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Nedre Dalälven 2012-12-18 

Till kommunstyrelsens ordförande 

Inbjudan till utvecklingsråd för Biosfårområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven 

Bakgrund 
20 Il utsåg Unesco Nedre Dalälven tilllandets tredje Biosfårområde. Syftet är att det ska gynna de 
boende i området med utgångspunkt från biosfårområdets tre arbetsområden: 
* Utveckla: Ekonomisk- och social utveckling som är ekologiskt hållbar 
* Bevara: Bevara genom brukande, landskap, ekosystem och biologisk mångfald 
* Stödja: Forskning och utbildning till nytta för området 

Nedre Dalälvens Intresseförening (N eDa) samordnar biosfårarbetet och N eDa: s kansli i är 
biosfårkontor. Ett utvecklingsråd ska finna för att medverka till att utveckla biosfårarbeteL 
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1\1 erksamhet och projekij 

Utvecklingsrådet 
Utvecklingsrådet träffas 1-2 gånger per år. Därtill sker kontakt via email, hemsida och sociala media. 
Utvecklingsrådet är inget beslutsorgan utan ett rådgivande organ. Det är också viktigt för ömsesidig 
information. Utvecklingsrådet bör bestå av personer från kommuner, näringsliv, markägare, 
föreningar och andra aktörer i området. 

Ett antal personer har anmält sig som biosfårambassadörer, se bilaga. De nio berörda kommunerna 
har också särskilda kontaktpersoner, se bilaga. Det känns naturligt att dessa biosfårambassadörer och 
kontaktpersoner ingår i utvecklingsrådet men det är upp till vmje organisation/ företag som får denna 
inbjudan att utse sin eller sina företrädare i utvecklingsrådet För kommunernas del har inbjudan gått 
till samtliga ordföranden i kommunstyrelsen i enlighet med beslut i NeDa:s styrelse. 

Anmälan om företrädare i utvecklingsrådet skickas till biosfar@nedredalalven.se senast 8/2 

Första möte med utvecklingsrådet äger rum den l mars 2013. Inbjudan utsänds till dem som 
blivit anmälda att ingå i rådet. 

Kalle Hedin, 
VD i NeDa 

Cristina Ericson Turstam 
Koordinator Biosfårområdet 

Bilagor: Arbetsversion av verksamhetsplan för 2013-2014, Biosfårambassadörer, Kommunkontakter 



Arbetsversion 

Verksamhetsplan for biosfärområdet Å'ivlandskapet Nedre Dalälven 2013-2014 

Biosfårområdets tre arbetsområden 

UTVECKLA l BEVARA l STÖDJA 

Utveckla 

Etablera Utvecklingsrådet 
Etablera utvecklingsråd i enlighet med godkänd organisation. Utvecklingsrådet ska ta fram 
förslag till en strategi med syfte att skapa största möjliga delaktighet i arbetet för hållbar 
utveckling i biosfårområdet F örs ta utvecklingsrådet äger rum den l mars 

Information 
Informera om att Nedre Dalälven är ett biosfårområde och vad det innebär. 

Hemsida 
Ny hemsida med bra information om biosfårområdet 
Medverka till att kommunerna har information om att de är biosfårkommuner och länka till 
www.nedredalalven.se. 

Biosfårambassadörer- utvecklingsråd 
Biosfårambassadörerna, cirka 20, som finns över hela området fortsätter sitt arbete. 

Samordning 
Nedre Dalälvens Intresseförening samordnar biosfårarbetet Samarbete med NeDa:s 
nätverk Turismsamverkan, i vilket turistföretag och kommunala turistfunktioner ingår. 

Marknadsföring 
Medvetandegöra att vi är ett biosfårområde genom marknadsföring internt och externt. 
Vara med på Vildmarksmässan i mars. 
Göra en permanent utställning om biosfårområden på Naturum i Gysinge. 
Uppmana entreprenörer m.fl. att informera om att använda biosfårområdet i sin 
marknadsföring. 
Börja arbeta med märkning av varor och tjänster- biosfårmärkning enligt särskilda kriterier 
och brunvita skyltar med gemensam logga för alla svenska biosfårornråden. 

Hållbarhetsperspektiv på all verksamhet. 
Det skall vara tydligt att man är i ett biosfårområde, att det är ett mervärde för 
besökare och boende. På olika sätt visa att det är ett modellområde för hållbar 
utveckling. Arbeta för hållbar turism. Kommunerna kan, till exempel, aktivt arbeta för att bli 
Fair Trade kommun (Avesta) eller med energifrågor som Heby 2030. 



Projekt för hållbar utveckling 
"Hävd av Nedre Dalälvens älvängar-ekonomiska och ekologiska möjligheter". 
En projektledare ska anställas och arbeta för att förbättra möjligheterna till hävd av älvängar 
och liknande områden genom slåtter och/eller bete. entreprenörskap och för ökad biologisk 
mångfald. 

Leaderprojekt 

Dialog över administrativa gränser 
LIS landsbygdsutvecklig i strandnära lägen 
Är ett exempel på biosfårområdets sammanhållande funktion som kan skapa samråd 
mellan kommunala planerare i N eDa området över kommun- och länsgränser. 

Regionala Landskapsstrategier för Nedre Dalälven, nära samarbete, med i 
Referensgrupp. 

Bevara 
Delta i verksamheter som berör skyddade områden (kärnområden) 
bland annat skötselrådet för Fämebofjärdens nationalpark. 

Bevara det öppna landskapet- "bevara genom brukande" 
På olika sätt medverka till att det unika älvlandskapet bevaras genom brukande. Exempel på 
det är projektet "Hävd av Nedre Dalälvens älvängar-ekonomiska och ekologiska möjligheter". 

Stödja 
Forskning och utbildning 
Forskarnätverket verkar för forskning i och kring biosfårområdet 
Knyta fler forskare och projekt till nätverket. 

Biosfårom/Gröna Kunskapshuset 
Är ett lär- och besökscentrum för olika utbildningsnivåer, näringsliv, offentliga organisationer och 
allmänheten. Delta i styrgruppen och bidra till uppbyggnaden av utställningen om biosfårområdet 

Ansöka om att ingå i LTER-Sweden (Long-Term Ecosystem Research). 
De flesta länderna i Europa har samlat sina långliggande ekosystemforsknings- och 
övervakningsområden i ett nätverk kallat L TER-Europe. Sverige är sedan 201 O medlem i detta 
nätverk. Initiativet drivs av SLU och stöds av Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet 

Konferenser och nätverk 
• Svenska MAB mötet i Nedre Dalälven 2013 
• Internationella biosfårdagen 3 november. 



Kommunkontakter N eDa biosfår 2012 

Säter Abbe Ronsten, Helena Åkerberg Hammarström, Lars-Evert Dahlberg 

Hedemora Ulf Hansson, Gun Drougge, Torbjörn Larsson, Kjell Rosen 

Avesta Lars Isacsson Anna Kuylenstiema, Peter Klintberg, Lennart Palm. 
Anders Friberg 

Sala Per-Olov Rapp, Alaittin Temur Kjell Eklund, Magnus Gunnarsson, 
Anders Johansson 

Heby Marie Löfgren, Marie Wilen, Helen Lundeli 

Sandviken Peter Kämström, Torbjörn Johansson, Ola Edström, Ewa Hofstrand 

Gävle Carina Blank Jörgen Edsvik, Mikael Ek, Elisabet Jonsson 

Tierp Bengt-Olov Eriksson, Jonas Nyberg, Per Jonssson, Pia Wårdsäter 

Älvkarleby Inga-Lil Tegelberg, Anna-Karin Jakobsson 



BIOSF ÄRAMBASSADÖRER 2012 

Säter 
Helena Åkerberg Hammarström 
Kjell Bergqvist 
Linda Sigfridsson 

Hedemora 
Ann-Christin Hedström 
Barbro Sterner 
Kia Visen 

Avesta 
Cecilia Öster 
Erik Jernelius 
Karin Bengtsgård 
Börje To Il vik 
Kerstin Sonnbäck 

Sala 
Hannele Heden 

H e by 
Inga-Britt Persson 
Marie Löfgren 

Sandviken 
Jessica Berg 
Jennie Dalethsson 
Hanna Wrethling 
Sofia Tiger 
Ingvar Westman 

Gävle 
RenataKunz 
Sofie Ullström 

Tierp 
Taija Lindfors 
Maria Lewis 

Älvkarleby 
Tobbe Hägglund 

Helena.akerberg.hammarstrom@sater.se 
K j el l. bergqvist@kommun. sater. se 
Linda.sigfridsson@kommun.sater.se 

Ann-christin.hedstrom@hedemora.se 
Barbro.stemer@hedemora.se 
Kia. visen@hedemora.se 

Cecilia.oster@dalkarlshyttan.se 
Erik.jernelius@avesta.se 
Karin. bengtsgard@bengtsgard.com 
Bet.tollvik@gmail.com 
sonnback@hotmail.com 

hannele@moklinta.se 

Ingabritt.persson@gkh.se 
marie.lofgren@heby.se 

jessica.berg@lansstyrelsen.se tji 
jennie.dalethsson@lansstyrelsen.se tji 
hanna. wrethling@lansstyrelsen. se vik 
sofia.tiger@lansstyrelsen.se vik 
ingvar. westman@lansstyrelsen.se 

info@hedesundacamping.se 
sofie.ullstrom@gavle.se 

taija.lindfors@tierp.se 
infor@marialewis.se 

tobbe@aventyrama.se 


