation kan restaurera

dina ”hemmavatten”.

Innan föreläsningen har du möjlighet att följa

med på ett fältbesök till närliggande Granön där

vi tittar på en nyligen utförd restaurering.

TID och PLATS:

Fältbesöket startar klockan 17.30 med samling

vid anslagstavlan vid stora parkeringen i Gysinge.

Föreläsningen startar 18.30 i naturums hörsal

vid Café Udden, Gysinge.

PRIS: Fältbesöket och föreläsningen är gratis.

ANMÄLAN och MER INFO hittar ni här

Detta är ett samarrangemang mellan Färnebofjärdens nationalpark, Länsstyrelsen Gävleborg,

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Gysingeforsarnas FVO.
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Lekbottnar restaurerade i Gysingeforsarna  del av en
större satsning i hela området

Vid två tillfällen i september har lekbottnar

restaurerats manuellt i Gysingeforsarna för öring

och harr, men även för den lax som vi hoppas få

tillbaka i älven inom en inte allt för avlägsen

framtid. Arbetet har vi utfört tillsammans med

fiskevårdsområdesföreningen, experter från

Länsstyrelsen och frivilliga från olika delar av

biosfärområdet.

Aktiviteterna är en del av en större satsning där

vi hoppas kunna samla fler engagerade inom vårt

biosfärområde. Förutom praktiska moment som

detta planerar vi att arrangera träffar kring

juridik (tillstånd från myndigheter och

markägare), ekonomi (vilka pengar finns att

söka?), vandringshinder, uppföljning (exempelvis

elfiske), med mera.

Vi hoppas kunna bygga upp ett nätverk av

engagerade frivilliga, myndighetsrepresentanter,

markägare med flera. Om du vill ha information

om kommande aktiviteter så skicka ett mejl till

elias@nedredalalven.se

Restaureringarna i Gysinge arrangerades av

Gysingeforsarnas FVOF och Biosfärområde Nedre

Dalälven med stöd av Leader Gästrikebygden

lokalt ledd utveckling och Leader Nedre

Dalälven.

Tips! Redan den 12 oktober är du som är intresserad och vill lära dig mer om återställande av

vattendrag välkommen till Gysinge på fältbesök och föreläsning. Läs mer om detta längre ner i

nyhetsbrevet.

Glada och stolta nyheter om 10årsutvärderingen

10‐årsutvärderingen av Biosfärområde

Älvlandskapet Nedre Dalälven har inte bara fått

med beröm godkänt, vilket innebär att många

bra saker har åstadkommits i området åren 2011‐

2021, utan arbetet har också utsetts av Unesco

till en global förebild.

‐ I år har den globala styrelsen för

biosfärprogrammet bedömt 21 utvärderingar. Tre

av dessa har fått det fina omdömet att de håller

mycket hög kvalitet och bör därför användas

som modell för hela det globala nätverket av

biosfärområden. Från Sveriges sida är vi mycket

stolta över att Älvlandskapet Nedre Dalälvens

utvärdering är en av dessa tre, säger Johanna

Mac Taggart, koordinator för Biosfärprogrammet

Sverige.

Frågor om 10‐årsrapporten ställer du till

biosfärkoordinator elias@nedredalalven.se

Här kan du läsa mer om och ladda ner

tioårsrapporten

Johanna Mac Taggart var på plats i Paris och

följde de högtidliga utnämningarna av nya

biosfärområden och godkännandena av 10‐

årsrapporter i juni.

Ny förstudie för vandringsleder

Nedre Dalälvens Intresseförening har beviljats

stöd från Naturvårdsverket gällande en förstudie

för vandringsleder inom biosfärområdet.

Naturvårdsverket har ett uppdrag att utveckla

samordningen av vandringsleder i landet.

Biosfärområde Nedre Dalälven är visserligen inte

en regional förvaltning, men däremot ett

tematiskt område som skulle kunna vara en resurs

för Naturvårdsverket gällande utvecklingsfrågor

kring vandringsleder.

‐ Vi vill med detta projekt undersöka hur vi kan

utveckla arbetet med vandringsleder tillsammans

med våra nio medlemskommuner inom

biosfärområdet säger Tobbe Öman, projektledare.

Vi har flera organisationer inom samarbetet som

är huvudmän för vandringsleder, både kommunala

och regionala samt Upplandsstiftelsen.

Förstudien ska vara klar i februari 2023.

” Syftet med bidraget är att stärka eller skapa

regionala organisationer för förvaltning av

vandringsleder där staten inte är huvudman. Den

stärkta eller tillskapade regionala organisationen

ska ha som huvudsyfte att samordna arbetet med

regionens vandringsleder.”

”Organisationens arbete ska bidra till tillgängliga

och kvalitetssäkrade vandringsleder som i sig

bidrar till stärkt folkhälsa, hållbar

landsbygdsutveckling och destinationsutveckling.

Till sin hjälp och som riktlinje för arbetet har

den regionala vandringsledsorganisationen det

Nationella ramverket för vandringsleder. ”

Naturvårdsverket

Lindrig myggsommar då översvämningar uteblev

Myggsäsongen 2022 har varit lugn då Dalälven har

haft låg vattenföring hela sommaren och inte

orsakat några översvämningar.

I juni ledde lokalt regn till en mindre

översvämning i områden som är oberoende av

Dalälven. Översvämningsmyggornas larver passade

på att kläcka och en bekämpningsinsats på 106

hektar genomfördes. Samtidigt rullade de

rutinmässiga insamlingarna av stickmyggor och

andra insekter på som vanligt.

Redan i slutet av juni skickade vi in en ny tre‐

årsansökan om bekämpning av

översvämmingsmyggor i Nedre Dalälven till

Naturvårdsverket med förslag om en utökning av

ramområden för bekämpning i delar av

Färnebofjärden från och med 2023.

Under hösten väntar avrapporteringar och tre

nya medarbetare ska anställas i Biologisk

Myggkontroll.

Undersökning av nytt ramområde för bekämpning

vid Storån, Färnebofjärden.

5 oktober | Mjölksyrning av grönsaker

Är du nyfiken på att lära dig hantverksmässiga

metoder för att ta tillvara grönsaker? Då är det

här en föreläsning för dig! Fokus vid detta

tillfälle ligger på mjölksyrning av grönsaker.

Ta chansen att lyssna på Sandra Lövenborg när

hon berättar om mjölksyrning av grönsaker.

Föreläsningen är digital.

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

Sara Lövenborgs presentation av sig själv:

Min passion för tillvaratagande av grönsaker,

frukt och bär grundar sig i ett intresse för

självhushållning och en vilja att ta tillvara på

naturens resurser. Med studier inom både

ekologisk grönsaksodling och mathantverk, två

medaljer i SM i mathantverk samt en gårdsbutik

i bagaget driver jag nu tillsammans med min

man en restaurang med fokus på mathantverk,

goda råvaror och samarbete med lokala bönder

och producenter.

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.

12 oktober | Återställande av vattendrag

Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg visar och

berättar hur du genomför lyckad restaurering av

vattendrag för att gynna vandrande fisk. Det blir

både bilder och handfasta demonstrationer och

råd hur du eller din organisation kan restaurera

dina ”hemmavatten”.

Innan föreläsningen har du möjlighet att följa

med på ett fältbesök till närliggande Granön där

vi tittar på en nyligen utförd restaurering.

TID och PLATS:

Fältbesöket startar klockan 17.30 med samling

vid anslagstavlan vid stora parkeringen i Gysinge.

Föreläsningen startar 18.30 i naturums hörsal

vid Café Udden, Gysinge.

PRIS: Fältbesöket och föreläsningen är gratis.

ANMÄLAN och MER INFO hittar ni här

Detta är ett samarrangemang mellan Färnebofjärdens nationalpark, Länsstyrelsen Gävleborg,

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Gysingeforsarnas FVO.
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