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Välbesökt julmingel i Gysinge

Den 1 december bjöd NeDa och Leader Nedre

Dalälven in till julmingel i Gysinge. Ett sjuttiotal

personer från vårt breda nätverk av

samarbetspartners i hela biosfärområdet kom

och delade dagen med oss.

På plats för att berätta om sina verksamheter

fanns leaderprojekten Svarthälls fäbod och

Gysinge Bryggeri, som även erbjöd provsmakning

av öl. Företaget ÄventyrsService visade

konferens‐ och aktivitetsmöjligheter.

Även vi passade på att presenterara vår

verksamhet. Malva och Lina berättade om

Leaders ungdoms‐ och paraplyprojekt. Henrik

om vårt arbete med fiskevård, Johan om

SlowTrips, som är en europeisk leadersatsning

inom den småskaliga turismnäringen. Pia

samtalade om ett kommande leaderprojekt som

satsar på mat‐ och dryckesrelaterade

verksamheter, Tobbe om utvecklingen av

vandrings‐ och cykelleder i Nedre

Dalälvsområdet och Elias presenterade vad som

pågår i biosfärområdet. Biologisk Myggkontroll

visade och berättade om sin omfattande

åretrunt‐verksamhet.

Julbordet och fikat kom från småskaliga

verksamheter i Nedre Dalälvsområdet. Gysinge

Wärdshus stod för julbordet och Fiket i Färnbo

dukade fram fikat. Det bjöds på vildmarksglögg

från Muddus Hjortron i Garpenberg, kaffe från

Gamla Snickeriet Kafferosteri i Säter och

chokladpraliner med pepparkakssmak från Laby

´s Chokladhantverk i Hedemora.

Stort tack till alla som medverkade och till alla

som kom och gjorde dagen så lyckad och

trevlig!

Temadag om säl, skarv och fiske i Gävle

Ett sjuttiotal personer samlades den 28

november på Gävle konserthus för att skapa

dialog och kunskapsutbyte under temat ”Säl,

skarv och fiske med livskraftig kustutveckling”.

Både internationella och nationella

forskningsrön presenterades tillsammans med

vardagliga erfarenheter från yrkesverksamma

och intresseorganisationer längs kuststräckan

Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Gävle och

Söderhamn.

En av initiativtagarna till temadagen var Henrik

Thomke, projektledare för hållbart fiske hos

Nedre Dalälvens Intresseförening.

‐ För Nedre Dalälvens Intresseförening och hela

biosfärområdet är det mycket betydelsefullt att

vi på olika sätt medverkar till att säkerställa att

den naturligt reproducerade havsöringen och

laxen, som efter att älven öppnats för

passagemöjligheter och med återskapade

lekplatser och uppväxtområden, ges goda

överlevnadsmöjligheter längs kustområdet, säger

han.

Landshövdingen i Gävleborg, Per Bill, som

öppnade temadagen, pekade bland annat på

betydelsen av en gemensam kunskapsplattform

och respekt för varandras åsikter i de här

frågorna då dessa behandlar så många

perspektiv.

NeDa får pris ur Alsbo Äggs Östersjöfond

För femte året i rad får Nedre Dalälvens

Intresseförening pris ur Alsbo Äggs

Östersjöfond.

Charlotta Heimersson, Vd på NeDa är tacksam

att Alsbo Ägg valt att uppmärksamma Östersjön

och allas vår påverkan på den.

‐ Vi är så stolta att återigen få medel ur deras

Östersjöfond. Vi får 36 000 kronor bland annat

för vårt arbete med att återfå den havsvandrade

fisken till Nedre Dalälven. Det är ett långsiktig

arbete där många intressenter och röster

behöver komma till tals, ha dialog och få någon

form av samsyn. Just dialogskapandet är en

viktig roll som NeDa har haft genom åren inte

minst i vår koordinatorroll för Biosfärområde

Älvlandskapet Nedre Dalälven.

‐ En av insatserna vi gjort under året när det

gäller vattnets väg till Östersjön är att initiera

ett nätverk kring restaurering av vattendrag.

Syftet med restaureringarna är att skapa bättre

livsmiljöer för arter som harr, öring och lax samt

andra vattenorganismer.

Den som vill veta mer om detta arbete får väldigt

gärna kontakta vår biosfärkoordinator Elias

Regelin, elias@nedredalalven.se

Läs om genomförda fältdagar för restaurering av

vattendrag här.

Läs mer om Alsbo Äggs Östersjöfond här.

Vi önskar er alla
en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
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Välbesökt julmingel i Gysinge

Den 1 december bjöd NeDa och Leader Nedre

Dalälven in till julmingel i Gysinge. Ett sjuttiotal

personer från vårt breda nätverk av

samarbetspartners i hela biosfärområdet kom

och delade dagen med oss.

På plats för att berätta om sina verksamheter

fanns leaderprojekten Svarthälls fäbod och

Gysinge Bryggeri, som även erbjöd provsmakning

av öl. Företaget ÄventyrsService visade

konferens‐ och aktivitetsmöjligheter.

Även vi passade på att presenterara vår

verksamhet. Malva och Lina berättade om

Leaders ungdoms‐ och paraplyprojekt. Henrik

om vårt arbete med fiskevård, Johan om

SlowTrips, som är en europeisk leadersatsning

inom den småskaliga turismnäringen. Pia

samtalade om ett kommande leaderprojekt som

satsar på mat‐ och dryckesrelaterade

verksamheter, Tobbe om utvecklingen av

vandrings‐ och cykelleder i Nedre

Dalälvsområdet och Elias presenterade vad som

pågår i biosfärområdet. Biologisk Myggkontroll

visade och berättade om sin omfattande

åretrunt‐verksamhet.

Julbordet och fikat kom från småskaliga

verksamheter i Nedre Dalälvsområdet. Gysinge

Wärdshus stod för julbordet och Fiket i Färnbo

dukade fram fikat. Det bjöds på vildmarksglögg

från Muddus Hjortron i Garpenberg, kaffe från

Gamla Snickeriet Kafferosteri i Säter och

chokladpraliner med pepparkakssmak från Laby

´s Chokladhantverk i Hedemora.

Stort tack till alla som medverkade och till alla

som kom och gjorde dagen så lyckad och

trevlig!

Temadag om säl, skarv och fiske i Gävle

Ett sjuttiotal personer samlades den 28

november på Gävle konserthus för att skapa

dialog och kunskapsutbyte under temat ”Säl,

skarv och fiske med livskraftig kustutveckling”.

Både internationella och nationella

forskningsrön presenterades tillsammans med

vardagliga erfarenheter från yrkesverksamma

och intresseorganisationer längs kuststräckan

Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Gävle och

Söderhamn.

En av initiativtagarna till temadagen var Henrik

Thomke, projektledare för hållbart fiske hos

Nedre Dalälvens Intresseförening.

‐ För Nedre Dalälvens Intresseförening och hela

biosfärområdet är det mycket betydelsefullt att

vi på olika sätt medverkar till att säkerställa att

den naturligt reproducerade havsöringen och

laxen, som efter att älven öppnats för

passagemöjligheter och med återskapade

lekplatser och uppväxtområden, ges goda

överlevnadsmöjligheter längs kustområdet, säger

han.

Landshövdingen i Gävleborg, Per Bill, som

öppnade temadagen, pekade bland annat på

betydelsen av en gemensam kunskapsplattform

och respekt för varandras åsikter i de här

frågorna då dessa behandlar så många

perspektiv.

NeDa får pris ur Alsbo Äggs Östersjöfond

För femte året i rad får Nedre Dalälvens

Intresseförening pris ur Alsbo Äggs

Östersjöfond.

Charlotta Heimersson, Vd på NeDa är tacksam

att Alsbo Ägg valt att uppmärksamma Östersjön

och allas vår påverkan på den.

‐ Vi är så stolta att återigen få medel ur deras

Östersjöfond. Vi får 36 000 kronor bland annat

för vårt arbete med att återfå den havsvandrade

fisken till Nedre Dalälven. Det är ett långsiktig

arbete där många intressenter och röster

behöver komma till tals, ha dialog och få någon

form av samsyn. Just dialogskapandet är en

viktig roll som NeDa har haft genom åren inte

minst i vår koordinatorroll för Biosfärområde

Älvlandskapet Nedre Dalälven.

‐ En av insatserna vi gjort under året när det

gäller vattnets väg till Östersjön är att initiera

ett nätverk kring restaurering av vattendrag.

Syftet med restaureringarna är att skapa bättre

livsmiljöer för arter som harr, öring och lax samt

andra vattenorganismer.

Den som vill veta mer om detta arbete får väldigt

gärna kontakta vår biosfärkoordinator Elias

Regelin, elias@nedredalalven.se

Läs om genomförda fältdagar för restaurering av

vattendrag här.

Läs mer om Alsbo Äggs Östersjöfond här.

Vi önskar er alla
en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
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Välbesökt julmingel i Gysinge

Den 1 december bjöd NeDa och Leader Nedre

Dalälven in till julmingel i Gysinge. Ett sjuttiotal

personer från vårt breda nätverk av

samarbetspartners i hela biosfärområdet kom

och delade dagen med oss.

På plats för att berätta om sina verksamheter

fanns leaderprojekten Svarthälls fäbod och

Gysinge Bryggeri, som även erbjöd provsmakning

av öl. Företaget ÄventyrsService visade

konferens‐ och aktivitetsmöjligheter.

Även vi passade på att presenterara vår

verksamhet. Malva och Lina berättade om

Leaders ungdoms‐ och paraplyprojekt. Henrik

om vårt arbete med fiskevård, Johan om

SlowTrips, som är en europeisk leadersatsning

inom den småskaliga turismnäringen. Pia

samtalade om ett kommande leaderprojekt som

satsar på mat‐ och dryckesrelaterade

verksamheter, Tobbe om utvecklingen av

vandrings‐ och cykelleder i Nedre

Dalälvsområdet och Elias presenterade vad som

pågår i biosfärområdet. Biologisk Myggkontroll

visade och berättade om sin omfattande

åretrunt‐verksamhet.

Julbordet och fikat kom från småskaliga

verksamheter i Nedre Dalälvsområdet. Gysinge

Wärdshus stod för julbordet och Fiket i Färnbo

dukade fram fikat. Det bjöds på vildmarksglögg

från Muddus Hjortron i Garpenberg, kaffe från

Gamla Snickeriet Kafferosteri i Säter och

chokladpraliner med pepparkakssmak från Laby

´s Chokladhantverk i Hedemora.

Stort tack till alla som medverkade och till alla

som kom och gjorde dagen så lyckad och

trevlig!

Temadag om säl, skarv och fiske i Gävle

Ett sjuttiotal personer samlades den 28

november på Gävle konserthus för att skapa

dialog och kunskapsutbyte under temat ”Säl,

skarv och fiske med livskraftig kustutveckling”.

Både internationella och nationella

forskningsrön presenterades tillsammans med

vardagliga erfarenheter från yrkesverksamma

och intresseorganisationer längs kuststräckan

Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Gävle och

Söderhamn.

En av initiativtagarna till temadagen var Henrik

Thomke, projektledare för hållbart fiske hos

Nedre Dalälvens Intresseförening.

‐ För Nedre Dalälvens Intresseförening och hela

biosfärområdet är det mycket betydelsefullt att

vi på olika sätt medverkar till att säkerställa att

den naturligt reproducerade havsöringen och

laxen, som efter att älven öppnats för

passagemöjligheter och med återskapade

lekplatser och uppväxtområden, ges goda

överlevnadsmöjligheter längs kustområdet, säger

han.

Landshövdingen i Gävleborg, Per Bill, som

öppnade temadagen, pekade bland annat på

betydelsen av en gemensam kunskapsplattform

och respekt för varandras åsikter i de här

frågorna då dessa behandlar så många

perspektiv.

NeDa får pris ur Alsbo Äggs Östersjöfond

För femte året i rad får Nedre Dalälvens

Intresseförening pris ur Alsbo Äggs

Östersjöfond.

Charlotta Heimersson, Vd på NeDa är tacksam

att Alsbo Ägg valt att uppmärksamma Östersjön

och allas vår påverkan på den.

‐ Vi är så stolta att återigen få medel ur deras

Östersjöfond. Vi får 36 000 kronor bland annat

för vårt arbete med att återfå den havsvandrade

fisken till Nedre Dalälven. Det är ett långsiktig

arbete där många intressenter och röster

behöver komma till tals, ha dialog och få någon

form av samsyn. Just dialogskapandet är en

viktig roll som NeDa har haft genom åren inte

minst i vår koordinatorroll för Biosfärområde

Älvlandskapet Nedre Dalälven.

‐ En av insatserna vi gjort under året när det

gäller vattnets väg till Östersjön är att initiera

ett nätverk kring restaurering av vattendrag.

Syftet med restaureringarna är att skapa bättre

livsmiljöer för arter som harr, öring och lax samt

andra vattenorganismer.

Den som vill veta mer om detta arbete får väldigt

gärna kontakta vår biosfärkoordinator Elias

Regelin, elias@nedredalalven.se

Läs om genomförda fältdagar för restaurering av

vattendrag här.

Läs mer om Alsbo Äggs Östersjöfond här.

Vi önskar er alla
en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!
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