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Höst i biosfären! Nedre Dalälven har tacksamt och med stolthet för fjärde året i rad fått ta emot pris ur
Alsbo Äggs Östersjöfond. 10‐årsutvärderingen är inskickad och nu väntar vi spänt på Unescos bedömning.
Världen har fått 20 nya biosfärområden, biosfärområden täcker nu mer än fem procent av jordens
landmassa. Är du intresserad av att få veta mer om de fiske‐ och fiskevårdsprojekt som drivs i området
har du möjlighet att delta i vår digitala föreläsning "Forskning, försök och framtid ‐ för havsvandrande
fisk i Nedre Dalälven och Gavleån" den 27 oktober.

Nedre Dalälven får pris från Östersjöfond
För fjärde året i rad får Nedre Dalälvens
Intresseförening pris ur Alsbo Äggs
Östersjöfond.
‐ Vi får 43 000 kronor bland annat för vårt
arbete med att återfå den havsvandrade fisken
till Nedre Dalälven samt för vårt samarbete med
andra biosfärområden runt Östersjön, säger
Lotta Heimersson, VD på NeDa. Eftersom vi har
koordinatorrollen för Biosfärområde
Älvlandskapet Nedre Dalälven vill vi gärna
använda prispengarna för att nå ut till fler. Vi
planerar att genomföra aktiviteter och
utbildningsinsatser för barn kopplat till naturen
och människans förhållande till vatten. Det ska
bland annat handla om liv i vatten och vattnet
som förutsättning för vår existens.
Läs mer om Alsbo Äggs Östersjöfond här

10årsutvärderingen
inskickad
Nu är vår 10‐årsutvärdering av
biosfärområdet klar. I början av september
lämnade vi in den till Unesco.
Läs mer om den fortsatta processen och
ladda ner 10‐årsutvärderingen på vår
hemsida.
Vi tackar för alla synpunkter som kom in
under remisstiden samt för all hjälp med
information som vi fått av en rad personer
som vi har intervjuat eller bett om fakta.

Alsbo Ägg, i Krylbo, har ett långt och gediget
miljöarbete. Till exempel drivs deras packeri
med el från egna solceller och företaget har nu
fasat ut all plast från sina förpackningar.

Världen har fått 20 nya biosfärområden!
Unesco har utnämnt 20 nya områden i 21 länder
till världsnätverket av biosfärområden, som nu

Unescos biosfärområden täcker nu mer än fem
procent av jordens landmassa, där bevarande av

inkluderar 727 biosfärområden i 131 länder,
inklusive 22 transnationella biosfärområden.

biologisk mångfald, miljöutbildning, forskning
och hållbar utveckling kombineras.

Se utnämningsceremonin här! (engelska)
De nya biosfärområdena hittar du här!

I Sverige har vi idag sju biosfärområden, varav
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven är

(engelska)

det näst största.

27 oktober| Forskning, försök och framtid – för
havsvandrande fisk i Nedre Dalälven/Gavleån
Vad har hänt och vad är på gång i Nedre
Dalälven i Gysinge‐ och Båtforsområdena samt i
Älvkarleby. Och hur har det gått i Gavleån vid
Mackmyra och i Gävle? Vad har kommit fram i
telemetriförsöken med ”sändarförsedda” laxar?
Hittar de rätt? Överlever de genom kraftverk
och fjärdar och ner till havet? Hur har det gått
det med rommen och ynglen av lax och
Siljansöring som har satts ut? Fungerar de
restaurerade uppväxtmiljöerna?
Svar på allt detta och mer därtill får du denna
vattenkväll.

Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent i Gävleborgs
län, berättar under föreläsningen om fiske‐ och
fiskevårdsprojekten i Nedre Dalälven och
Gavleån.
Föreläsningen är digital.
Tid: 18.15‐19.30. Länk till anmälan hittar du här!
Föreläsningen är en del i en serie under 2021
om natur, naturvård och miljö. Dessa arrangeras
av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
och Färnebofjärdens nationalpark i samarbete
med Studiefrämjandet.

Kommande händelser: 24/11, Färnebofjärdens nationalpark ‐ vad gör de som arbetar där? (digital
föreläsning).
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