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För att stämma av hur arbetet har gått hittills och få värdefull vägledning för framtida
kommunikationsarbete ber vi dig att delta i vår undersökning om hur väl du känner till vårt
biosfärområde. På SVT går det nu att se en fantastiskt välgjord och informativ serie filmer av Martin
Falklind. Har du inte redan sett den, får du här vår varmaste rekommendation att göra det. Vill du veta
mer om hur arbetet går till i nationalparken har du möjlighet att delta i vår digitala föreläsning "Bakom
kulisserna i Färnebofjärdens nationalpark" den 24 november.

Undersökning! Vad känner du till om
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven?
Vi gör en undersökning om hur många som
känner till Biosfärområde Nedre Dalälven och att
de kanske bor i detta. Det vore jättefint om du
vill svara på de fyra frågorna i undersökningen.
Det tar uppskattningsvis två minuter.
Syftet med undersökningen är att få pejl på hur
väl vi har nått ut med information hittills och
med detta få ett underlag inför framtiden.
Undersökningen pågår till och med 31
december.
Delta i undersökningen här

Filmtips! Fiskarnas rike på SVT
SVT har med den uppskattade serien ”Fiskarnas

I serien får vi se hur vi har fiskat ut många av

rike” tagit naturfilmandet till en ny nivå. I tre
avsnitt får tittaren en helt ny inblick i livet
under vattnet och hur saker i naturen hänger
ihop.

våra vatten, med kollapsade ekosystem som
följd. Men vi får också se goda och konkreta
exempel som tydligt visar att det går att
reparera skadorna och att det går att vända
utvecklingen till det bättre.

Gå in på SVT Play, se serien och gläds åt våra
vatten i Nedre Dalälven och de möjligheter till
företagande, livskvalitet och miljökvaliteter som
de innebär!

I första delen tar programledaren Martin
Falklind med oss på en resa i våra strömmande
vatten, där vi möter vandrande fiskar, hotade
urtidsdjur och simmande strömstarar ‐ alla
beroende av forsande vatten.

"Under tre års tid gör dokumentärfilmaren
Martin Falklind och hans team en magisk resa
genom svenska älvar, sjöar och hav, till en
undervattensvärld värld de flesta av oss knappt
visste fanns.

beroende av forsande vatten.
Huvudrollsinnehavaren i det här avsnittet är
laxen, en fisk med superkrafter." (Text och bild
från SVT.)
Se filmen här

24 november| Bakom kulisserna i
Färnebofjärdens nationalpark
Färnebofjärdens nationalpark är en
grönblåskimrande juvel med unik natur för alla,
både för besökare och parkens djur‐ och
växtinvånare.
För att måna om såväl nationalparkens gäster
som dess natur sker ett ständigt
bevarandearbete, daglig skötsel och utveckling
av nationalparken som besöksmål. Den här
kvällen får du följa med in bakom kulisserna för
att möta dem som arbetar i nationalparken.
Bland annat tar vi upp; Vad gör en
naturbevakare? Hur ser planen för de nya fina
entréerna till nationalparken ut? Hur går det till
med naturvårdsbränning av lövskog? Och varför
görs detta i Färnebofjärdens nationalpark?

Du får också höra lite om hävd av älvängar,
naturbete, restaureringar av vattendrag och alla
de inventeringar av djur‐ och växtliv som görs.

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.
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