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Vi är stolta över vårt biosfärområde!
I en film på några minuter visas
sekvenser upp från olika platser och
verksamheter i vårt område.
Med några enkla textrader försöker vi
också beskriva vad vårt biosfärområde är
och vad det står för.

Begreppet biosfärområde är inte alldeles
lätt att förstå. Den här filmen ger heller

Varsågoda, titta, var stolta och sprid

inte svar på alla detaljer, man blir inte
fullärd av att se den, men vi hoppas kunna

den gärna vidare!

inspirera och ge en liten inblick.

» Se filmen här

Är du nyfiken och vill lära dig mer om vårt biosfärområde?
Titta då gärna in på vår hemsida.

Nu öppnas Wiki Nedre Dalälven
Nu öppnas Wiki Nedre Dalälven, ett
levande uppslagsverk för vårt område.
Här kan vi tillsammans lägga upp och
dela med oss av information om historia,
natur, kultur, sevärdheter och fiske.
Vi på NeDa kommer den närmaste tiden
att fylla på med material, men
uppslagsverket behöver din kunskap och
dina berättelser!
Välkommen att lämna dina bidrag
genom att följa länken nedan!
» Wiki Nedre Dalälven

Förberedelser inför säsongen i myggprojektet
Alla ansökningar för tillstånd och
dispenser för myggbekämpning 2016 är
nu skickade till respektive myndighet.
Uppdaterade markägareförteckningarna
har tagits fram med hjälp av kommunerna
och vi håller nu på att skicka ut brev
med nya avtal där det behövs.
Andra förberedelser inför myggsäsongen
2016 omfattar genomgång av kläckfällor,
myggfällor, kartmaterial m.m. Ytterligare

Personalen förbereder sig inför säsongen.
Mygghunden Bond har hittat sitt sätt...

en entomolog ska också anställas.
Verksamhetsledaren för Biologisk
Myggkontroll Jan Lundström har blivit
inbjuden av IAEA att ingå i en
internationell expertgrupp med anledning

Metoden som kommer att stå i fokus är
Sterile Insect Technique, SIT, som också
har föreslagits som bekämpningsmetod för
översvämningsmygg i Sverige. En

av det senaste utbrottet av Zika‐virus.
Expertgruppen träffas i Brasilien i slutet
av februari och diskuterar möjliga

redovisning av denna metod finns
tillgängligt på hemsidan för Biologisk
Myggkontroll.

bekämpningsmetoder av Aedes aegypti,
myggarten som sprider Zika‐viruset.

» www.mygg.se

Full aktivitet på hävdfronten trots väntan
Hur går det med LIFE‐ansökan som NeDa
lämnade in till EU‐kommissionen i
oktober 2015 och vad gör NeDa just nu
för att öka andelen hävdad älväng i
regionen?
Svaret är att NeDa fortfarande väntar på
de revisionsfrågor rörande LIFE‐ansökan
som ska komma från EU‐kommissionen. Det
senaste beskedet är att frågorna kommer
i mitten av april. Besked om projektet blir
beviljat eller inte väntas under sommaren.
Väntan till trots är det full aktivitet på
kontoret, då NeDa just nu skriver en

Det långsiktiga målet med leaderprojektet
är att öka andelen hävdad älväng i Nedre

ansökan till Leader Nedre Dalälven
rörande hävd av älvängar. Projektet är
tänkt att skapa inspiration och
engagemang för att öka andelen hävdad

Dalälvsområdet.

mark och fokus kommer att läggas på
nätverkande, samarbete och förmedling av
kontakter.

Leaderprojektet ska heta "Gnista för glöd
– Inspiration och engagemang för ökad
restaurering och hävd av älvängar". Det är
ett treårigt projekt och om det blir
beviljat så kommer det förhoppningsvis att
starta redan under sommaren 2016.

Fortsatt information om biosfärområdets
möjligheter
NeDa fortsätter att informera om
möjligheterna det innebär att ingå i ett
biosfärområde. Syftet är att öka
delaktigheten och engagemanget från
kommunernas sida i biosfärarbetet.
Politikerna i kommunstyrelserna i de nio
kommunerna har redan fått eller kommer
att få besök av NeDa.
Nästa steg är att träffa tjänstemän från
förvaltningar som berörs. Under februari
besöktes plangruppen i Tierp och
tillväxtkontoret i Avesta.

Bild från besöket hos kommunstyrelsen i
Hedemora.

Projektet "Biosfärområde som identitet och varumärke" startade 2015 och kommer att
pågå till och med juni 2016. Projektet ska förutom att informera bland annat främja
fördjupade samarbeten mellan turismföretagare med fokus på hur biosfärområdet kan vara
en resurs. I början av mars besöker vi Sala och Företagscentrum för att se på
möjligheterna tillsammans med deltagare från kommunförvaltningar och bolag samt
företagarnätverk.

Nedre Dalälven på Vildmarksmässan 11‐13 mars
Tillsammans med entreprenörer från
området ställer Nedre Dalälven ut på
Vildmarksmässan även i år.
Vildmarksmässan fyller 30 år i år och äger
rum den 11‐13 mars. Parallellt med
Vildmarksmässan går även mässan "Allt för
sjön".
Välkomna att besöka oss i
monter B09:04!
» Hitta Nedre Dalälven på Vildmarksmässan
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