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Kia Olofsdotter tar över som vd efter Kalle Hedin
Smått overkligt och konstigt är det, men
vår Kalle Hedin, har vid årskiftet slutat
som vd för NeDa efter nästan 30 år på
posten. Ny vd är Kia Olofsdotter som
arbetat i NeDa sedan 2001 och som innan
dess varit engagerad som medlem, då
som delägare av Östervåla
Gästgivaregård.
Kalle kommer att finnas kvar i
verksamheten som Senior Advisor och är

Nya vd:n Kia Olofsdotter guidade
avgående vd Kalle Hedin genom "Här är

fortfarande ordförande i Leader Nedre

ditt NeDa‐liv"

Dalälven.
Kalle avtackades den 28 januari på Café
Udden i Gysinge. NeDa:s medlemmar,
styrelse, hedersledamöter och personal
var officiellt inbjudna till avtackningen.
Utöver dessa kom hemligt inbjudna gäster
personligen eller visades på storbild med
skickade videohälsningar. Kvällen gjordes
till "Här är ditt NeDa‐liv" för Kalle med nya
vd:n Kia Olofsdotter som "Lasse
Holmqvist".
Stort tack till alla som medverkade på
avtackningen och gjorde den till en

Ulf Elfving dök upp som sista hemliga
gäst och intervjuade Kalle om hans tid

minnesvärd kväll för Kalle!

som vd för NeDa.

Biosfärområde som identitet och varumärke
‐ nu laddar vi om och tar nya tag
Unescos utmärkelse av Nedre Dalälven
till biosfärområde är en än så länge
mycket lite nyttjad resurs för de som
bor och verkar i området.
Intresset för biosfärområden finns redan,
framförallt inernationellt har det börjat så
igenom.
Vilka möjligheter öppnar det? Hur kan vi
använda oss av det i praktiken?
Som ett avstamp i projektet
Biosfärområde som identitet och
varumärke bjuder Nedre Dalälven in till
nätverksträff på Söderfors Herrgård den 1
april.
Maria Österåker (på bilden till vänster), en
flitigt anlitad föreläsare och inspiratör
inom entreprenörskap och
affärsutveckling finns med på träffen för
att hjälpa oss att se på möjligheterna i
vårt biosfärområde med nya ögon.

Vad händer inom biologisk myggkontroll?

För att kunna genomföra bekämpning
sommaren 2015 krävs mycket förarbete
under hösten och vintern.
Samråd har hållits med berörda
tillsynsmyndigheter och två stora
ansökningar har skickats till
Naturvårdsverket. En om att få använda
helikopter för spridning av
bekämpningsmedel och en om att få
bekämpa inom Natura 2000‐områden.
Dessa ansökningar med alla bilagor samt
de inkommande remissvaren, finns att läsa
på Naturvårdsverkets hemsida.
Ansökningar om bekämpning i
Färnebofjärdens nationalpark och sju
naturreservat är inskickade till berörda
länsstyrelser.

Inom tillståndsprocessen ska också
egenkontrollprogrammet avrapporteras i
mars, vilket kräver sortering och
identifieringsarbete av de ca 200 000
insekter som samlades in sommaren 2014.

En anmälan om bekämpning har skickats
till de sju berörda kommunerna och de
fyra länsstyrelserna. Bekämpningsmedlet
Vectobac G finns i lager och

Gott om stickmyggor finns också kvar i
frysen som ska artidentifieras. Det blir
många timmar framför mikroskopet i

helikoptertjänsten är upphandlad, så det
är bara alla tillstånd som saknas.

labbet, följt av många timmar framför
datorn för att föra in all data i tabeller.

Idé om Life Älväng presenterad på
älvängsseminarium
Idén kring Life Älväng – ett tilltänkt 6‐
årigt EU‐projekt med NeDa som
huvudman presenterades på NeDas
älvängsseminarium den 11 februari.
NeDa har ambitionen att fortsätta arbeta
med hävdfrågorna i ett biosfärperspektiv
och har anmält intresse att koordinera
ansökan Life Älväng.
Nu inväntas besked från Naturvårdsverket
och förhoppningen är att kunna komma
igång med att skriva ansökan så snart som
möjligt.
Utöver framtidsplaner diskuterades hur
arbetet gått hittills med leaderprojektet
"Hävd av Nedre Dalälvens älvängar" som
avslutas i mars 2015.
Samarbetet med Upplandsstiftelsen och
tillkomsten av flera nya större
entreprenörer inom området konstateras
ha varit av stor vikt. Deltagande i
projektet har lärt sig mycket om
restaurering, slåtterregimer, biogas och
planering för bete på älvängar.

Seminariet lockade intresserade
landsbygdsentreprenörer med slåtter‐ och
betesinriktning. Även representanter för
Länsstyrelsen i Gävleborgs län och
högskolan i Gävle deltog.
Hävd av Nedre Dalälvens älvängar är ett
av NeDa ägt leaderprojekt som verkar för
ökade arealer av älvängsslåtter och
älvängsbete i Nedre Dalälvsområdet.
Genom att skapa och utveckla nätverket
med markägare, entreprenörer och
länsstyrelsernas rådgivare hittar man vägar
som syr ihop rätt entreprenör med rätt
markägare.
Läs mer om leaderprojektet här

LIFE – EU:s ekonomiska verktyg för miljön
EU‐kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna. Bidragen
beslutas och delas ut året efter ansökan. Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i
Sverige.
2013 delades nära 2,6 miljarder kronor ut. Åtta svenska projekt fick stöd med cirka 120
miljoner kronor. Projekten handlar bland annat om att förbättra livsmiljöer för arter, testa
hållbara jordbruksmetoder och ta fram ny teknik för bioetanol.
Läs mer om Life här

Nedre Dalälven på
Vildmarksmässan
Nedre Dalälven ställer ut på
Vildmarksmässan i Älvsjö den 6‐8 mars.
Välkomna att besöka oss i montern!
B08:04
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