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NeDa beviljas skrivarmedel för LIFE Älväng

Samtidigt som leaderprojektet ”Hävd av

Huvudsyftet med projektet är att skapa

Nedre Dalälvens älvängar” avslutades i
mars beviljades NeDa skrivarmedel för

förutsättningar för de naturtyper och de
arter som är knutna till älvängar att få en

ansökan om Life Älväng av

långsiktig, hållbar och gynnsam

Naturvårdsverket. Helt enligt NeDas
ambition ges nu möjlighet att fortsätta

bevarandestatus. För den långsiktiga
hållbarheten ska områdena efter

arbetet med hävdfrågorna i ett

projektet betas eller slåttras

biosfärperspektiv.

regelbundet.

Tanken med projektet är att flertalet

Förutom biologisk mångfald syftar

älvängar längs Nedre Dalälven ska
restaureras, alltså återställas till fina

projektet till att förbättra förutsättningar
och möjligheter för de människor som bor

slåtter och betesmarker.

och verkar i området.
Detta genom att projektet bidrar till
förbättrade möjligheter till friluftsliv,
turism och landsbygdsutveckling. Vidare
genom att det skapar möjligheter för
entreprenörer och lantbrukare att sköta
och bruka de ängsmarker som
restaureras.
Länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala
är nära samarbetspartners och håller just
nu på att titta på lämpliga ytor för
restaurering. Projektet ska pågå i 6 år
med start tidigast 2017. Arbetet med
ansökan är nu i full gång, i början av
oktober ska den vara klar och skickas till
EU‐kommissionen.

Erica Holmqvist Persson är anställd på
NeDa sedan april för att arbeta med
ansökan till LIFE Älväng.

Årets första myggbekämpning är avslutad
Insatsen är den största som gjorts i
området och täckte 3732 hektar mellan
Avesta och Mehedeby. Det handlade om
en stor översvämning och mängden
mygglarver var väldigt hög, på många
ställen mer än 1000 larver per liter.
Fältsäsongen fortsätter nu, Dalälven och
väderläget i området är under bevakning
och så fort det blir en översvämning görs
mätningar av mygglarvsmängder och
översvämningens omfattning inför ett
eventuellt beslut om en
bekämpningsinsats.

bekämpningsinsats.
Monitoring av vuxna stickmygg med CDC‐
fällor satte i gång v. 19 och pågår varannan
vecka fram till v. 37 i september. Varje
fångstvecka samlas stickmygg på 38
punkter. Egenkontrollprogrammet börjar v.
18 och avslutas v. 37. Alla 120 kläckfällor är
ute och är fördelade på 12 områden (6
bekämpade, 6 utan bekämpning) med 10
fällor i varje område.
Kläckfällorna töms varje vecka. I

Kläckfällorna inom kontrollprogrammet är

egenkontrollprogrammet ingår också

ett säkert vårtecken vid Nedre Dalälven.

provtagning av stickmygglarver före och
efter bekämpning, samt insamling av
miljövariabler.

Löpande information om det aktuella läget
uppdateras på www.mygg.se

NeDa:s årstämma i Hedemora
Hedemora kommun var värd för NeDa:s
årsstämma den 27 maj.
Stämmoförhandlingarna hölls på Dala
Husby Hotell där man även åt lunch.
Efter stämman fick deltagarna en guidad
visning vid Hovranområdet.
Se den nya styrelsen för NeDa här

Cykel‐, vandrings‐ och
kanotleder
digitaliserade
Leaderprojektet Leaderleder har arbetat
fram en digitalisering av befintliga cykel‐
, vandrings‐ och kanotleder i Nedre
Dalälvsområdet. Till lederna finns också
beskrivningar av vad som finns att se och
göra i anslutning till dem.
Ledspåren finns presenterade på
nedredalalven.se med möjlighet att ladda

Har ni tips på leder eller vill hjälpa till i
arbetet med att fylla på kartsystemet?

ned som PDF‐filer eller som koordinater
till handhållna enheter från kartsystemet.
Arbetet fortsätter nu med att fylla på
systemet med flera leder och funktioner.

Kontakta Cecilia Wallinder
E‐post: cecilia@nedredalalven.se
Tel. 0291‐211 80

Se kartsystemet med lederna här

Tjeckisk researrangör på besök i Nedre Dalälven
Den tjeckiske researrangören PEPA
Travel Agency besökte Nedre Dalälven
med en grupp tjeckiska fiske‐ och
mediaprofiler i maj. Syftet var att låta
gruppen prova på fisket i området och
uppleva naturen.
Ägaren till PEPA känner väl till Nedre
Dalälven efter att ha arbetat med området
i snart femton års tid.
‐ Om vi kan jobba med ställen som Bengts,
Tyttbo och Friskens så är vi mycket
intresserade. Östa har en ny karaktär och
vi har gäster som söker det Östa kan
erbjuda också. Hus och båtar finns och
det är ett underbart fiskeområde där vi
kan samarbeta och sköta bokningen
genom Nedre Dalälven, säger han.
Bas för besöket den här gången var Tyttbo
och sällskapet passade på att se sig om i
Nedre Dalälvsområdet innan färden
fortsatte till Nordnorge.

Nedre Dalälven på konferens i Estland
Nedre Dalälven deltog på EuroMAB 2015
i Haapsalu, Estland den 19‐22 maj. Årets
tema var ”From Heritage to Sustainable

Innovation” och omfattade ämnen som
utbildning för hållbar utveckling,
samhällsentreprenörskap,
kommunikation och
varumärkesutveckling samt MAB‐strategi
2015‐2025.
Läs mer om MAB här

‐ Konferensen var lärorik och

EuroMAB är ett nätverk för

inspirerande, hade bra workshops och gav
många nya kontakter, säger Cecilia

biosfärområden i Europa och Nordamerika
som träffas vartannat år för bl.a

Wallinder och Cristina Ericsson Turstam
som deltog från Älvlandskapet Nedre

erfarenhetsutbyte och "workshopping". På
årets konferens fanns deltagare med från

Dalälven.

23 länder.

Nationella biosfärdagen 2 juni
Nationella biosfärdagen firas den 2
juni. På naturum i Gysinge blir det
information om biosfärområdet och
aktiviteter för vuxna och barn mellan
kl. 11‐17.
Välkomna!
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