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Tre myggbekämpningar utförda hittills under året
Efter en stor bekämpning i maj (3732 ha)

Samtidigt fortsätter monitoring av vuxna

och en ännu större insats i juni (4349 ha)
var lagret av bekämpningsmedlet

stickmygg varannan vecka och tömning av
kläckfällor varje vecka fram till vecka 37.

Vectobac G nästan tomt och pengarna till

Resultatet av monitoringen uppdateras

bekämpning förbrukade. Det glädjande
beskedet om ytterligare 5 miljoner

efter varje fångstvecka på www.mygg.se
under myggprognos.

kronor innebar att mer Vectobac G
kunde beställas och levererades precis i
tid innan nästa översvämning.

Förberedelserna har också påbörjats inför

Årets tredje bekämpning genomfördes i
juli och omfattade 1264 ha. Det finns

på grund av obekämpade områden har
uppmärksammats. Analyser och besök på

fortfarande Vectobac G kvar i lagret som

platserna pågår för att få ett underlag för

räcker till ca 2100 ha. Vattennivåer och
eventuell mygglarvskläckning är under

planerade utökningar av de sökta
ramområdena för bekämpning.

ansökningarna om bekämpning för nästa
år. En del problem med översvämningsmygg

fortsatt bevakning fram till sista augusti.

En så kallad dipper som ligger bredvid
vatten med mygglarver i.

Närbild på dippern med mygglarver.

Visningsresa gav stort reportage i tyska Fisch & Fang
En av Europas största fisketidningar,
Fisch & Fang, presenterar
fiskemöjligheter i Nedre Dalälvsområdet
för den tyska marknaden i sitt
septembernummer. Två uppslag med
färgbilder, karta och fakta blev resultatet
av en visningsresa i området förra
hösten.
Kontakten som ledde till visningsresan
togs vid ett mässdeltagande i München,
där NeDa ställde ut i SwedenFishings
samlingsmonter.
Se hela artikeln här

Området uppskattas mycket för sina fina
gädd‐ och gösmöjligheter i reportaget.

NeDa informerar om biosfärområdet på Salamässan
Som ett led i arbetet med att göra vårt
biosfärområde mer känt och skapa dialog
kring hur utmärkelsen kan vara en resurs
i företagande inom bl.a. turismnäringen,
deltar NeDa på Salamässan, vid Lärkans
sportfält i Sala, den 28‐30 augusti.

Välkommen att besöka oss där!

Läs mer om Salamässan

NeDa bjuder till stormöte när LIFE Älväng lämnas in
NeDa:s ansökan om att restaurera
älvängar längs Nedre Dalälven skickas till
EU‐kommissionen för evaluering i början
av oktober. Med anledning av detta
anordnas ett stormöte för diskussioner
kring hur arbetet ska gå vidare när
ansökan lämnats in.
Inbjudan till mötet riktas till lantbrukare,
entreprenörer, berörda länsstyrelser och
kommuner och övriga som är intresserade
av hävdfrågan.
NeDas ambition är att fortsätta driva

Målet med projektet är att ställa om till

hävdfrågan med parallella projekt för att
öka mervärdet av LIFE Älväng. Hävden
påverkar inte bara biologisk mångfald utan
bidrar också till förbättrade möjligheter

älvängsslåtter och älvängsbete på platser
där älvängarna växer igen.

till friluftsliv, turism och
landsbygdsutveckling. Vidare genom att
skapa möjligheter för entreprenörer och
lantbrukare att sköta och bruka de
ängsmarker som restaureras.
Länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala
län är nära samarbetspartners i
arbetet. Bergvik Skog stödjer projektet
och är en viktig medfinansiär.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tid och plats för mötet:
28 oktober kl. 14.00–16.00
i Gysinge, hörsalen vid Kafé Udden
För mer information och anmälan:
Erica Holmqvist Persson
Telefon: 072–565 75 79
Mail: erica@nedredalalven.se

Turismanläggningar nöjda med sommaren
Flera turismföretag i området har
rapporterat att de är nöjda med
beläggningen under sommaren, även om
den inte går att jämföra med
rekordsommaren 2014.
Vissa campingplatser har tyvärr inte
kunnat nyttja alla husvagns/husbilsplatser
på grund av att marken varit för mjuk av
allt regnande. Bokningsläget inför
sensommaren och hösten rapporteras se
mycket bra ut.

Nedre Dalälven representerade på biosfärmöten
Riktlinjerna pekades ut för det svenska
biosfärarbetet under kommande år på
Svenska biosfärrådets möte på Husarö 25‐
26 juni. Cristina Ericson Turstam,
biosfärkoordinator deltog från Nedre
Dalälven.
Den 24‐25 augusti hålls konferens för
Sveriges biosfärområdens styrelser i
Ronneby. Från Nedre Dalälven åker Pirjo
Gustafsson, LRF och Cristina Ericson
Turstam.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fyra biosfärkoordinatorer deltog på
Svenska biosfärrådets möte i Husarö:
Heleen Posedkowska (Blekinge), Carina
Wettermark (Kristianstad), Johanna
MacTaggart (Värnerskärgården) och
Cristina Ericson Turstam (NeDa) (ej med
på bilden) samt Göran Blom från
Naturvårdsverket.
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