VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Bakgrund
Nedre Dalälvssamarbetet NeDa
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
Organisation
Årsstämma 2018
Styrelse
Medlemmar
Verksamhet
1. Hållbar turism
Turistprojekt
2. Öppet landskap
Hävd av älvängar
Leaderprojekt ”Gnista för glöd”
3. Fiskevård
Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven.
LIV - laxfisk i Nedre Dalälven

4. Biologisk myggkontroll
Organisation
Insatser under 2018
5. Marknadsföring och aktiviteter
Hemsida och sociala medier
Biosfärområdets dag
Biosfärnätverk
Biosfärambassadörer
Svenska Biosfärprogrammet, Öråd
NordMAB
Sveriges biosfärområden och Agenda 2030
Biosphere for Baltic
Biosphere Forest for the Future
Seminarier och konferenser
Biosfärkonferens för kommuner, Lidköping
Studiebesök Inspirations- och studieresa till östra delarna av Nedre Dalälven
Studieresa till Biosfärområdet Appenino Tosco Emiliano, Italien
Leaderprojekt ”BUS i biosfären”
Leaderprojekt ”Ung i Nedre Dalälven”
Östersjöpris
Medverkan i externa organ
Årsavslutning
1

Bakgrund
Nedre Dalälvssamarbetet, NeDa
Nedre Dalälvens Intresseförening bildades 1986 med kansli i Gysinge. Det geografiska
verksamhetsområdet sträcker sig från Säter i Dalarna till havet vid Älvkarleby. Sett från älvperspektiv
är området cirka 17 mil långt. NeDa har varit huvudman och samordnare för biosfärområdet sedan
arbetet med förstudie och ansökan till Unesco startade 2004.
NeDa har till uppgift att med utgångspunkt från Nedre Dalälvens unika och höga natur- och
kulturmiljökvaliteter samt det centrala och strategiska läget i landet verka för att:
• övergripande ge regionen en positiv profilering
• gagna medlemmarna
• utveckla turismen
• bidra till inflyttning av hushåll och företag
Utvecklingsarbetet skall ske med beaktande av de areella näringarnas intressen, natur-, kultur- och
miljöintressen samt medlemmarnas övriga intressen. FN-organet Unesco:s utnämning av Nedre
Dalälven till biosfärområde 2011 genomsyrar NeDa:s hela verksamhet.

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
Älvlandskapet Nedre Dalälven utnämndes av Unesco till biosfärområde 2011 och blev därmed det
tredje området i landet som fått den statusen. Biosfärområden ska:
•

Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling.

•

Värna den biologiska mångfalden.

•

Vara modellområden för hållbar utveckling.

•

Vara arenor för forskning och utbildning.

De första fem åren som biosfärområde beskrivs i rapporten ”De första fem åren som biosfärområde”.

Organisation

Leader Nedre Dalälven 3
Leader Nedre Dalälven 3 är en egen juridisk person som omfattar samma geografiska område som
NeDa och delar kontor och delvis också personal. Kan beskrivas som en ”verktygslåda” för
utvecklingen i området.
2

Årsstämman
Årsstämman 2018 ägde rum den 19 april i Visentparken i Avesta. Vice ordförande Marie Wilén hälsade alla
välkomna. Efter stämman fick deltagarna information om anläggningen och en guidad tur.

Affärsplan 2017-2019
Styrelsen antog 2017 en treårig affärsplan med fokus på


Biosfärområdet



Varumärket Nedre Dalälven



Myggbekämpning

Styrelse 2018
Ordinarie ledamöter
För kommuner
Peter Kärnström

Sandvikens kommun, ordförande

Susanne Berger

Avesta kommun

Mats Nilsson

Säters kommun

Marie Wilén

Heby kommun, vice ordförande

Jonas Nyberg

Tierps kommun

För mark- och vattenägare
Pirjo Gustafsson

LRF

Lars Sängstuvall

Bergvik Skog AB

För övrigt näringsliv
Renata Künz

Hedesunda camping

Suppleanter
För kommuner
Roland Ericson

Gävle kommun

Hanna Westman

Sala kommun

Ola Gilén

Hedemora kommun

Marie Larsson

Älvkarleby kommun

För mark- och vattenägare
Birgitta Adell

Fortum Sverige AB

Johanna Ydringer

BillerudKorsnäs

För övrigt näringsliv
Karin Bengtsgård

Bengts och Tyttbo gård
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Verkställande direktör: Charlotta Heimersson.
Antalet anställda: i intresseföreningen och dotterbolaget NEDAB, uppgick i slutet av 2018 till 10
årsarbeten fördelade på 14 anställda, varav 2 årsarbeten i föreningen och 8 i bolaget.

Medlemmar 2018
Avesta Industristad AB, Avesta kommun, Bengts & Tyttbo Gård, Bergvik Skog AB, Billerud Korsnäs AB,
Dalagård AB, Fortum Generation, Gävle kommun, Heby kommun, Hedemora kommun, Hedesunda
Camping, LRF, PRO Gysinge Folkhögskola, Sala kommun, Sandvikens kommun, Säters kommun,
Sjöviks Folkhögskola, Söderfors Herrgård AB, Tierps kommun, Upplandsstiftelsen, Vattenfall,
Älvkarleby kommun och Äventyrarna.

Verksamhet 2018
1. Hållbar turism
Turismfrågorna har alltid varit en stor del av Nedre Dalälvens verksamhet. De enskilda
turistverksamheter som finns i området har oftast var för sig inte tillräckliga resurser för t.ex.
marknadsföring, utveckla varumärke och hänga med i den digitala utvecklingen. NeDa har därför en
viktig roll som samordnare. Det övergripande målet är att öka antalet sysselsatta inom turismen och
att i övrigt bidra till en attraktiv bygd.
Destination Nedre Dalälven är ett nytt leaderprojekt med syfte att genom främst digital utveckling
stärka attraktiviteten hos Nedre Dalälvsområdet och områdets turistprodukter. Målet är ökad
samverkan hos turistaktörerna, produktutveckling och ökad kompetens och kunskap om digitala
kanaler.

2. Öppet landskap
Hävd av älvängar
Ett av NeDa:s viktigaste mål är att medverka till att behålla och utveckla det öppna landskapet både
för människor och för att gynna den biologiska mångfalden. Under 2018 har vi arbetat med detta
genom leaderprojektet ”Gnista för glöd”.

Gnista för glöd
”Gnista för glöd” är det tredje leaderprojektet som NeDa driver med inriktning på hävd av älvängar.
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Tanken med projektet är att sätta entreprenören i centrum och projektets inriktning bygger till stor
del på att inspirera och koppla samman aktörer så som brukare, markägare och myndigheter.
Under år 2018 har arbetet i projektet främst fokuserat på att lägga en grund för återupptagen hävd
av två marker längst Nedre Dalälven. En större älväng utanför Tärnsjö (Heby kn) och ett strandbete
lägst Sonnbovikens södra strand (Avesta kn). I båda fallen har NeDa lyckats samordna markägare,
brukare och myndigheter i framtagandet av avtal, finansiering och åtgärdsplaner. De praktiska
restaureringsåtgärderna beräknas starta 2019.
Under åren har NeDa även arrangerat ett par träffar för att inspirera och stärka djurägares och
naturvårdsentreprenörers kunskap om hävd av älvängar. Träffarna har bland annat handlat om
offentlig upphandling av naturvårdstjänster, samarbete och vilka typer av stöd som finns att söka.
I övrigt har projektet tagit fram ett kartverktyg som nu används för att identifiera älvängar som är
lämpliga att återuppta i hävd samt att coacha individuella djurägare/entreprenörer mm.

3. Fiskevård
Fiskevårdsprojekt
Nedre Dalälvens intresseförening har beviljats projektmedel för att aktivt medverka till ökad
fiskevård i Nedre Dalälvsområdet. Under 2018-2020 fortsätter arbetet genom leaderprojektet
”Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven”. Syftet är att medverka och inspirera till
olika fiskevårdsinsatser inom hela Nedre Dalälvsområdet.

Här pågår restaurering av lekbottnar för att återskapa reproduktionsmiljöer.
LIV-projektet (Laxfiskar i vattnen) presenterade förslag på hur man kan öppna upp Dalälven för
laxvandring för första gången på 100 år. Projekt drivs av länsstyrelserna Gävleborg och Uppsala län
för att öppna vandringsvägar från havet och återskapa reproduktionsmiljöer.
Fiskevårdsområdena som berörs av LIV-projektet, d.v.s. Bysjön till havsmynningen, arbetar med
framtagandet av en förenklad fiskeförvaltningsplan. Den tar upp vision, strategi, målarter, mål,
regelverk, tillsyn och uppföljning av bestånden. Ett antal arbetsmöten om förenklad
fiskeförvaltningsplan har genomförts under året.
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Temadag om fisketurism med Martin Falklind med flera
Som en del i projektet ”Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven” bjöd vi in till en
spännande och intressant dag den 4 december. Deltagarna fick bl.a. lyssna till Martin Falklind välkänd
redaktör, filmare och debattör i fiskesammanhang och miljöfrågor.

4. Biologisk myggkontroll
Organisation
Biologisk Myggkontroll inom NEDAB organiserar och utför bekämpning av översvämningsmygg inom
sju kommuner i Nedre Dalälvsområdet. Kontoret finns i Uppsala och här jobbar fem personer på
heltid och under bekämpningsinsatser tillkommer extrainkallad fältpersonal.

Myggbekämpning 2018
I maj genomfördes den hittills största bekämpningsinsatsen på totalt 4411 ha inom 7 kommuner.
Översvämningens omfattning kunde jämföras med den i juli 2000, som ledde till enorma
myggproblem och lade grunden för starten av Biologisk Myggkontroll. Bekämpningen i maj 2018 gav
bra resultat, men inflygning av översvämningsmygg från närliggande områden utan bekämpning
ledde till problem i till exempel Gysinge och Mehedeby.

5. Marknadsföring och aktiviteter
Hemsida och sociala medier
En mycket snabb digital utveckling och nödvändigheten att synas och vara konkurrenskraftig på
webben innebär att ett viktigt område för utvecklingen av NeDa och dess varumärke är att ta fram en
ny strategi för nedredalalven.se. Hjälp och stöd kring digitala möjligheter för logianläggningar,
aktivitetsentreprenörer och besöksmål är fortsatt en av de viktigaste satsningarna Nedre Dalälven
kan bistå sina turistintressenter med.
Arbetet med sociala medier sker löpande och är bra plattformar för inspiration, kommunikation och
information. Både till de som redan engagerat sig på sidan och nya intressenter. Sidorna det handlar
om är: https://www.facebook.com/NedreDalalven och https://www.instagram.com/nedredalalven/.

Biosfärnätverk
Med utnämningen till biosfärområde följer medlemskap i det globala nätverket för biosfärområden
WorldMAB, det Europeiska nätverket EuroMAB, det nordliga nätverket NordMAB och det Svenska
Biosfärprogrammet. WorldMAB träffas vart fjärde år, EuroMAB vart annat år, NordMAB och Svenska
Biosfärprogrammet varje år.

Biosfärambassadörer
Biosfärambassadörer är personer som i sitt arbete träffar både besökare, turister och boende i hela
NeDa området och delar med sig av information om biosfärområdet. Cirka 10 biosfärambassadörer
har varit verksamma under året.
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Workshop för biosfärambassadörer
20-21 mars genomfördes en workshop för biosfärambassadörer på Naturvårdsverket, Stockholm. Det
var en satsning på biosfärambassadörer på nationell nivå. Det är Svenska Biosfärprogrammet som
tog in synpunkter för gemensamma kriterier och utbildningsmaterial. Information och en enkät
skickades till de ambassadörer som varit med i några år för att få deras synpunkter. En koordinator
och en ambassadör från varje biosfärområde medverkade,

Deltagare i workshopen för biosfärambassadörer på Naturvårdsverket 20-21 mars
Cristina Ericson och Maria Brook deltog från Nedre Dalälven.

Svenska Biosfärprogrammet Öråd, 26-28/6

Cristina Ericson deltog

Biosfärrådet träffas en gång per år på en ö i något av Sveriges biosfärområden. I övrigt hålls
kontakten via skypemöten en gång per månad för att planera verksamheten för det Svenska
Biosfärprogrammet där Johanna MacTaggart är nationell samordnare. Värd för årets öråd var
kandidatområde Vindelälven-Juhtadahka och platsen var Ekorrsele. Det var workshops kring hur vi
kommunicerar biosfärverksamheten. Mötet bestämde att, med bidrag från Naturvårdsverket, göra
filmer som visar hur biosfärområden bidrar till Agenda 2030.

Biosfärkoordinatorer vid lägerelden
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NordMAB 1-3 oktober

Cristina Ericson deltog

NordMAB är ett nätverk som samlar åtta länder för regelbundna träffar och som syftar till att stärka
samarbetet mellan nordliga biosfärområden. I år hölls NordMAB-mötet i Lake Päijänne, Finland.

Biosfärområdets dag
Biosfärområdets dag firades i år tillsammans med Nationalparkens dag och parkens 20 års jubileum i
Gysinge den 26 maj. Det var ett stort utbud av aktiviteter i nationalparken och vid herrgården:
barnhinderbana, tipspromenad, småkrypssafari, vildmarksstig, familjeguidningar och korvgrillning.
Vid Naturum kunde man prova på 20-mannakanot, lyssna på föredrag, titta på film, visning av
naturumutställningen, smakprover från matproducenter i området. Biosfärfilm i hörsalen.

Här kunde man träffa biosfärambassadörer och getbonde med sina getter, provsmaka getost, få
information om myggbekämpningsläget med bekämpningsledarna på plats.
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Konferens för biosfärkommuner Lidköping 25-26 oktober
Ett 60-tal deltagare från landets biosfärkommuner deltog, inbjudan gick ut till politiker och
tjänstemän och biosfärkoordinatorer. Vid konferensen kom man fram till följande ”The Lidköping
agreement”:

Från Nedre Dalälven deltog Jonas Nyberg, Tierps kommun och Cristina Ericson

Sveriges biosfärområden och Agenda 2030
Biosphere for Baltic

Henrik Thomke deltog

13-15 maj Kristianstads Vattenrike och 3-4 oktober Korpström, Skärgårdshavets biosfärområde
Biosphere for Baltic är ett projekt som syftar till att samla och sprida erfarenheter från
biosfärområden i Östersjöregionen samt att skapa möjligheter för utbyte mellan biosfärområden och
organisationer med Östersjöfokus. Det är finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten och drivs av
Svenska Biosfärprogrammet. Projektet syftar också till att synliggöra biosfärområdenas roll att bidra
till Agenda 2030 och att kommunicera goda exempel som bidrar till de Globala Målen. Nio
biosfärområden från sju länder samverkar i projektet, länderna är: Sverige, Danmark, Finland,
Estland, Lettland, Polen och Tyskland.

Deltagarna i Biosphere for Baltic samlade vid havet i Korpström, Skärgårdshavets Biosfärområde.
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Biosphere Forests for the Future
I december hölls ett internationellt skogssymposium i Umeå där biosfärområden diskuterade hur
skog och skogsbruk kan anpassas till klimatförändringar.

9-11 december: Internationellt skogssymposium, Umeå
Syftet var att initiera ett forum för samverkan, utbyte och inspiration med fokus på utveckling av
biosfärområdenas roll som modellområden för klimatanpassning av skogslandskapet och hur
biosfärområdena bidrar till genomförande av Agenda 2030, specifikt Mål 13.

Biosfärfilm
16 oktober var ett filmteam på plats i Älvkarleby och Gysinge. De har gjort filmer om Sveriges
biosfärområden på uppdrag av Naturvårdsverket. Vi valde att visa fiskevårdsprojektet och beskriva
vilka av FN.s hållbarhetsmål det berör. Projektledare Henrik Thomke berättar engagerat om åtgärder
som ska göra det möjligt för havsvandrande fisk att ta sig förbi kraftverken och upp i älven.

Filmning pågår

Bevara Utveckla Stödja (BUS) i biosfären
Bevara Utveckla Stödja (BUS) i biosfären är ett leaderprojekt som drivs av NeDa. Syftet med projektet
är att öka kännedomen om olika insatser för hållbar utveckling som pågår och/eller har gjorts, inom
vårt biosfärområde eller på annat håll. Projektet ska främja nätverkskontakter, samarbeten och
engagemang mellan personer och organisationer för hållbar utveckling.
Målet med projektet är att genomförda egna seminarier och träffar för kompetenshöjning och
nätverksbyggande samt delta i andras aktiviteter. Vi ska arrangera eller delta i studiebesök i området
som dokumenteras och kommuniceras digitalt.
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Några av de nätverksträffar, konferenser och aktiviteter som beskrivs här ovan ingår i projektet.
Vi ska också skapa ny bildbank och nytt informationsmaterial. Exempel på det är de
informationstavlor i A2 format som tagits fram. Vi har planerat för hur- och var informationstavlorna
ska placeras. Det har varit möten med kommunerna om dessa frågor. Från kommunerna är det
främst personer från information, näringsliv och turism som deltagit.
Informationsplatser
Under året har arbetet med informationsplatser fortsatt med att kontakta personer, val av platser
och utplacering av skyltar. Informationsplatserna är: Turis turisttåg Säter, Kulinariet Stora Skedvi,
Husbyringen Berga, Silfhytteå, Vicentparken, Dalagård, Tyttbo, Humlebacken, Åsgarns bygdegård,
Muddus, Svartådalens natur- och kulturcentrum, Ösby naturbruksgymnasium, Hembygdsmuséum
Östervåla, Gysinge Café Udden och NeDa:s kontor, Tierp vid E4, Älvkarleby Laxön, Sågarbo herrgård,
Campingar: Färnebofjärden, Falkudden, Östa, Hedesunda och Rullsand.

Turis turisttåg i Säter

Husbyringen i Berga

Bioblitz vid Tegelsmorasjön 29 maj
Bioblitz är en intensiv period av biologisk inventering inom ett bestämt område under ett dygn.
Arrangör var föreningen Tegelsmorasjö, medverkade gjorde ett antal experter, /fem skolklasser och
en intresserad allmänhet.
På programmet: insektsvandringar, botaniska utflykter, provfiske, fågelskådning, reptilvandring,
nattsångarlyssning, fladdermustur, naturfoto och insektsfångst.
Resultatet av inventeringen rapporterades till Artportalen, 353 arter inrapporterades varav 13
rödlistade.

Artbestämning och rapportering till artportalen

Insektsinventering, entemologer i arbete
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Landskapsvandring med kronprinsessan Viktoria på Billudden 12 september

Den 12 september kom Kronprinsessan Victoria till Uppland för en av sina landskapsvandringar.
Vandringen gick genom Billuddens naturreservat och Upplandsstiftelsen var på plats vid Billhamn för
att berätta om projektet FiNA, Folkhälsa i Natur för Alla. Länsstyrelsen var värd för dagen och
allmänheten inbjöds att vara med på vandringen.

Inspirations- och studieresa 13 september
För att lära känna området och få veta mera om de verksamheter som finns i vårt Biosfärområde
gjordes en inspirations- och studieresa, den här gången gick färden österut. Med på resan var ett 20tal personer från NeDa:s personal, styrelse, turismnätverk och LAG.
Första besöket var Laxöfisket, SLU:s försöksstation. Där tog platschefen Ann-Britt Florin emot oss och
visade kompensationsodling av lax och forskningsanläggning för fisk i rinnande vatten.

Från Laxöfisket blev det en gemensam busstur till fiskeläget Hästskär på Hållnäshalvön. I bussen
informerades deltagarna om aktuella projekt: Kustutveckling från Nordanstig till Östhammar av Lena
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Wänkkö från Tierps kommun. Biosphere for Baltic, LIV, Hållbar vattenkraft och Fiskevård i Nedre
Dalälven av Henrik Thomke, NeDa.
Vi besökte Hållstrands fisk, Hästskär där Lars-Ivan Hållstrand berättade om att fiske har bedrivits här
sen urminnes tider och att de har familjeföretag sen flera genarationer. Vi fick veta något om
yrkesfiskets förutsättningar. Det fanns fisk att köpa i butiken vid rökeri och salteriet bland annat den
prisbelönta surströmmingen.
Lunch vid Örbyhus Slott på restaurang Erik XIV.
På eftermiddagen var det dags för en tidsresa som tog oss från Vendeltid till Framtidsfabriken. Vi
samlades vid Vendels kyrka där ordförande i hembygdsföreningen mötte upp i sällskap med Ottar
Vendelkråka (Stefan Wårdsäter). De gav oss en djupdykning i Vendeltid (år 500 – 700) och platsen
som givit namn åt en historisk era. Vi fick också besöka Vendeltidsmuséet.

Dagens sista besöksmål var Framtidsfabriken i Örbyhus där vi träffade Isabelle Axelsson som är
projektledare för ett Leaderprojekt. Isabelle berättade om hur de skapar en möteplats centralt i
Örbyhus i gamla fabrikslokaler och fyller det med ny verksamhet.

Studieresa till biosfärområdet Appenino Tosco-Emiliano i Italien 16-19 oktober
Tillsammans med deltagare från olika biosfärområden i Sverige fick vi möjlighet att under fyra dagar i
oktober göra en studieresa runt i ett av Italiens sjutton biosfärområden, Appennino Tosco-Emiliano
Biosphere Reserve. Vi fick uppleva allt från den historiska maten till moderna
produktionsanläggningar för parmesanost, besöka genuina turistanläggningar och träffa många
representanter för de lokala företagen. Kärnan i biosfärområdet är en nationalpark där man har
utvecklat nära samarbeten med bland annat skolor och turistföretagare. Människorna i bergsbyarna
och de sociala aspekterna av att öppna mötesplatser och starta kooperativ var en röd tråd genom
alla berättelser och guidningar. Varje kväll bjöds vi på middag där vi tillsammans med inbjudna gäster
under middagen diskuterade hållbar turism, jordbruk och mat, utbildning samt hur man kan
samverka med forsknings- och utbildningsväsendet. Vi fick inspiration och insikt om hur vi aktivt kan
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arbeta med biosfärbegreppet tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer, till exempel med
information. Vi tar med oss detta hem till det fortsatta arbetet i vårt eget biosfärområde.
Från Nedre Dalälven deltog VD Lotta Heimersson.

Första dagen i biosfärområdet Appennino Tosco-Emiliano bjöd på ett besök till ett fort, en
presentation om hur de jobbar med att implementera biosfärarbetet i skolorna och avslutades med
samtal vid middagsbordet med representanter från olika näringar i området.

2018 års Östersjöpris till Nedre Dalälvens Intresseförening

Priset Alsbo äggs Östersjöfond delas ut en gång per år till en organisation eller förening som verkar
för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö. I år blev arbetet med Biosphere for Baltic
uppmärksammat.

Exempel på samarbete med andra Leaderprojekt, organisationer och aktiviteter under året
En serie workshops om utveckling av Gysinge bruk, Arrangör Vi i Gysinge, Sandvikens kommun och
Intresseföreningen Bergslaget med slutseminarium 17 maj.
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Ung i Nedre Dalälven (Leader Nedre Dalälvens ungdomsprojekt)
Syftet med projektet är att stärka unga i leaderområdet och på olika sätt inkludera dem i det lokala
utvecklingsarbetet. Genom att ge ungdomar inspiration och kompetensutveckling i att planera och
genomföra evenemang och möjlighet till nya kontakter och nätverk för inflytande, ska projektet både
öka ungdomars möjlighet att påverka sin ort och sin vardag.
Sofia Carlfjord är anställd som projektledare med coachningsfunktion för att stödja ungdomarna i
processen att planera och genomföra evenemang. Sedan projektet startade hösten 2017 har 12
ungdomsgruppen genomfört egna projekt. Engagerade unga mellan 13 och 25 år har arrangerat
fotbollsturneringar, innebandyläger, ungdomsträffar, invigningar, workshops och utebio.
Projektledaren har genomfört två inspirationskvällar och medarrangerade en stor nationell träff för
unga engagerade landsbygdsbor, kallad Ungagemang. Förutom att jobba lokalt ingår
ungdomsprojektet även i nationella nätverk för arbete med unga inom landsbygdsutveckling.

Medverkan i externa organ
Under året har NeDa deltagit i en lång rad sammankomster och utredningsgrupper rörande
regionens eller delar av regionens utveckling bland annat:
Dalälvens Vattenvårdsförening/Dalälvens Vattenråd
Dalälvens Vattenvårdsförening vars huvuduppgift är att genom ett omfattande kontrollprogram
svarar för recipientkontroll i hela Dalälvens avrinningsområde och dess mynningsområde.
Medlemmar utgörs av alla kommuner inom avrinningsområdet och större industrier. Dalälvens
Vattenvårdsförening har påtagit sig att vara huvudman för Dalälvens Vattenråd (en följd av EU:s
vattendirektiv), i vars styrgrupp NeDa ingår. NeDa:s VD Lotta Heimersson valdes in i styrelsen.

Kalle Hedin avtackas på Dalälvens Vattenvårdsförenings årsstämma efter 28 år i styrelsen.

Färnebofjärdens Nationalpark
Utbildningsdag för organisationer som har verksamhet i nationalparken den 15 november för NeDa:s
personal. Utbildningen leder till att avtal kan tecknas med Färnebofjärdens Nationalpark och att vi kan ta
med oss mer kunskap om naturvärden och besöksnäring till våra samarbetspartners.
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Naturturismföretagen
NeDa är sedan 2015 medlem i Ekoturismföreningen som under året bytte namn till
Naturturismföretagen. Genom medlemskapet uppdateras vi fortlöpande om naturturism och
kvalitet.

Biosfärrum Gröna Kunskapshuset
Den ekonomiska föreningen Biosfärum Gröna Kunskapshuset planerar för en avveckling och
diskussioner förs om utställningar och annat material kan flyttas till Gysinge.

Årsavslutning
Den 12 december var styrelse, personal, medlemmar med flera inbjudna till sedvanlig informell
årsavslutning i Flottarkojan i Gysinge.
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