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Framsidan visar ett axplock från NeDa:s verksamhet  

och projekt runt om i Nedre Dalälven under 2021.  

Överst, från vänster: Coacherna Emma Green och Emma Langgren hjälper Nora‐Tärnsjö 

hembygdsförening med bland annat film och foto för sociala media i projektet Stärkt besöksnäring i 

Biosfären | Biosfärkoordinatorn Magnus Pamp berättar om biosfärområdet i livesändning hos 

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. Foto: Vuxenskolan | Andreas Grundin, Skärplinge, guidar 

vid Böleån på Hållnäshalvön, Tierps kommun, under fältdag i studiecirkeln ”Restaurering av 

vattendrag” arrangerad av NeDa.  

Mitten: Glädje hos Karin Andersson, Leader Nedre Dalälven, och Elias Regelin, utvärderingsansvarig 

hos NeDa, när 10‐årsutvärderingen av biosfärområdet postades till Unesco. Foto: Jakob Martinell | 

Portalen www.nedredalalven.se översattes till engelska genom projekt Destination Nedre Dalälven. 

Foto (örnen): Christian Nilsson | En av fältvandringarna med LRF i bondens landskap, här på Ön i 

Hedesunda, arrangerat genom projekt BUS i Biosfären.  

Nederst: Samarbete på Hållnäshalvön, Tierps kommun, initierat via BUS‐projektet, ledde till en serie 

strövtåg i ängsmark och skärgård. Här en guidad båtutflykt bland fågelliv och kulturhistoria till Björns 

fyr i naturreservatet Björns skärgård | Bekämpningsteknikerna Christian Blue och Hugo Widmark hos 

Biologisk Myggkontroll installerar en pegel för kontinuerlig mätning av vattenhöjd i ett 

översvämningsområde. | NeDa:s projektledare Henrik Thomke med det beslutsunderlag till förenklad 

fiskeförvaltningsplan som utvecklats som stöd för fiskevårdsområdesföreningarna i projektet 

Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven. Foto: Matilda Fors, Avesta Tidning. 
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BAKGRUND 

NEDRE DALÄLVSSAMARBETET, NeDa 

Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa) och Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) 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 ska 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 

Den inledande tiden som biosfärområde beskrivs i rapporten ”De första fem åren som biosfär-

område”. Under 2021 har 10-årsrapporten till Unesco färdigställs och lämnats till Unesco för 

granskning och godkännande. Den speglar åren 2011 - 2020 samt framtida strategier och mål.  

ORGANISATION 

 

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.  

Styrelse 

Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa) 

Kontor för NeDa | Biosfärkontor 

Verksamhet  

och projekt 

Utvecklingsråd 

Biosfär-

projekt 

 

Biologisk Myggkontroll 

 

Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) 
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ÅRSSTÄMMA 

Årsstämman 2021 ägde rum den 27 maj i digital form. Ordförande Peter Kärnström hälsade alla 

välkomna. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar genomförde stämman en SWOT-analys i syfte 

att analysen ska vara en del av grunden till den nya strategin för Leader Nedre Dalälven 2023 - 2027. 

Elias Regelin presenterade sitt arbete med 10-årsutvärderingen för Biosfärområde Älvlandskapet 

Nedre Dalälven. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

ORDINARIE LEDAMÖTER  

FÖR KOMMUNER 

Peter Kärnström Sandvikens kommun, ordförande 

Marie Wilén  Heby kommun, vice ordförande 

Mats Nilsson  Säters kommun 

Stefan Norberg Hedemora kommun 

Marie Pettersson Älvkarleby kommun 

FÖR MARK- OCH VATTENÄGARE  

Pirjo Gustafsson LRF Dalarna / LRF Gävleborg 

Niklas Trogen  Stora Enso Skog 

FÖR ÖVRIGT NÄRINGSLIV 

Karin Bengtsgård Bengts och Tyttbo gård 

SUPPLEANTER 

FÖR KOMMUNER 

Erik Hamrin  Sala kommun 

Erik Kolm  Tierps kommun 

Kurt Kvarnström Avesta kommun 

Mats Nilsson  Säters kommun 

FÖR MARK- OCH VATTENÄGARE 

Marco Blixt  Fortum Sverige 

Thomas Bertilsson Upplandsstiftelsen 

REVISORER 

Auktoriserad revisor för 2021 var BDO med Daniel Carlborg som huvudansvarig. 

Lekmannarevisor har varit Maritha Hansson.  

VALBEREDNING 

Valberedningen har bestått av Kerstin Almén, Sandvikens kommun, sammankallande,  

samt Jonas Nyberg, Tierps kommun och Johanna Ydringer, Billerud Korsnäs. 
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STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har haft sex möten under året, exklusive årsstämman. Tre fysiska och tre digitala möten. 

Vid höstens möten har våra medlemsorganisationer fått möjlighet att presentera sin verksamhet 

vilket varit mycket uppskattat från övriga i styrelsen. På årets två avslutande möten presenterade 

Upplandsstiftelsen och Fortum sina verksamheter. 

 

Vid styrelsemötet i Säters kommun gjorde styrelsen ett studiebesök hos Skedvi Bröd. Anders Åkerberg VD, 

entreprenör och grundare av Skedvi Bröd berättade om företagets historia, verksamheten idag samt om tankar 

för framtiden. 

VERKSAMHETSPLAN 

Styrelsen beslutade vid sitt möte den 3 december 2020 att gå från treåriga affärsplaner till ettåriga 

verksamhetsplaner. Nedanstående ettåriga verksamhetsplan antogs för 2021 vid mötet. 2022 års 

ettåriga verksamhetsplan antog av styrelsen vid sitt möte 12 december 2021.  

VERKSAMHETSPLAN 2021 

BIOSFÄROMRÅDE ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN 

• 10-årsrapporten färdigställs under våren och går ut på remiss enligt plan. Styrelsen 

godkänner i juni. Lämnas in till Unesco i september då den skall vara översatt och klar. 

• Handlingsplanen färdigställs i samverkan med framtagandet av den nya Leaderstrategin, 

vilken ska vara klar i oktober. Digital förankringsprocess kan bli nödvändig. 

• BUS-projektets aktiviteter fortsätter. Särskilt fokus på Friluftsliv i Biosfären inför Friluftslivets 

år 2021 samt kommunikation om biosfärbegreppet och hållbar utveckling i området. 

• Under året vill vi fokusera på den stödjande delen i uppdraget vilket innebär kopplingen 

mellan biosfärområdet och vetenskap/lärande. Målet är att få till fungerande samverkan 

mellan de regionala lärosätena kring vårt område och att initiera minst ett 

forskningssamarbete under året. 

• Arbetet med fiskets intressenter i området är en fortsatt prioritering även under 2021. 

• Vi vill under året återknyta kontakterna med skogens aktörer i området för att tillsammans 

med dem jobba för hållbar utveckling med skogen som resurs. 
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BIOLOGISK MYGGKONTROLL 

• Löpande verksamhet och dess finansiering är en fortsatt  

prioriterad fråga och en stor del av vår verksamhet. 

• Arbetet med myggbekämpning i Forshaga går in i en ny fas  

och ska vidareutvecklas och stabiliseras. 

• Arbetet med eventuella andra områden utvecklas. 

• Forskningssamarbeten med biosfäranknytning prioriteras. 

• Under året ska ett arbete med organisationsutveckling påbörjas  

för att säkerställa kompetensbehovet inför framtiden, utveckla nya  

arbetsmetoder och nya samarbeten i syfte att bli mindre sårbara. 

DESTINATIONSUTVECKLING 

• Egna bokningar och arrangemang utvecklas till att bli en lönsam verksamhet vid årets slut. 

• Kommunikationsinsats för att visa upp Nedre Dalälvsområdet som  

attraktivt att bo, leva och verka i såväl som att besöka. 

• Arbetet med NeDa:s hemsida slutförs och går in i en förvaltande fas. 

• Att integrera SlowTrips-konceptet med NeDa:s hemsida prioriteras inför säsongen 2021. 

• Personlig och intensiv stöttning till besöksnäringens entreprenörer 

 i spåren av covid-19 inför säsongen 2021 prioriteras. 

ÖVERGRIPANDE  

• Utveckla och kommunicera samordnarrollen för att öka kännedomen om hela verksamheten. 

• Arbete med utveckling av nya verksamheter och projekt i linje med vårt  

basuppdrag prioriteras 2021. 

• Arbetet med medlemskontakter inklusive kommunrundor prioriteras 2021. 

• Kommunikation om och utveckling av medlemsnytta prioriteras 2021. 

• Utveckla digitala mötesformer och förankringsprocesser för att säkerställa  

att både den löpande verksamheten och nödvändiga utvecklingsprocesser  

kan genomföras oavsett yttre faktorer. 

MEDLEMMAR 

Alsbo ägg 

Avesta kommun 

Bengts & Tyttbo Gård 

Billerud Korsnäs 

Fortum Sverige 

Gävle kommun 

Heby kommun 

Hedemora kommun 

LRF Dalarna / Gävleborg 

Sala kommun 

Sandvikens kommun 

Stora Enso Skog 

Säters kommun 

Tierps kommun 

Upplandsstiftelsen 

Vattenfall 

Älvkarleby kommun 

Äventyrarna 

Östa Fishing 
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

VD är Charlotta Heimersson, som också är verksamhetsledare för Leader Nedre Dalälven 3. 

ANTAL ANSTÄLLDA SAMT ARBETSFÖRDELNING 

Antalet anställda i NeDa och dotterbolaget NEDAB uppgick i slutet av 2021 till 10 årsarbeten 

fördelade på 15 anställda, varav 2 årsarbeten i föreningen och 8 i bolaget. Arbetet som direkt berör 

biosfärkontoret omfattar knappt 2 årsarbeten fördelat på 5 anställda. 

Biosfärarbetet samordnades av Magnus Pamp fram till den 16 september, då Elias Regelin axlade 

rollen som tillfällig koordinator. Elias har under året även lett framtagningen av 10-årsutvärderingen 

samt arbetat med biosfärområdets nya handlingsplan. I biosfärarbetet deltog även VD Lotta 

Heimersson, projektledare Henrik Thomke samt ekonom Kickie Zetterberg.  
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BIOSFÄR – ÖVERGRIPANDE 

10-ÅRSJUBILEUM 

Under 2021 har vi firat att biosfärområdet har funnits i tio år, sedan 2011, och att det globala 

biosfärprogrammet fyller 50 år. Firat har vi gjort framför allt genom att bjuda in till och delta i en rad 

olika aktiviteter, både digitala och fysiska med pandemianpassningar. Vi har försökt sprida oss över 

hela biosfärområdet och samarbetat med lokala föreningar, organisationer och företag. Under 

aktiviteterna har vi presenterat biosfärområdet och arbetet som vi och andra gör i detta. Mer om 

dessa hittar du längre fram.  

 

 

Överst från vänster: Fältvandringar i bondens landskap, våtmark i Säter| Friluftsliv i biosfären – guidade 

vandringar i natur och kulturbygd, Hedemora med mera | Digital föreläsningsserie om miljö, natur och 

naturvård | Samarbete på Hållnäskusten kring guidade turer, Tierp | Fler fältvandringar i bondens landskap, 

betesmark i Hedesunda | Stöttning av arrangemang för utveckling av kulturhistorisk mötesplats, Avesta. 
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10-ÅRSUTVÄRDERING AV BIOSFÄROMRÅDET 

I september 2021 lämnade NeDa in sin 10-årsutvärdering, 2011-2020, av utvecklingen i 

biosfärområdet till Svenska Biosfärprogrammet för vidare befordran till Unesco.  

VARFÖR HAR VI GJORT EN 10-ÅRSUTVÄRDERING? 

Enligt Unescos stadgar ska ett biosfärområde göra en utvärdering vart tionde år. Utvärderingen ska 

spegla förändringar, aktiviteter, effekter och lärdomar från perioden, samt innehålla framtida 

strategier och mål. Under våren 2020 inleddes arbetet med en sådan utvärdering av Älvlandskapet 

Nedre Dalälvens första tio år som biosfärområde.  

OMFATTANDE ARBETE MED SAMMANSTÄLLNINGEN 

Arbetet med utvärderingen har under 2021 framför allt bestått i att sammanställa den information 

som under föregående år samlades in från intressenter och aktörer i biosfärområdet samt från 

befintlig dokumentation. Elias Regelin har ansvarat för framtagningen av utvärderingen. Arbetet har 

tagit i anspråk ungefär fyrtio procent av hans tid från mars 2020 till mitten av september 2021. 

Flertalet av NeDa:s personal har bistått med information, fakta, skrivande och granskning.  

REMISSEN - EN VIKTIG DEL I DIALOGARBETET 

- Utvärderingen resulterade i en rapport på 150 sidor som jag i april skickade ut på remiss i området, 

säger Elias Regelin. Förutom ett fyrtiotal organisationer och sakkunniga bjöd vi även in allmänheten 

via sociala media, nyhetsbrev och hemsida. Alla som ville svara fick ladda ner remissen samt 

svarsblanketten från vår hemsida. Informationen om möjligheten att ge remissvar nådde ut bra. Det 

kan vi se genom att det totalt gjordes 145 nedladdningar. 

- Totalt fick vi in elva remissvar, berättar Elias Regelin. Dessa innehöll tillsammans sextiotvå förslag 

på ändringar. Femtio av dem har lett till komplettering eller redigering av rapportens innehåll.  

 

10 september 2021 var glädjen på kontoret stor! 10-årsvärderingen lades på postlådan, adresserad till den 

svenska biosfärkommittén för vidarebefordran till en internationell expertkommitté för granskning. Nästa 

sommar får vi veta vad den globala styrelsen för biosfärprogrammet (International Coordinating Council of 

MAB Programme, förkortat MAB-ICC) tycker om utvärderingen och om vi fått godkänt. Det brukar vara ett 

högtidligt tillfälle på Unescos kontor i Paris då nya biosfärområden utses och utvärderingar får utlåtande.   
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2014 ÅRS UTVIDGNING AV BIOSFÄROMRÅDET - NU FORMELLT ANSÖKT TILL UNESCO 

Ett biosfärområde delas in i tre delar: kärnområden, buffertzoner och utvecklingsområde. 

Utvecklingsområdet är det allra största och det är där huvudparten av allt arbete med hållbar 

utveckling pågår. Mer om detta kan du läsa på vår hemsida. 

- I praktiken utvidgade vi utvecklingsområdet redan 2014, tre år efter att biosfärområdet grundades, 

berättar Elias Regelin. En formell ansökan om utvidgning kan dock endast göras i samband med en 

10-årsutvärdering, vilken vi nu har lämnat in.  

- Biosfärområdets utvidgade gräns är identisk med Leader Nedre Dalälvens område, fortsätter Elias. 

Denna stämmer bättre överens med kommungränserna, vilket förväntas leda till förenklad 

kommunikation, större möjligheter att söka stöd samt ett ökat samarbete kring hållbarhetsfrågor i 

området.  

 

Sedan 2014 har Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven betraktats omfatta hela kommunerna Säter, 

Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens 

kommun respektive Gävle kommun. I och med ansökan om utvidgning, inkluderad i 10-årsutvärderingen, är vår 

förhoppning att Unesco officiellt godkänner den nya geografiska omfattningen.  
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UTVÄRDERINGEN - EN BRA GRUND TILL NY HANDLINGSPLAN 

Processen med att ta fram 10-årsutvärderingen har varit mycket lärorik. Styrkor och svagheter har 

identifierats och många idéer för framtida inriktningar och aktiviteter har samlats.  

- En av de styrkor som vi identifierade under arbetet med 10-årsutvärderingen är att vi har byggt upp 

flera omfattande och välfungerade nätverk i biosfärområdet, berättar Elias Regelin. Ett sådant är vårt 

fiskenätverk som bland annat består av fritidsfiskare, fiskevårdsområdesföreningar och 

representanter från länsstyrelser och vattenkraftsbolag.  

- En annan styrka är samarbetet med Leader Nedre Dalälven i frågor som rör hållbar utveckling i 

allmänhet, inte minst med koppling till landsbygden. En svaghet som vi kände till och som förtydligats 

i och med utvärderingen är att vi saknat en användbar handlingsplan, något vi nu arbetar med att ta 

fram. Övriga styrkor, svagheter och insikter kan man läsa om i utvärderingen som finns på vår 

hemsida under avsnittet 10-årsutvärdering.  

NY HANDLINGSPLAN FÖR BIOSFÄROMRÅDET PÅBÖRJAD  

Biosfärområdet är i behov av en ny handlingsplan. Ett intensivt arbete har därför påbörjats med 

målet att anta en ny handlingsplan till sommaren 2022. Den kommer att utgöra ett styrdokument för 

biosfärkontorets arbete tillsammans med våra samarbetsaktörer de kommande åren. 

- En viktig utgångspunkt för processen är att handlingsplanen ska vara väl förankrad i områdets 

behov och möjligheter samt bygga på det engagemang som finns bland lokala aktörer inom hållbar 

utveckling, säger Elias Regelin, ansvarig för arbetet med den nya handlingsplanen.  

- En första del i processen blir möten med aktörer från olika delar av samhället samt tillsättandet av 

ett biosfärkommunråd, fortsätter Elias Regelin. Några av de frågor som kommer att behandlas på 

dessa möten är vilka fokusområden det framtida biosfärarbetet ska ha, hur våra mål ska formuleras 

samt möjliga samarbeten med andra aktörer. 

Andra viktiga underlag för den nya handlingsplanen är erfarenheter från 10-årsutvärderingen, 

Agenda 2030, Lima Action Plan, SWOT-analysen från NeDa:s årsstämma och det nya förslaget till 

leaderstrategi för Nedre Dalälven. 
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NY LEADERSTRATEGI KOPPLAD TILL BIOSFÄRKONCEPTET 

Leader Nedre Dalälven har under 2021 genomfört ett omfattande arbete med framtagande av ny 

Leaderstrategi för 2023 - 2027. Eftersom Leaderområdet och biosfärområdet delar gemensam 

geografi fick strategiprocessen redan från ett tidigt skede ett stort fokus på hållbar utveckling och 

Agenda 2030. I strategiprocessen har man tagit hänsyn till kommunala översiktsplaner och program 

samt de fyra regionala utvecklingsstrategier som berör området 

- Hela strategiprocessen har genomsyrats av ett omfattande lokalt förankringsarbete, säger Lotta 

Heimersson, verksamhetsledare för Leader Nedre Dalälven. Vi har genomfört ett stort antal lokala 

träffar med privata, ideella och offentliga aktörer i de nio berörda kommunerna, liksom 

områdesövergripande möten med medlemmarna i Leader Nedre Dalälven samt medlemmarna i 

Nedre Dalälvens Intresseförening.  

- Till viss del tog vi fram strategin parallellt med biosfärområdets 10-årsutvärdering och arbetet med 

den kommande handlingsplanen, fortsätter Lotta Heimersson. Frågor som vi har behandlat har varit 

vilka behov och möjligheter som finns lokalt i varje bygd och förslag på vilka insatser som behövs för 

att möta dessa behov.  

Sammantaget har cirka 250 personer deltagit i processledda workshopar och arbetat fram material 

till den SWOT-analys som utgör huvudparten av underlaget till den nya strategins vision, mål och 

insatsområden (se bild). 

 

Leader Nedre Dalälven 3 fattade den 6 oktober 2021 beslut om att anta den nya strategin för perioden  

2023 - 2027. Strategin finns att läsa i sin helhet på www.leadernedredalalven.se 
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FORSKNINGSPROJEKT OCH FORSKNINGSSAMARBETEN 

MULTIFUNKTIONELLA LANDSKAP 

Älvlandskapet Nedre Dalälven deltar tillsammans med de andra svenska biosfärområdena i en 

ansökan till ett forskningsprojekt om multifunktionella landskap. Målet med projektet är att öka 

kunskapen om multifunktionella lösningar och en landskapsförvaltning som möjliggör en ökad 

biologisk mångfald, fungerade ekosystemtjänster samt att bidra till att nå miljömålen. Arbetet leds av 

Mittuniversitetet tillsammans med en rad andra lärosäten. 

INITIATIV - MÖTEN MED FORSKARGRUPP FÖR NYTT FORSKNINGSPROJEKT 

Biosfärkontoret har sammankallat en grupp forskare, inriktade på biologi, från Högskolan i Gävle, 

Naturhistoriska Riksmuseet och Biologisk Myggkontroll. Gruppen har haft åtta möten under året, 

vilket bland annat resulterat i en påbörjad ansökan om medel till ett forskningsprojekt kring fiskgjuse 

samt en plan för att tillgängliggöra delar av den unika dataserie om mygg och andra våtmarksinsekter 

som Biologisk Myggkontroll samlat in under snart tjugo års tid. I denna grupp har även eldsjälen, 

fiskgjuseinventeraren och biosfärambassadören Inga-Britt Persson ingått som värdefullt bollplank.  
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BIOSFÄRAMBASSADÖRER  

Biosfärambassadörer i vårt biosfärområde är personer som i sitt arbete träffar både besökare, 

turister och boende i hela NeDa-området och delar med sig av information om biosfärområdet. Fem 

biosfärambassadörer har varit verksamma under året. 

KERSTIN SONNBÄCK, EN AV NEDRE DALÄLVENS BIOSFÄRAMBASSADÖRER  

Kerstin Sonnbäck driver Humlebackens Kulturhus i Bäsinge By, Avesta kommun. Vid evenemang, 

konserter och besök i kulturhuset lyfter Kerstin även fram omgivningens naturvärden och berättar 

om biosfärområdet. I somras hjälpte vi Kerstin att designa hennes nya skylt som berättar om kultur- 

och naturupplever som Humlebacken erbjuder, samtidigt som den presenterar biosfärområdet. 

 

- För mig är det jätteviktigt att visa vilken naturrikedom som finns i närområdet och samtidigt få till 

ett hållbart samspel med naturen, säger Kerstin Sonnbäck, Humlebackens Kulturhus. Skylten har jag 

fått mycket beröm för och den har också gett tillfälle att berätta mer om biosfärområdet.  

- Till Rosenkaféet som jag blev klar med i somras kommer många bara för att njuta av utsikten över 

nedre Dalälven. Nedanför kaféet har jag tidigare anlagt en utomhusscen precis intill strandängen. 

Där får besökarna magiska upplevelser av både kultur och natur. Fågellivet intill kaféet är i sig ett 

skådespel. Rördrommens mystiska ljud från vassen förbryllar många. Den bruna kärrhöken ser 

besökarna nästan jämt, fiskgjusar och ormvråkar är också vanligt att se, och ibland seglar en örn 

förbi. Människor behöver koppling till naturen för att förstå hur värdefull den är.  
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VERKSAMHET 2021 

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING/TURISM 

Turismfrågorna har alltid varit en stor del av NeDa:s verksamhet. NeDa:s turistnätverk, ett informellt 

nätverk av besöksmål, logianläggningar, entreprenörer, lokalproducerat och aktiviteter, varierar år 

från år men rör sig om 75-100 verksamheter. De enskilda turistverksamheterna i området har oftast 

var för sig inte tillräckliga resurser för till exempel marknadsföring, utveckla varumärke och hänga 

med i den digitala utvecklingen. NeDa har därför en betydelsefull roll som samordnare. Det 

övergripande målet är att öka antalet sysselsatta inom turismen och att bidra till en attraktiv bygd.  

- Under de två åren med pandemi och olika restriktionsperioder har de två utvecklingslinjerna som 

tydligt märktes ur ett hållbarhetsperspektiv redan första året hållit i sig, berättar Henrik Thomke, 

projektledare för Destination Nedre Dalälven. Verksamheter med större besöksvolym och 

logiinriktning har påverkats i mycket stor omfattning. Skickligt parerande har gjort att anläggningar 

genom att forma tydliga erbjudanden till nischade målgrupper kunnat påbörja en återhämtning. 

Samtidigt har småskaliga verksamheter som erbjuder exempelvis aktiviteter och lokalproducerat haft 

en starkare utveckling. I flera fall bättre än något år tidigare, en utveckling som bottnar i svenskarnas 

ökande intresse för ”hemester”. De utländska gästerna har ersatts av svenskar. Nu ser vi framtiden 

an med tillförsikt när den internationella turismen kan börja sin återhämtning under 2022. 

PROJEKT DESTINATION NEDRE DALÄLVEN 

Destination Nedre Dalälven är ett flerårigt leaderprojekt som drivs av NeDa med syfte att genom 

främst digital utveckling stärka attraktiviteten hos Nedre Dalälvsområdet och områdets 

turistprodukter. Målet är ökad samverkan mellan turistverksamheterna, produktutveckling och ökad 

kompetens och kunskap om digitala kanaler. 

- Givetvis har destinationprojektets arbete fått anpassats efter pandemins förutsättningar, berättar 

Henrik Thomke. Nu går vi in i en avslutande fas, allt ska vara klart till halvårsskiftet 2022. Då har vi 

tillsammans med turistnätverket kunnat arbeta med kompetensutveckling genom nätverksträffar och 

hemma-hos-besök. Vi har kunnat inspirera entreprenörer och besöksmål till produktutveckling, 

samverkan och paketering och arbetat med att bygga upp bild- och filmbank och samtidigt 

kompetensutvecklat i nätverket om bildens allt större betydelse i marknadsföringen.  

- Under året har Nedre Dalälvens portal www.nedredalven.se utvecklats med en engelsk version och 

med möjligheter för verksamheter att profilera sig för nischmålgrupper som för gästerna som 

kommer via det europeiska leaderprojektet SlowTrips. Vi har också påbörjat utvecklingen så att det 

ska bli möjligt att använda sitt egenvalda verktyg för onlinebokning på www.nedredalalven.se för den 

som önskar. I röret ligger också samverkan med projektet Stärkt Besöksnäring i Biosfären och det 

verktyg för miljömärkning som är under utveckling.  
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STÄRKT BESÖKSNÄRING I BIOSFÄREN - NYTT PROJEKT 

I mars kom ett besked om projektmedel från Tillväxtverket och medfinansiering från Region Uppsala 

som gjorde det möjligt att starta ett pilotprojekt tillsammans med Älvkarleby, Tierps och Heby 

kommuner. Syftet är att stärka verksamheterna inom besöksnäringen i dessa kommuner för att de 

snabbare ska kunna ställa om och anpassa sina verksamheter digitalt vid behov, samt bli mer hållbara 

både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

- Vi har en kort projekttid, till april 2022, och arbetar med två inriktningar, dels personlig rådgivning 

”hemma vid köksbordet” för ett antal utvalda verksamheter, dels nätverksträffar öppna för 

intresserade turistverksamheter i de tre medverkande kommunerna, säger Henrik Thomke, NeDa:s 

projektansvarige. 

Fram till årsskiftet 2021/22 har projektets tre coacher hjälpt tjugo verksamheter med individuellt 

anpassad personlig coachning som handlat om bland annat affärsplanering, fotografering och 

drönarfilmning med enklare redigeringshjälp, uppstart av webbsida, testbesök och utvärdering, 

produktutveckling och prissättning, inläggning på www.nedredalalven.se, sökmotoroptimering och 

hjälp med val och komma i gång med sociala kanaler.  

 

De öppna nätverksträffarna var planerade som fysiska träffar som en del i målet med att stärka nätverk och 

utveckla samarbeten mellan deltagarna. Pandemins restriktioner som begränsat möjligheterna till fysiska 

träffar har påverkat det nätverksskapande arbetet. Vi har även provat hybridmötesformen för att möta viljan 

att träffas hos deltagarna. 

- Efter utvärdering ser vi gärna den här projektformen som en möjlig arbetsmodell i hela Nedre 

Dalälven framöver där externa, regionala och lokala parter samverkar med medel och resurser, säger 

Lotta Heimersson, VD för Nedre Dalälvens Intresseförening/NEDAB. 
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FEEDBACK FRÅN EN SMÅSKALIG TURISMENTEPRENÖR - BÄTTRE RUSTAD 

I Villa Granvik, Söderfors, erbjuder Madeleine Granvik B&B, matupplevelser och plats för mindre 

konferenser och sammankomster. Hennes verksamhet är en av dem som fått coachning i projektet. 

 

- Nu känner jag mig bättre rustad, säger Madeleine Granvik, Villa Granvik. Jag har fått jättefin 

coachning kring paketering av produkter, bland annat har vi skapat boende- och upplevelsepaket 

riktade till fiskare, möhippor och familjekalas, och som nu är bokningsbara via exempelvis Visit North. 

Hjälpen samarbeten, utveckla hemsidan, ta fram snygga foton och en inbjudande presentationsfilm, 

samt att uppdatera mitt övriga marknadsmaterial ger mig helt klart bättre förutsättningar att nå ut. 

BIOSFÄRMÄRKNING – STÄNDIGT PÅGÅENDE HÅLLBARHETSARBETE 

Tanken är att verksamheterna genom insatserna i projektet lär sig mer om hur smarta samarbeten 

och prissättning bidrar till att skapa och utveckla säljande produkter för nya målgrupper med fokus 

på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

- Projektet Stärkt Besöksnäring i biosfären ska hjälpa verksamheterna med en introduktion till en 

Biosfärmärkning med avseende på hållbarhet, säger Henrik Thomke. En arbetsmodell och märkning 

som verksamheterna kan använda i sitt utvecklingsarbete, marknadsföring och vid gästmottagandet. 

Genom att se över sin verksamhets olika påverkansfaktorer tillsammans med oss kan 

besöksnäringsföretaget få till en lättanvänd modell för fortsatt hållbarhetsarbete. 

 

Nora-Tärnsjö hembygdsförening har under 2021 fått hjälp att paketera en fäbodsaktivitet som inkluderar 

guidad båttur, naturupplevelser, fäbodsliv, berättelser från förr och mat tillagad över öppen elden.  



Verksamhetsberättelse 2021 
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven 

20 

 

ÖPPET LANDSKAP 

Ett av NeDa:s mål är att medverka till att behålla och utveckla det öppna landskapet både för 

människor och för att gynna den biologiska mångfalden. Under året har inga projekt bedrivits inom 

vårt fokusområde Öppna landskap.  

 

I Nedre Dalälvsområdet finns flacka marker längs stränderna vid sjöar och vattendrag som 

regelbundet blir översvämmade, i synnerhet i samband med snösmältningen på våren. Huvuddelen 

av dessa marker återfinns längs nedre Dalälven, men tidvis översvämmade ängsmarker förekommer 

även på andra håll inom området, bland annat i Svartådalen. 
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HÅLLBART FISKE/FISKEVÅRD 

PROJEKT SAMVERKAN MELLAN FISKETS INTRESSENTER I NEDRE DALÄLVEN  

Nedre Dalälvens Intresseförening har under året fortsatt arbetet med ökad fiskevård genom 

leaderprojektet ”Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven”. Syftet är att medverka och 

inspirera till olika fiskevårdsinsatser inom hela Nedre Dalälvsområdet. 

- Fiskeprojektet har verkligen påverkats av pandemin, säger Henrik Thomke, projektledare tillika 

ansvarig för fokusområde Hållbart fiske/fiskevård. Det nätverksarbete som ligger till grunden för 

arbetet, pausades i praktiken när restriktioner infördes som stoppade fysiska möten både inom 

nätverket och hos de engagerade fiskevårdsområdena. Det har inneburit att förankringen av den 

gemensamt framtagna förenklade fiskeförvaltningsplanen hos fiskevårdsområdena fått skjutas fram 

till kommande år.  

- När restriktionerna tillåtit har vi lyckats genomföra fysiska möten exempelvis i Kågbo, en del av 

området mellan Hedesunda-Söderforsfjärdarnas Fvof och Marma-Mehedeby Fvof som inkluderar 

Kågbo-Hyttön-Båtfors. Ett i dagsläget icke organiserat område där vi tillsammans med Länsstyrelsen 

och kommuner informerar för en organisering gärna i form av fiskevårdsområdesförening. 

 

 

Överst: Projektledare Henrik Thomke vid Tyttboforsarna. Foto: Matilda Fors, Avesta Tidning. | Nederst: Utdrag 

ur det underlag som NeDa i samarbete med respektive fiskevårdsområdesförening och länsstyrelserna tagit 

fram i projektet för att lättare få överblick och skapa samsyn hos medlemmarna inför beslut om förenklad  

fiskeförvaltningsplan.  
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DIALOGMÖTEN FÖR GEMENSAMT FISKEVÅRDS- OCH KANOTPROJEKT I GYSINGE 

Sommaren 2018 genomfördes, på initiativ av Länsstyrelsen i Gävleborg, återställningsarbeten i 

forsområden vid Sevedskvarn och i Gysinge. I anslutning till åtgärderna framfördes önskemål om att 

göra åtgärder som kan utveckla möjligheter för kanot- och kajakaktiviteter i Gysingeforsarna. Det 

skulle kunna ge möjligheter för en breddning av utbudet av aktiviteter i Gysinge. Samtidigt som det 

kan medföra en utveckling som kan beröra andra intressen exempelvis förutsättningar för fisket, 

Färnebofjärdens nationalpark och andra näringsidkare i Gysingeområdet. 

- För att starta en dialog och kunskapsuppbyggnad och se på möjligheter att samarbeta kring ett 

pilotprojekt bjöd NeDa i oktober in till ett dialogmöte, säger Henrik Thomke. Mötet gav 

representanter för miljö, fiske, kajak, kanot, lokalt entreprenörskap, kommun och länsstyrelse 

möjlighet att berätta om åtgärder, förslag och lämna synpunkter.  

Det positiva första mötet ledde till att NeDa bjöd in till ett nytt dialogmöte i mitten av november. Vid 

det mötet beslöts att tillsammans arbeta för en projektansökan som Länsstyrelsen i Gävleborg 

sköter. Deltar gör representanter från bland annat Svenska Kanotförbundet, Sjöviks Folkhögskola, 

Gysingeforsarnas Fiskevårdsområdesförening, Färnebofjärdens nationalpark, Länsstyrelsen 

Gävleborg, föreningen Vi i Gysinge och företagare i Gysinge. 

- Gemensamma målsättningar i projektet handlar om bland annat biotop- och återställningsåtgärder 

för fisk och för kanotverksamhet samt forspaddling, fortsätter Henrik Thomke. I första hand i området 

nedströms bron mellan Granön och Gysingebruk, i andra hand kartläggs möjligheter i huvudfåran 

uppströms vägbron. Närmast Granön innefattar det åtgärder för lek- och uppväxtområde för öring 

och lax. Längre ut på djupare vatten, där det idag är slätare bottnar, utläggning av stora block på ett 

sätt som gynnar forspaddling- och kanotverksamhet och samtidigt skapar ståndplatser för vuxen lax, 

öring och harr. 

 

Dialog för att se om restaureringsåtgärder nedströms landsvägsbron mellan Granön och Gysinge kan utveckla 

lek- och uppväxtområden för fisk och samtidigt möjliggöra för utveckling av paddling i forsande vatten. 
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BIOLOGISK MYGGKONTROLL 

ORGANISATION 

Biologisk Myggkontroll inom NEDAB organiserar och utför bekämpning av stickmyggan Aedes 

sticticus och andra översvämningsmyggor inom sju kommuner i biosfärområdet. Målet med 

bekämpningen är att reducera mängden översvämningsmyggor till acceptabla nivåer så att 

människorna ska kunna bo, leva, verka och besöka biosfärområdet.  

Biologisk Myggkontroll har kontor och entomologiskt laboratorium i Uppsala och här 

utförsentomologisk identifiering, avrapporteringar, ansökningar om nödvändiga tillstånd och 

dispenser, planerings- och utvecklingsarbete, utbildning av nya medarbetare, samt mycket annat 

som behövs för verksamheten.  

Personalstyrkan består av verksamhetsledare, bekämpningsledare med GIS-ansvar, två 

bekämpningstekniker, en bekämpningsbiolog samt två entomologer med olika specialkompetens. 

Sommartid anställs ett tjugotal myggjägare för delar av det entomologiska insamlingsarbetet.  

- Under bekämpningsinsatser tillkommer extrainkallad personal av lokalboende för att bistå med 

nödvändiga mätningar av mängden stickmygglarver såväl som inmätningar av vattenkanter med 

GPS, säger verksamhetsledare Jan O. Lundström. Dessa inmätningar görs under stor tidspress och är 

helt nödvändiga för att genomföra vår precisionsbekämpning i kortvarigt svämmade områden.  

 

 

  



Verksamhetsberättelse 2021 
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven 

24 

 

UNIKA ÖVERSVÄMNINGSMILJÖER MED HÖG BIOLOGISK MÅNGFALD  

- ÄVEN HOTSPOTS FÖR STICKMYGG 

Nedre Dalälven är en riktig hotspot för stickmyggdiversitet och här förekommer minst trettio av de 

femtio arter stickmyggor som dokumenterats i Sverige. De synnerligen påfrestande och 

samhällspåverkande stickmyggproblem som tidigare drabbade området orsakades nästan enbart av 

översvämningsmyggan Aedes sticticus som här funnit perfekta ekologiska förhållanden för att 

utvecklas i extrem abundans. Deras larver trivs och frodas i flacka gräsrika marker som översvämmas 

med grunt vatten under ett par veckor under våren eller sommaren.  

  

Hane av Aedes sticticus som suger nektar från en prästkrage medan honan av samma art snabbt hoppar över 

nektarsugandet och biter igenom kronbladet för att suga blod ur fotografens tumme. | Sticticus-hona som drar 

ut stickborsten och börjar slå med vingarna när hon ätit sig mätt på blod. Foto: Thomas Persson Vinnersten. 

Nedre Dalälvens stora grunda översvämningsområden är själva orsaken till de 

översvämningsmyggproblem som drabbat området, men dessa unika livsmiljöer i övergången mellan 

vatten och land är också mycket viktiga att bevara. Därför nämns översvämningsmiljöerna i 

motiveringen för Färnebofjärdens nationalpark, för alla naturreservat och samtliga Natura 2000-

områden i Nedre Dalälven.  

 

Nordmyran utanför Tärnsjö i Heby kommun är tydligt exempel på ett stort och grunt översvämningsområde.  
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OMFATTANDE EGENKONTROLL SOM ÄR VÄRLDSUNIK  

Eftersom Biologisk Myggkontroll utför bekämpning i känsliga miljöer som exempelvis 

översvämningsvåtmarker inom naturreservat och Natura 2000-områden har myndigheterna 

möjlighet att ställa villkor om egenkontroll. Varje del av det villkorade och noga specificerade 

egenkontrollprogrammet har beslutats av Regeringen och Naturvårdsverket.  

- Vår egenkontroll är främst inriktad på fjädermyggor som är de enda organismerna med nästan 

stickmyggliknade känslighet för det biologiska bekämpningsmedlet Bti, säger verksamhetsledare Jan 

O. Lundström. Vår personal utför det praktiska med egenkontrollen och berörda länsstyrelser har 

ansvar för den operativa tillsynen.  

– Vi är mycket stolta över denna omfattande och detaljstyrda egenkontroll som ger möjlighet att 

upptäcka om bekämpningen skulle orsaka några miljöproblem, fortsätter Jan O. Lundström. 

Dessutom är svensk egenkontroll av stickmyggbekämpning unik då det varken i andra europeiska 

länder eller i världen finns något motsvarande. Egenkontrollen i Nedre Dalälven innebär ett mycket 

omfattande arbete som kräver en entomolog med expertkompetens inom underordningen 

Nematocera (myggor) och som arbetar heltid året runt. Dessutom behövs extra personal för 

insamling av insekter sommartid. 

 

Egenkontrollen utförs genom kontinuerlig insamling av insekter från maj till september. Tio kläckfällor vardera i 

sex referensområden är utplacerade och lika många i ytterligare sex områden utan bekämpning. För en skicklig 

entomolog med specialkompetens tar det cirka fyrtio arbetsveckor av identifieringsarbete av sommarens fångst 

med insekter.  

ÅRETS IDENTIFIERINGSARBETE 

Under 2021 har Biologisk Myggkontroll varje vecka från maj till september tömt 120 kläckfällor 

utplacerade i tolv våtmarksområden vid Färnebofjärden. Insamlingen gav över 100 000 insekter som 

ska identifieras och resultaten ska avrapporteras till Naturvårdsverket mars efterföljande år. Arbetet 

med identifiering av insekterna från 2021 pågår men är ännu inte avslutat.  

- Identifieringsarbetet av insekter från 2021 har utförts av två entomologer, men är fortfarande långt 

ifrån klart, säger Jan O. Lundström. Vi är väldigt stolta över egenkontrollen, men erfarenheter under 

de senaste åren har visat att den är något överdimensionerad. Vi arbetar nu med att hitta en strategi 

att reducera identifieringsarbetet, fast utan att reducera möjligheten till god statistisk utvärdering av 

resultaten.  
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STICKMYGGSBEKÄMPNING I SVÅRTILLGÄNGLIGA OMRÅDEN   

Under nära två decennier, ända sedan 2002, har Biologisk Myggkontroll ansökt om och från 

Naturvårdsverket även erhållit nödvändiga bekämpningstillstånd och dispenser för ett år åt gången, 

men från och med 2020 gäller besluten för tre år. 

– I slutet av mars 2020 fick vi för första gången långtidstillstånd att utföra bekämpning av 

översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under tre år, berättar Jan O. Lundström. Beslutet var 

mycket glädjande då det dels minskar den genomsnittliga arbetsbelastningen med ansökningar, dels 

signalerar att beslutande myndigheter nu är mindre oroade att bekämpningsinsatserna ska orsaka 

några effekter på andra organismer än de översvämningsmyggor som är målet med bekämpningen.  

Under 2021 har två team om vardera två bekämpningsexperter turats om att följa den aktuella 

situationen vad gäller översvämningar och förekomsten av stickmygglarver i produktionsområden för 

Aedes sticticus från första maj till sista augusti. Arbetet utförs i cirka 11 500 hektar svårtillgängliga 

översvämningsområden spridda inom sju kommuner i Nedre Dalälven. Första översvämningen 

inträffade i slutet av maj med en bekämpningsinsats i början av juni. 

– En kombination av vårflod och lokalt regn ledde till översvämningar både i områden kopplade till 

Dalälven och i områden som påverkas av lokala regn, fortsätter Jan O. Lundström. Bekämpnings-

insatsen var den största hittills och omfattade 5 856 ha fördelade över sju kommuner. Helikoptern var 

i luften under sju dagar för att sprida bekämpningsmedlet VectoBac G.  

– Kontrollerna efter bekämpningen visade att larvmängden reducerades med 99 procent vilket visade 

på en mycket lyckad bekämpning, säger Jan O. Lundström. Ändå drabbades flera områden nära 

Färnebofjärden av stora mängder blodsökande översvämningsmyggor. Klagomål kom främst från 

befolkningen på Östa och andra områden nära Tärnsjö. I närliggande sydvästra samt östra delar av 

Färnebofjärdens nationalpark ligger stora obekämpade områden och en kombinerad analys av 

satellitbilder och höjdmodeller visade på översvämning i dessa områden. De blodsökande honorna av 

Aedes sticticus sprider sig aktivt 5-10 km från larvmiljöerna i översvämningsområden och kan ställa 

till med problem i samhällen som Tärnsjö eller Östa. Resultaten av våra analyser och fältbesök lägger 

grunden för viss utökning av ramområden för bekämpning inför nästa ansökan för åren 2023-2025.  

 

I mitten av juni 2021 orsakade det lokala regnet översvämningar i några områden och det startade en ny 

kläckning av översvämningsmygglarver. Årets andra bekämpningsinsats mot dessa larver omfattade totalt 643 

hektar fördelade på tre kommuner. Helikoptern var i luften under två dagar och kontrollerna efter 

bekämpningen visade på 100 procents reduktion av mängden översvämningsmygglarver.   
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INVENTERINGEN AV BLODSÖKANDE STICKMYGGOR  

Fångsterna utfördes en natt varannan vecka från maj till september och resultaten publicerades på 

Biologisk Myggkontrolls hemsida under fredag eftermiddag varje udda vecka. Under vintersäsongen 

arbetar en entomolog med specialkompetens på heltid fem dagar i veckan med identifiering av dessa 

stickmyggor och resultaten används sedan i vårt utvecklings- och uppföljningsarbete.  

– Om det under sommaren kommer klagomål om stickmyggproblem i något område kan vi snabbt 

identifiera ett representativt prov från närliggande fälla och därmed direkt få fram vilken 

stickmyggsart som orsakat problemet, berättar Jan O. Lundström. Informationen visar om det är 

översvämningsmyggor, som kan bekämpas, eller andra arter av stickmyggor, som vi inte får tillstånd 

att bekämpa, som orsakar det aktuella problemet.  

- Vår nätpublicering av uppmätta mängder blodsökande stickmyggor är unikt åtminstone i Europa, 

berättar Jan O. Lundström. Denna information är väldigt uppskattad och är en viktig orsak till den 

stora mängden besök på hemsidan. 

  

- Våra resultat och slutsatser kommuniceras direkt med befolkningen, säger Jan O. Lundström, vilket är en av 

många orsaker att det finns ett stort förtroende och en genuint god relation mellan Biologisk Myggkontroll och 

befolkningen i berörda områden.  



Verksamhetsberättelse 2021 
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven 

28 

 

MARKNADSFÖRING OCH AKTIVITETER 

WWW.NEDREDALALVEN.SE - PORTALEN BLIR ALLT MERA INNEHÅLLSRIK  

Den snabba digital utvecklingen och nödvändigheten att synas och vara konkurrenskraftig på webben 

är alltjämt viktigt för utvecklingen av NeDa och dess varumärke. I leaderprojektet Destination Nedre 

Dalälven har arbetet med att utveckla portalen www.nedredalalven.se fortsatt. 

- Under året har vi utökat portalen med ett antal nya besöksnäringsverksamheter, berättar Johan 

Hedin, ansvarig för webbutvecklingen. Nu presenterar portalen över åttio verksamheter och 

utflyktsmål. Som besökare har du även över hundra produkter att välja mellan, det vill säga boenden 

och aktiviteter. Idag kan turister, och så klart även boende i området, som vill uppleva Nedre Dalälven 

hitta alltifrån guidade turer till äventyrsaktiviteter i portalen.  

- För den som söker boende finns många alternativ, gällande både enklare och mer exklusiva och 

innehållsrika övernattningar, säger Johan Hedin. En fäbodsnatt med frukostkorg är perfekt för en del, 

medan andra söker hotellkänsla med möjlighet att boka skräddarsydda upplevelser. Genom arbetet 

med få in besöksnäringsföretagens utbud i portalen har vi också kunnat hjälpa många av företagen 

att vässa sina produkterbjudanden och även inspirerat till nytänkande kring paketering. 

HELA PORTALEN ÖVERSATT TILL ENGELSKA 

Nedre Dalälvens unika miljöer och många besöksnäringsföretag är attraktiva på den globala 

marknaden, bara dessa kan bli funna vid sökningar på semestermål och liknande. Den största 

enskilda åtgärden under 2021 för att utveckla portalen var därför att översätta samtliga av 

besöksnäringsföretagens verksamhets- och produktsidor till engelska. 

- Besökartalen för portalen har fortsatt att gå stadigt uppåt under 2021 efter nylanseringen 2020, 

säger Johan Hedin. En extra stor uppgång såg vi under juli till augusti. Vid årsskiftet hade Google 

indexerat 652 av portalens sidor. Det var i huvudsak svenskar som besökte sidan under 2021, men de 

utländska besökarna har ökat vartefter de engelska sidorna har indexerats på olika sökmotorer.  

 

Bonde för en dag, upplevelser på fäbodvall och guidad båttur med fågelliv och kulturhistoria är några av de 

drygt hundra aktiviteter som svenska, och nu internationella turister, finner via portalen nedredalalven.se.  
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AKTIVITETER I BIOSFÄRNÄTVERKET 

Med utnämningen till biosfärområde följer medlemskap i det globala nätverket för biosfärområden 

WNBR, det europeiska nätverket EuroMAB, det nordliga nätverket NordMAB och det Svenska 

Biosfärprogrammet. EuroMAB träffas vart annat år, medan NordMAB och Svenska 

Biosfärprogrammet har sammankomster varje år. 

Internationella Biosfärprogrammet, MAB, fyllde 50 år. Under 2021 anordnades många olika 

aktiviteter runt om i hela världen. Globalt uppmärksammades biosfärprogrammet och biosfär-

områdena vid internationella forum, så som klimatforum och forum för biologisk mångfald. En stor 

kommunikationskampanj genomfördes som särskilt lyfte biosfärprogrammets vetenskapliga grund 

samt målgruppen unga vuxna. Tillsammans med fem unga representanter medverkade Dr. Jane 

Goodall i olika sammanhang runt om i världen för att berätta om biosfärområdenas viktiga arbete. 

EuroMAB- och NordMAB-konferenserna har flyttats fram. EuroMAB planeras att hållas i 

Biosfärområde Knockberge, Österrike, den 12-16 september 2022. NordMAB hålls först under 2023. 

Konferensen för svenska biosfärkommuner har flyttats fram till 2023. Biosfärrådet bestående av 

samtliga Sveriges biosfärkoordinatorer har haft åtta digitala möten under året, samt en fysisk träff, 

Örådet. Vid dessa har bland annat erfarenheter utbyts och gemensamma projekt diskuteras. 

Naturvårdsverket genomförde en förstudie i syfte att kartlägga hur Naturvårdsverket kan nyttja 

biosfärområdenas kunskap, erfarenheter och nätverk bättre. Under en digital samling fick Sveriges 

biosfärkoordinatörer och kommittén för Svenska Biosfärprogrammet ta del av studien. 

Svenska Unescorådet tog fram en översikt över pågående forskningssamarbeten i biosfärområdena. 

Översikten syftar till att ge en övergripande bild av hur de svenska biosfärområdena arbetar med 

forskning. Alla biosfärområden bidrog i arbetet, rapporten finns på Biosfärprogrammets hemsida. 

 

Kollegialt utbyte i Svenska Biosfärprogrammet. Foto Carina Wettemark. | Logotypen för MAB:s 50-årsfirande.  

- Redan för 50 år sedan var Biosfärprogrammet en pionjär, berättar Johanna MacTaggart (mitten av 

gruppbilden), Sveriges nationella samordnare för biosfärområden. Programmet förenade naturen och 

människor i först en vetenskaplig satsning för att bättre förstå dynamiken och senare för att hitta lösningar för 

en bättre samexistens. Det var då biosfärområdena blev viktiga platser för att utveckla nya metoder och 

innovationer för en hållbar framtid.  
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SVENSKA BIOSFÄRPROGRAMMET, ÖRÅD 7-8 OKTOBER 

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. 

Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Svenska Biosfärprogrammets 

verksamhet. 

Värd för årets öråd var biosfärområde Voxnadalen och platsen var Alfta i Hälsingland. Förutom 

biosfärkoordinatörerna deltog Svenska Unescorådet, Programkommitténs ordförande och en 

representant från Naturvårdsverket. Under träffen hölls en workshop om hur vi kan öka samverkan 

för och en ökad kännedomen om biosfärområdena. Vi fick information om projekten Kulturarv möter 

framtid och Mera Hälsingefura. Under träffen diskuterade vi även hur biosfärområdena gemensamt 

kan gå vidare med den skolinriktade tävlingen ”biosfärutmaningen” samt planerna på en 

biosfärkommunkonferens. Från Nedre Dalälven deltog Elias Regelin. 

 

- Under örådet anordnades även en exkursion där vi fick lära oss mer om Voxnadalens projekt Mera 

Hälsingefura, berättar Elias Regelin. Skogsägare Björn Schols guidade oss genom olika stadier i sin 

självföryngrade tallskog. De äldsta träden är 160 år och kommer att användas till kvalitetsvirke vilket är en 

bristvara på marknaden. Foto: Charlotte Strandell / Johanna MacTaggart. 
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PROJEKT BUS (BEVARA UTVECKLA STÖDJA) 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 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 

genomföra egna träffar för kompetenshöjning och nätverksbyggande samt delta i andras aktiviteter. 

NeDa ska arrangera eller delta i studiebesök i området som dokumenteras och kommuniceras 

digitalt.  

- I år har vi satsat på att skapa nya samarbeten, erbjuda digitala föreläsningar och att fortsätta skapa 

dialogtillfällen utomhus, berättar Magnus Pamp, biosfärkoordinator och projektledare för BUS i 

biosfären. I stället för att exempelvis vandra i väg med en grupp om tjugo till tjugofem personer har vi 

bjudit in till flera tillfällen där upp till åtta personer kunnat deltaga. Det har krävts mer planering och 

mer tid ute i fält, men det har gett mer personlig kontakt, bättre möjlighet till dialoger och djupare 

kontakt med dem vi samverkar med.  

- Samarbetena har varit ett bra sätt att stötta varandra med olika kompetenser kring en aktivitet och 

att nyttja varandras nätverk för att nå ut till en bredare publik, fortsätter Magnus Pamp. 

Teknikkunskapen kring digitala sändningar som Studiefrämjandet har var till exempel en enorm hjälp 

för oss, samtidigt som de via våra kanaler nådde många nya personer. Under året har vi i projektet 

samarbetat med cirka tjugofem föreningar, organisationer och aktörer.  

- Genom projekt har biosfärområdet haft fortsatt hög närvaro på sociala media, säger Magnus Pamp. 

Inläggen som vi har gjort har setts av många och det har varit en bra tillströmning av nya gillare på 

Facebook. Samtliga aktiviteter som vi har arrangerat själva eller varit medvärdar till har vi till stor del 

bjudit in till via Facebook, vilket har fallit väldigt väl ut.  

BUS i biosfären är på väg in i sin slutfas. Under första halvåret 2022 räknar vi med att avsluta arbetet i 

projektet och summera erfarenheterna. Om årets aktiviteter i BUS-projektet kan du läsa härefter. 

 

Att lyfta fram goda exempel från biosfärområdet inom hållbar utveckling är en del av BUS-projektet. Ovan ser 

du några av de ”goda exempel” som vi har besökt under 2021. De finns på vår hemsida - www.nedredalven.se  
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DIGITAL STUDIECIRKEL I VATTENRESTAURERING 

Under våren arrangerade vi en studiecirkel där deltagarna lärde sig mer om vattendragen som omger 

oss och hur vi kan ta bättre hand om dem. Studiecirkeln bestod av fem digitala träffar och en fältdag 

vid Böleån på Hållnäshalvön. Tretton personer från sju av biosfärområdets nio kommuner deltog. 

Jenny Olsson från Gävle-Dala Havs- och sötvattengrupp var cirkelledare. 

- Efter denna cirkel kunde vi konstatera att vattendragsrestaureringar generellt sett inte är det 

enklaste att börja med för den som vill göra konkret naturvårdsnytta, berättar Jenny Olsson. Det 

kräver god planering, oftast tillstånd från länsstyrelsen, mycket ekonomiska resurser liksom god 

kunskap. Det innebär också arbete över långa tidsperioder och behov av uppföljning. Trots detta finns 

det många eldsjälar som ägnar sig åt detta och rinnande vatten fascinerar många. På så sätt är 

möjligheterna goda för den intresserade att hitta ett befintligt restaureringsprojekt att ansluta sig till. 

Gruppen var mångfacetterad med deltagare utspridda över hela biosfärsområdet. Vissa hade arbetat 

med vattendragsrestaureringar i många år medan andra aldrig hade gjort det. Deltagarna önskade 

att få lyssna till sakkunniga, därför bjöd vi bland annat in Hans Sjöberg, handläggare 

vattenverksamhet Länsstyrelsen Gävleborg samt Mia Svedäng från Naturskyddsföreningen som 

pratade om projekt Viva vatten - Enkla åtgärder för friskare vatten. Även Böril Jonsson, 

cirkeldeltagare, berättade om biotopvård vid Bjurforsbäcken. 

 

Fältdagen spenderades vid Böleån som rinner ut i Gudinge på Hållnäshalvön i Tierps kommun. 

Studiecirkeldeltagaren Andreas Grundin från Skärplinge är en drivande frivillig kraft som jobbar för att Böleån 

återigen ska bli en lek- och uppväxtplats för havsöring. Andreas, hans son och några till har skapat ståndplatser, 

lekbottnar, forsande partier, med mera i ån. Här har de lagt ner många hundratals frivilliga timmar.  
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DIGITAL FÖRELÄSNINGSSERIE OM NATUR, NATURVÅRD OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Under 2021 satsade vi på en digital föreläsningsserie om natur, naturvård och biologisk mångfald i 

samarbete med Färnebofjärdens nationalpark och Studiefrämjandet. 

- Det blev ett överväldigande deltagarresultat, säger Magnus Pamp, projektledare för BUS i biosfären. 

Närmare 700 personer har varit med på de åtta föreläsningarna. Vi nådde ut långt bättre än vad vi 

vågat hoppas på, bara på Facebook hade evenemangen en räckvidd på 360 000 personer. En oväntad 

respons från föreläsningarna var att vi fick 500 nya prenumeranter på vårt nyhetsbrev. En effekt av 

samarbetet och intressant innehåll. Så nu når vi ut ännu lite bättre. 

- Deltagarna var ofta väldigt aktiva och ställde nyfikna frågor i chatten, säger Magnus Pamp. Som 

introduktion till varje föreläsning berättade jag eller Jessica Berg från Färnebofjärdens nationalpark 

både om biosfärområdet och nationalparken. Även under introduktionen kom det in frågor i chatten 

som visar på intresse för hållbarhetsfrågor. Intresset gör att vi vill bjuda in till en serie digitala 

föreläsningar även under 2022.  

FEEDBACK FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK OCH STUDIEFRÄMJANDET 

Jessica Berg, föreståndare naturum Färnebofjärden | Färnebofjärdens nationalpark har tack vare 

samarbetet kring digitala föreläsningar nått ut till deltagare i hela landet. Genom Biosfärområdets 

marknadsföring av evenemangen har vi nått nya deltagare även i närområdet. Flera av 

föreläsningarna har bjudit på ämnen som vi tidigare inte haft med i våra program, vilket breddat vårt 

utbud. |  

Carina Carlsson, verksamhetschef Studiefrämjandet | Studiefrämjandet är glada för samarbetet då 

vi har nått ut till helt nya deltagare. Samarbetet har mynnat ut i föreläsningar som berör andra 

ämnen än de vi tidigare erbjudit. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet. 

FÖRELÄSNINGSPROGRAMMET UNDER 2021  

24 FEBRUARI – BIODLING | Catharina Lindahl, biodlare, gav en digital introduktion till biodling om 

hur bisamhället fungerar och vilken utrustning man behöver som biodlare. Hon berättade om vad 

biodlaren och bina gör under året, samt nyttan med bin och deras produkter.  

24 MARS – NATURFOTOGRAFI | Alf Linderheim är ögat bakom de många talande bilderna i 

praktverket ”Färnebofjärden - nationalparken vid Nedre Dalälven.” Alf visade bilder från 

nationalparken och delade med sig av sin kärlek till området och naturfotografi. 

28 APRIL – INVASIVA ARTER | Mora Aronsson, expert på SLU Artdatabanken, Uppsala, berättade om 

varför invasiva främmande arter är ett problem och hur de påverkar vår inhemska flora och fauna. 

Mora tog också upp hur man rapporterar in fynd av invasiva arter och varför det är viktigt. 

26 MAJ – BLOMMANDE VÄGKANTER | Eldsjälen Ebba Werner berättade om hur viktigt det är att vi 

tar tillvara vägkanterna. Ebba delade med sig om hur en medveten slåtter kan gynna en mångfald av 

växter och djur.  

9 JUNI – BIOLOGISK MYGGKONTROLL | Biologisk Myggkontroll utför sedan år 2000 bekämpning av 

Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor inom sju kommuner i Nedre Dalälvsområdet. Jan O. 

Lundström gav en inblick i hur det komplexa året-runt-arbetet bedrivs. 

14 JULI – SOVA UTE | Karin Haulin är friluftsguiden med hundratals utenätter de senaste åren. Direkt 

från ett vindskydd i Färnebofjärdens nationalpark gav Karin tips kring utesovande i naturen.  
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27 OKTOBER – HAVSVANDRANDE FISK | Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent, berättade om fiske- och 

fiskevårdsprojekten i Nedre Dalälven och Gavleån. Vad kom fram i telemetriförsöken med 

”sändarförsedda” laxar? Hittar de rätt? Överlever de genom kraftverk och fjärdar och ner till havet?  

24 NOVEMBER – BAKOM KULISSERNA I NATIONALPARKEN | Medarbetare från nationalparken tog 

upp: Vad gör en naturbevakare? Hur går det till med naturvårdsbränning? Deltagarna fick även höra 

om hävd av älvängar, naturbete, restaureringar av vattendrag och inventeringar av djur- och växtliv. 

 

Från Moras föreläsning om invasiva arter. En stor eloge till Carina Carlsson (bilden) på Studiefrämjandet som 

skötte om tekniken vid sändningarna. Utan Carinas expertis hade vi inte mäktat med så många föreläsningar. 

FRILUFTSLIV I BIOSFÄREN - KRYSSA NATURRESERVAT I BIOSFÄROMRÅDET 

År 2021 firades Friluftslivets år för första gången i Sverige. Under året arrangerades det mängder 

med friluftsaktiviteter i landet. Vi bidrog till Friluftslivets år med bland annat en krysslista över 

naturreservaten som finns i biosfärområdet. 

- Vår förhoppning var att inspirera till fler utevistelser, samtidigt som vi ville lyfta fram de 140 

naturreservat som finns i biosfärområdet, säger Magnus Pamp, projektledare för BUS i biosfären. 

Listan var tänkt att fungera som en ögonöppnare för hur många fantastiska, och många gånger 

lättillgängliga, naturområden som finns på nära håll. Totalt laddades det ner tvåhundra krysslistor 

från vår hemsida. Listan har även varit populär på sociala media där den delats över hundra gånger. 

 

Krysslistan togs fram i samarbete med naturum i Färnebofjärdens nationalpark. Listan och länkar till alla de 140 

naturreservaten och de fyra nationalparksentréerna finns på NeDa:s hemsida - www.nedredalalven.se   
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GUIDADE STRÖVTÅG I SKÄRGÅRD OCH ÄNGSMARK PÅ HÅLLNÄSHALVÖN, 2021 

Inför 2021 ville vi lyfta fram Hållnäshalvön på kusten i Norduppland som är en av många pärlor i 

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Tanken var först att arrangera en guidad vandring eller 

utflykt i området i syfte att visa fram Hållnäshalvöns kulturhistoria och rika naturliv. I samarbete med 

Linda Wickström och Åsa Norling från Hållnäs sockenråd utvecklades i stället fyra nyframtagna 

guidade strövtåg i skärgård och ängsmark med olika lokala aktörer som guider.  

- Vi på biosfärkontoret fungerade som bollplank kring paketering av upplevelserna, målgrupper, 

prissättning, matupplevelser, med mera, säger Magnus Pamp, biosfärkoordinator och projektledare 

för BUS i biosfären. Tillsammans med Hållnäs sockenråd diskuterade vi fram deltagaravgifter som var 

högre än de småskaliga lokala aktörerna sett möjliga tidigare, men som krävs för att få bäring i 

småskaliga kvalitetstjänster som dessa guidade vandringar.  

- Pandemin gav faktiskt förutsättningar att testa småskaliga lösningar, fortsätter Magnus Pamp. 

Restriktionerna gjorde att det blev grupper med maximalt sju deltagare. I stället erbjöd man flera 

turer samma dag. Totalt blev det åtta turer under fyra dagar. Den här typen av småskaliga 

naturbaserade upplevelser är på stark frammarsch runt om i Sverige och ligger mycket väl i tiden. 

FEEDBACK FRÅN DELTAGARE, AKTÖRER OCH SOCKENRÅDET 

Så här säger Linda och Åsa; ”Resultat som vi kunnat se är positiv feedback från både aktörer och 

deltagare, fullbokade eller nästan fullbokade turer, samt medvetenhet hos aktörerna om att en 

marknadsanpassad prissättning är möjlig. En aktör upprepade en guidad tur under sommaren i egen 

regi. En annan aktör har blivit inspirerad att starta en ny verksamhet och planerar att genomföra ett 

antal guidade turer nästa sommar. Även om vi själva satte ihop allt i slutänden, kunde vi bolla hela 

vägen med er, det gav trygghet. Vi hade fullt upp med så mycket annat, så vi tror att strövtågen inte 

hade blivit i år av om inte ni varit med och peppat oss. Vi kunde också se att marknadsföringen som 

ni gjorde via sociala media och era nätverk gav bra resultat."  

 

Först ut var blomstervandringen i Bondskärets naturreservat (29 maj), sedan följde en berättarvandring där 

man fick ta del av socknens väl och ve genom århundraden (12 juni), därefter fick man möjlighet att se Björns 

skärgård från båt, upptäcka det rika fågellivet och vandra på den lilla fyrvaktarön Björn (25 juli). Serien 

avslutades med en kulturhistorisk guidning genom vikingatid, medeltid och 1980-tal i Lingnåre kulturreservat  

(4 september). I alla vandringar ingick lättare förtäring. 
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VUXENSKOLAN VÄSTMANLAND, LIVESÄNDNING OM BIOSFÄROMRÅDET, 19 MAJ  

Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland bjöd in vår biosfärkoordinator Magnus Pamp för att 

dela med sig av "hemester"-mål runt om i biosfärområdet. Sändningen skedde från Vuxenskolas 

studio i Västerås. Magnus tipsade om natursköna och lättillgängliga platser i samtliga 

biosfärområdets nio kommuner och berättade även om vad ett biosfärområde är och vad vi som 

huvudman för biosfärområdet gör i detta. 

- Att få veta mer om biosfärområden som modellområden för hållbar utveckling upplevde jag att 

många tyckte var intressant, liksom att få konkreta tips på natursköna hemester-mål, säger Anette 

Edefalk, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan. Själv fick jag en påminnelse om hur mycket 

intressant det finns att besöka i närområdet. Från Vuxenskolans sida blev vi intresserade av att 

anordna en vandring med hållbarhetstema i Sala-trakten guidad av någon från 

biosfärorganisationen. 

 

Totalt sågs livesändningen om biosfärområdets arbete och besöksmål från Vuxenskolan av cirka åttahundra 

personer runt om i Västmanland.  

DIGITAL BIOBLITZ I GÄVLEBORG, 17-23 MAJ 

Digital Bioblitz Gävleborg arrangerades av Länsstyrelsen Gävleborg, Färnebofjärdens nationalpark 

och Åtgärdsprogrammet för hotade arter, i samarbete med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre 

Dalälven. Via en grupp på Facebook kunde allmänheten posta bilder, filmer eller ljudinspelningar på 

insekter, spindlar, fåglar, mossor, lavar, träd, växter med mera som man var nyfiken på.  

DIGITAL BIOBLITZ SÖDRA DALARNA, 22-30 MAJ 

Digital Bioblitz Södra Dalarna är ett samarbete mellan sex naturföreningar i Dalarna samt 

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 2020:s digitala bioblitz var ett lyckat alternativ till den 

fysiska bioblitzen som vi planerade att hålla i Säterdalen samma år, men som ställdes in på grund av 

pandemin. 2021 bjöd vi återigen allmänheten in till en digital bioblitz, även om vi hade förhoppningar 

om att förverkliga bioblitzen på plats i Säterdalen under sensommaren.  

I en Facebook-grupp kunde man posta fotografier, filmer och ljudinspelningar med fåglar, insekter, 

lavar, mossor, träd och växter/örter/blommor som man ville veta namnet på. Experter från Dalarnas 

naturföreningar artbestämde det som postades. Biosfärkontoret stod för marknadsföring och 

hantering av sociala media.  
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FRILUFTSLIV I BIOSFÄREN, VANDRING PÅ MATTÖN, GYSINGE, 29 MAJ  

I ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven bjöd vi in 

till en vandring på Mattön. Jenny Olsson, som är erfaren guide från bland annat naturum, guidade ett 

tjugotal personer runt på Mattön. Deltagarna fick bland annat se och höra om områdets 

karaktäristiska älvängar, sumpvioler, bäverspår och lågor. Jenny berättade även om biosfärområdet. 

Vandringen skedde i tre mindre grupper med varsin ledare från Friluftsfrämjandet.  

 

FRILUFTSLIV I BIOSFÄREN, VANDRING PÅ KONNSJÖLEDEN, GARPENBERG, 12 JUNI 

Konnsjöleden är en fyra kilometer lång led mellan Konnsjön och Bensåsen, en gammal gruv- och 

kulturbygd precis i gränsområdet mellan Avesta och Hedemora kommun. Leden har nyligen 

renoverats av Garpenbergs hembygdsförening med fint iordninggjorda rastplatser, vindskydd och 

grillplatser. Morfars ort, en åttio meter lång gruvgång, är ett spännande inslag på vandringen.  

- När vi via sociala media bad om tips på vandringsleder inför 2021, så svarade Anja Hedqvist från 

Garpenbergs hembygdsförening och berättade om föreningens arbete med Bensåsleden, säger 

Magnus Pamp, projektledare för BUS i biosfären. Vi bestämde oss för att bjuda in till två vandringar 

med små grupper, en premiär för guidade turer på leden. Vandringarna leddes av hembygds-

föreningen som delade med sig av sin kunskap om gruvdriften och det forna livet i bygden.  

 

Anja Hedqvist berättar om den forna verksamheten i Erkers-fars ort eller Morfars ort som den även kallas. Den 

gamla kolbottnen blir levandegjord när Bengt Ruth berättar om livet vid milan och vaksamheten som krävdes 

av kolarna. Under vandringarna och vid fikastunderna runt elden blev det fina samtal om biosfärarbetet.  
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VANDRING I BONDENS LANDSKAP, VÅTMARK I STORA SKEDVI, 14 JULI & 3 AUGUSTI 

Bonden Krister Skogbergs har anlagt en våtmark på betesmarken utanför sin gård Ansta i Stora 

Skedvi. Runt den uppdämda dammen betar Kristers drygt 40 kor. Under fyra vandringar tog Krister 

med sig totalt cirka 25 personer runt sin och grannens dammar. Vandringarna var ett samarbete 

mellan familjen Skogbergs, LRF Dalarna och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

- Vandringarna i bonden landskap som genomfördes av Biosfärområdet och LRF blev verkligen det 

som jag hoppades på, nämligen en dialog om hållbarhetsfrågor med allmänhet och bonden, säger 

Pirjo Gustafsson, verksamhetsutvecklare hos LRF Dalarna och LRF Gävleborg. Det var mycket positivt 

att notera att deltagarna visade så stor uppskattning och hade så mycket kunskaper om vad bondens 

skötsel av åkermark och djur betyder för landskapet.  

 

- Under vandringarna berättade Krister om hur hans och grannens damm binder upp näringsläckage 

som annars skulle ha bidragit till övergödning av vattenkedjan ut till Östersjön, säger Magnus Pamp, 

projektledare för BUS i biosfären. Krister menar att de positiva effekterna är flera; marken där hans 

damm ligger var tidigare sank och oanvändbar, nu har fågellivet har blivit högst påtagligt i dammen 

under häckningstider och kullen intill har blivit en populär utkiksplats för fågelskådare. Som en bonus 

säger Krister att han fått en fin vattenspegel som utsikt från gårdshuset. 

 

Bland deltagarna fanns allt från nyfikna grannar och närboende till ornitologer, våtmarksanläggare och 

miljöhandläggare. Efter vandringen bjöds deltagarna på smakprover från lokala producenter, vilket gav extra 

energi till en dialog kring hållbar matproduktion och biosfärarbetet. 
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VANDRING I BONDENS LANDSKAP, BETESMARKER I HEDESUNDA, 15 JULI & 5 AUGUSTI 

Familjen Valleräng driver en ekologisk, KRAV-certifierad mjölkgård i Hedesunda. Lisa Valleräng, en av 

gårdens fyra döttrar, brinner för svenskt lantbruk och för lokalproducerad mat. Tillsammans med Lisa 

och LRF Gävleborg bjöd vi in till fem guidade vandringar i de älvnära betesmarkerna. Med fanns 

också biologen Peter Ståhl som berättade om betesmarkens värde för den biologiska mångfalden. 

- För mig som är uppvuxen på gård har det alltid varit självklart var mjölken kommer ifrån och hur 

den produceras, men denna förståelse har jag märkt saknas hos många idag, säger Lisa Valleräng. 

Betesmarken på Ön är en vacker plats så vi ville gärna visa upp den och samtidigt få chans att prata 

om jordbruk med konsumenter. Kor är så viktiga i att bevara den biologiska mångfalden på 

betesmarkerna. Jag upplevde att vi fick bra respons, många som kom från Hedesunda tyckte det var 

roligt att gå i betesmarken och vi hade intressanta samtal. 

 

 

Under vandringarna bjöds deltagarna på smakprover från närliggande producenter, samtidigt som fick vi 

möjlighet till samtal om hållbar matproduktion, värdet av lokal mat och biosfärområdets olika fokusområden. 

Cirka trettiofem personer följde med på de fem vandringarna. Vi inledde även varje vandring med en 

presentation av biosfärområdet. 
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KULTUR OCH -FÄLTVANDRING PÅ OLLAS GÅRDEN, BÄSINGE, 7 AUGUSTI 

På den kombinerade fält- och kulturvandringen på Ollas gården i Bäsinge, Avesta kommun, visade 

Sven Erik Eriksson hur en självförsörjande släktgård fungerade fram till 1930-talet. Sven Erik inledde 

med en introduktion till Ollas gårdens drygt fyrahundraåriga historia samt de olika 

restaureringsprojekt som pågår eller är planerade på gårdens ägor. Gårdens drift lades ner i början av 

70-talet. Sven Erik berättade om sin ambition är att skapa en kulturhistorisk mötesplats på Ollas 

gården. 

- Ett sjuttiotal personer deltog under dagens två vandringar, berättar Magnus Pamp, 

biosfärkoordinator. Under vandringarna fick vi uppleva Ollas gårdens välbevarade ko- och häststallar, 

svinstian, de välfyllda uthusen med bland annat en mängd redskap från gårdens era av gruvdrift och 

de olika utrymmen för hantering av säd, tröskning, med mera. Vi fick se den nyrestaurerade smedjan 

invigas av smeden Larsa som framöver ska husera på Ollas gården. Intill förevisades rökbastun, också 

den nyrestaurerad, där rökdoften sitter tungt i väggarna. 

En viktig del av dagen var den uppskattade fältvandringen med Hans Larsson, grundaren av 

föreningen Allkorn, som visade upp Ollas försöksodlingar med tjugotal sorter av Dalavete samt 

åkrarna med Fulltofta råg och det på gården nyligen upptäckta Folkärna speltvete som väcktes till liv 

efter mer än femtio år. 

- Sven Erik visade även upp arbetet med att odla råg till takhalm och att bereda detta till den stora 

ladans tak, säger Magnus Pamp. Efteråt gavs tillfälle att besöka den ny anlagda våtmarken intill 

nedre Dalälven där också den gamla ladan står som Sven Erik planerar att använda som 

fågelskådningsplats via ett invändigt fågeltorn.  

 

Gårdsvandringen på Ollas gården var ett samarbete mellan Ollas gården, föreningen Allkorn, Länsstyrelsen i 

Dalarna samt Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Medhjälpare under dagen var smeden Larsa, Malin 

Sundmark från Lisasgården och biosfärkoordinator Magnus Pamp som också höll ett anförande utanför stora 

ladan om arbetet i biosfärområdet. 
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BIOBLITZ I SÄTERDALEN, 14 AUGUSTI 

Tillsammans med naturföreningarna i Södra Dalarna och Studiefrämjandet bjöd vi in allmänheten till 

en bioblitz i Säterdalen. Under dagen fick man följa med på en rad naturvandringar där man 

tillsammans med experter upptäckte Säterdalens artrikedom.  

- Drygt tvåhundra personer kom till "baslägret" som vi slagit upp strax bortom tivolibron, säger 

Magnus Pamp, biosfärkoordinator. Här kunde besökarna bland annat fråga artkunniga experter, kika 

på växt- och djurfynd i mikroskop och lupp, titta i artbestämningsböcker, se en svamputställning och 

samtala om arbetet i biosfärområdet. Under dagen bjöd vi även in till guidade upptäckarvandringar; 

först ut var en fågelexkursion där vi bland annat hamnade mitt i ett meståg! 

- Efteråt följde vandringar som fokuserade på Säterdalens pollinatörer, flora, svampar, lavar, livet i 

vattnet och naturgeografi, fortsätter Magnus Pamp. Naturskyddsföreningen och Natursnokarna höll 

aktiviteter för barn vid vårt basläger. Håvning i ån var mäkta populärt, liksom möjligheten att "ta" 

Naturfalken som är ett slags simborgarmärke i artkunskap för alla åldrar. Kvällens regn gjorde att vi 

ställde in mörkeraktiviteterna; fladdermusexkursionen samt fångst av nattfjärilar.  

Dagen kan ur arrangörsynpunkt sammanfattas som lyckad; både baslägret och vandringarna hade 

många besökare samt deltagare, 133 personer följde med på vandringarna och 95 barn deltog i 

barnaktiviteterna. Det var stor åldersspridning bland besökarna, många frågor ställdes och det blev 

fina dialoger, vandringarna hade i snitt över tjugo deltagare, en hel del barnfamiljer dök upp, flera 

som passerade på sin väg genom Säterdalen stannade till och blev kvar i lägret och vi nådde många 

människor som vi normalt inte når. Det var även ett värdefullt utbyte mellan föreningarna.  

NÅGRA DELTAGARES KOMMENTARER FRÅN DAGEN  

En pappa vid aktiviteten liv i vattnet sade: "Det var länge sedan jag såg mina barn glömma bort sina 

mobiltelefoner i flera timmar". Flera deltagare uttryckte önskemål som: "Det här var jätteroligt och 

intressant. Ni kan väl göra detta varje år?" En deltagare som blev kvar länge sade: ”Att få vara med 

utan att kunna något alls om växter och sådant var jättevärdefullt för mig. Jag kände mig väldigt 

välkommen och kunde ställa alla mina nyfikna frågor, utan att känna mig besvärad.” 

 

Vi som arrangerade bioblitzen var Naturskyddsföreningen Dalarna, Naturskyddsföreningen Säter, Dalarnas 

Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap, 

Mykologiska föreningen Skogsriskan, Studiefrämjandet och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 

Bioblitzen skulle först hållas i Säterdalen våren 2020, men vi ställde in den på grund av pandemin. I stället 

testade vi en digital variant som blev lyckad. Alla arrangörer enades dock om att naturen är bäst i naturen. 
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PRISUTDELNING - 2021 ÅRS ÖSTERSJÖPRIS TILL NEDA 

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. För fjärde året i rad får Nedre Dalälvens 

Intresseförening pris ur Alsbo Äggs Östersjöfond.  

- Vi får 43 000 kronor bland annat för vårt arbete med att återfå den havsvandrade fisken till Nedre 

Dalälven samt för vårt samarbete med andra biosfärområden runt Östersjön, säger Lotta 

Heimersson, VD på NeDa. Eftersom vi har koordinatorrollen för Biosfärområde Älvlandskapet Nedre 

Dalälven vill vi gärna använda prispengarna för att nå ut till fler. Vi planerar att genomföra aktiviteter 

och utbildningsinsatser för barn kopplat till naturen och människans förhållande till vatten. Det ska 

bland annat handla om liv i vatten och vattnet som förutsättning för vår existens. 

 

Familjen Rabb äger och driver Alsbo Ägg i Krylbo utanför Avesta. Från deras Östersjöfond-märkta ägg avsätts 

25 öre per kartong. 43 000 kr gick 2021 till NeDa, här mottaget av Lotta Heimersson och Elias Regelin. 

SKIFTAR BIOSFÄRKOORDINATOR 

Magnus Pamp slutade som biosfärkoordinator/projektledare den 16 september. Under början av 

2022 kommer tjänsten att utlysas, Elias Regelin tar över som koordinator fram till dess. Vi önskar 

Magnus lycka till och tackar för de här tre åren på NeDa.  

 

- Nedre Dalälven är ett fantastiskt område med många fina möjligheter, säger Magnus Pamp. Det har varit 

magiskt att få uppleva miljön, inspirerande att möta engagerande människor och mycket meningsfullt att jobba 

med biosfärkonceptet. Foto: Jakob Martinell (Svarthälls fäbod) / Mikael Pettersson (Ön, Hedesunda). 
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NEDA:S ÅRSAVSLUTNING 

Den traditionsenliga årsavslutningen i Flottarkojan i Gysinge, dit styrelse, personal, medlemmar med 

flera bjuds in, ställdes återigen in på grund av pandemiläget. I stället sände vi ut ett julkort med en 

önskan om fortsatt gott samarbete. 
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NEDA:S MEDVERKAN I EXTERNA ORGAN 

Under året har NeDa deltagit i sammankomster och utredningsgrupper rörande regionens eller delar 

av regionens utveckling, bland annat: 

DALÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRENING / DALÄLVENS VATTENRÅD 

Dalälvens Vattenvårdsförening huvuduppgift är att genom ett omfattande kontrollprogram svara för 

recipientkontroll i hela Dalälvens avrinningsområde och dess mynningsområde. Medlemmar utgörs 

av alla kommuner inom avrinningsområdet och större industrier. NeDa:s VD Lotta Heimersson ingår i 

styrelsen. Dalälvens Vattenvårdsförening har påtagit sig att vara huvudman för Dalälvens Vattenråd 

(en följd av EU:s vattendirektiv), i vars styrgrupp NeDa ingår. Henrik Thomke representerar NeDa i 

Vattenrådet. 

- Vattendagen som genomfördes av Dalälvens Vattenråd i Älvkarleby den 7 oktober var enligt 

deltagarnas reaktioner mycket uppskattad, säger Henrik Thomke, ansvarig för fokusområde Hållbart 

fiske/fiskevård. Programmet ”Vildlaxen tillbaka i Dalälven?” som byggde på förslag av NeDa var ett 

sätt att utifrån styrgruppens målsättning ta upp aktuella frågor kring omprövning av miljövillkor och 

potentialen med havsvandrande arter. Det intressanta dagsprogrammet gjordes möjligt genom bland 

annat studiebesök vid Vattenfalls testanläggning ”Laxeleratorn” samt föredragare från SLU i Umeå.  

 

Lo Persson från SLU berättade om laxförvaltning både generellt och i Dalälven | David Aldvén, testansvarig vid 

Vattenfalls testanläggning Laxeleratorn, visar ett exempel på avledningsnät som prövas för att leda 

havsvandrande fisk förbi intagen till turbinerna. | De senaste händelserna i LIV-projektet (Laxfiskar i Vatten) 

föredrogs av Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg.  
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FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK 

NeDa har fortsatt ett samarbetsavtal med Färnebofjärdens nationalpark, vilket ger oss möjlighet att 

arrangera aktiviteter i nationalparken.  

Under året har NeDa genom projektet BUS i biosfären tillsammans med nationalparken och 

Studiefrämjandet arrangerat en serie om åtta digitala föreläsningar kring naturvård, natur och 

biologisk mångfald. Samarbetet planeras att fortsätta under 2022. Vi har också varit medvärdar vid 

tre arrangemang i nationalparken; berättarkväll vid elden, naturfotokurs och svampexkursion.  

Digital Bioblitz Gävleborg arrangerades för första gången 17-23 maj 2021 av Länsstyrelsen Gävleborg, 

Färnebofjärdens nationalpark och Åtgärdsprogrammet för hotade arter. Arrangemanget skedde i 

samarbete med biosfärkontoret där vi främst deltog som bollplank inför den digitala bioblitzen.  

NeDa deltog även i de två möten som förvaltningen för Färnebofjärdens nationalpark kallade till 

under året. På nationalparksrådets möten informerades deltagarna om och diskuterade frågor som 

bland annat rör skötsel och förändringar av parkens anläggningar, den minskande 

fiskgjusepopulationen, naturvårdsbränningar, lövskogsskötsel och friluftsliv. 

NÄTVERKET KLIMATSMART OMSTART SÖDRA DALARNA 

Nätverket Klimatsmart Omstart Södra Dalarna är till för föreningar, företag och kommunerna i Södra 

Dalarna genom vilket man berättar om klimatsmarta val och aktiviteter som väcker hopp, intresse 

och engagemang på vägen mot ett hållbart Södra Dalarna.  

- Under året har vi deltagit i digitala möten i syfte att forma nätverket och redaktionsrådsmöten för 

att skapa en hemsida, säger Magnus Pamp, biosfärkoordinator. Under sommaren arrangerade vi alla 

tillsammans lupinrensarträffar i Säter, Hedemora och Avesta där avsikten har varit att lära känna 

varandra samtidigt som vi gör lite nytta. 

 

Nätverksträff i Klimatsmart Omstart Södra Dalarna. Foto till höger: Linn Tidbeck. 

ÖVRIGA  

NeDa är sedan 2015 medlem i Naturturismföretagen (före detta Ekoturismföreningen). Genom 

medlemskapet uppdateras vi fortlöpande om naturturism och kvalitet. Vi är också medlemmar i 

Sveriges Fisketurismföretagare (SeFF), Sweden Fishing, Sportfiskarna och Visita, branschorganisation 

för besöksnäringen.  
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PROJEKT DRIVNA AV LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 

Här berättar vi om projekt som drivs av Leader Nedre Dalälven och som kopplar an till det 

biosfärarbete som bedrivs av NeDa. 

SLOWTRIPS (PROJEKT FÖR HÅLLBAR BESÖKSNÄRING/TURISM) 

SlowTrips är ett internationellt samverkansprojekt där Leader Nedre Dalälven samverkar med nio 

andra Leaderområden från Litauen, Luxemburg, Tyskland, Österrike och Italien. Syftet med projektet 

är att genom internationell samverkan och på ett strukturerat sätt hitta de olika särarterna i de 

deltagande områden, främst inom kulturarv och miljö, samt att främja erfarenhetsutbyte mellan 

människor på landsbygden i områden med mindre tradition av turism. 

– SlowTrips-projektet har påverkats mycket av restriktioner och pandemins effekter på resandet 

internationellt, säger Henrik Thomke, projektledare. Internationell försäljning av produkterna som 

tagits fram i vårt område förväntar vi komma i gång först under 2022 och växa under 2023. Vi har 

trots restriktioner lyckats genomföra ett fysiskt projektmöte i Litauen och ett i Italien. Tack vare ett 

tiotal webbmöten under året har projektgruppen kunnat föra SlowTrips-arbetet framåt. Vi har 

arbetat mycket med att lägga upp lokala produkter från Nedre Dalälven på den europeiska SlowTrips-

sajten (www.slowtrips.eu) och på www.nedredalalven.se där dessa fått en egen profilerande logotyp 

för igenkänning. Sedan har vi arbetat med att knyta nya besöksnäringsverksamheter till projektet.  

– Under året har det också blivit tydligt hur andra destinationsorganisationer runt om i Sverige 

arbetar med att utveckla och marknadsföra produkter med samma inriktning, avslutar Henrik 

Thomke. SlowTrips-konceptet ligger helt rätt i tiden för både svensk och internationell marknad. 

 

Studiebesök vid projektmöten i SlowTrips. Från vänster; vi fick en interaktiv upplevelse till det italienska köket 

när vi besökte Masserina Cantina Crocco strax utanför Montalbano. En bo-på-lantgård-upplevelse med vingård 

och fruktträdgård med matlagningsupplevelse och åtta stuglägenheter samt en mindre restaurang. | En 

tidkapsel fick vi uppleva på den litauiska familjegården med 200-årig historia och Sovjet-präglade byggnader. 

Som besökare fick vi lära om kultur och traditioner samt uppleva redskap, leksaker och fordon. | Den 

traditionella klensmedjan i Vido Malūnas, Litauen, är uppförd så att man som besökare kan få lära sig om 

klensmide och järnbruk. Den karismatiske smeden delade med sig av sin livsfilosofi och hantverket som 

klensmed. Och lät oss förvånas hur ett hårt material som järn kan göras mjukt och formas som han vill.  
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ACADEMY ADVENTURE LEADER (UNGDOMSPROJEKT) 

Academy Adventure Leader är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan två svenska och tre 

litauiska leaderområden. I projektet ingår genomförandet av två sommarakademier med fokus på 

entreprenörskap och äventyr, och två utvärderande konferenser, en efter varje akademi. Projektets 

syfte är att stärka unga i leaderområdena genom att utveckla deras entreprenöriella förmåga och 

introducera dem för nya möjligheter, aktiviteter, kulturer och människor. I juni 2019 genomfördes 

den första akademin i Sverige. Ansvariga var de svenska partnerområdena Leader Nedre Dalälven 

och Leader Mälardalen.  

– Akademin 2019 blev lyckad med positiv respons från deltagarna, säger Lotta Heimersson, 

verksamhetsledare på Leader Nedre Dalälven. Det blev många skratt, mycket utforskande lärande, 

nya upplevelser och inte minst fina möten. Den andra akademien skulle vi genomföra i Litauen 

sommaren 2020, men på grund av pandemin fick den ställas in. Nu har vi under året enats om att 

hålla den sommaren 2022. 

 

Så här kul kan man ha det under en akademi, vi ser verkligen fram emot att få genomföra den andra akademin i 

Litauen under 2022. Under akademien 2019 i Sverige löste 36 ungdomar mellan 17 och 25 år 35 case åt lokala 

företag, föreningar och andra organisationer, besökte natur- och kulturområden, undersökte 

besöksanledningar, genomförde fyra äventyrliga aktiviteter såsom höghöjdsbana och paddling samt två 

workshops i verksamhetsutveckling.  

Reflektioner från några av deltagarna: GABIJA. Jag har fått mycket inspiration och nya tankar kring att jag 

kanske framöver kan kombinera mitt skapande med företagande. FRANS. Jag har fått en helt ny inblick i hur 

företag fungerar och hur de drivs. Och jag har fått diskutera frågor som jag aldrig själv har tänkt kring tidigare. 

MEDA. Just att det varit så mycket praktiskt arbete med verkliga företag har varit jättebra, inte teoretiskt som i 

skolan. MAJA. Jag har fått upp ögonen för att man inte behöver åka långt för att göra äventyrliga saker, utan 

att man kan hitta dem lokalt. ALEXANDER. Det har varit roligt att träffa nytt folk och umgås med dem. Det vore 

roligt om vi kan hålla kontakten efteråt.  
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