
 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till 
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. 

Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

A.  Uppgifter om stödmottagare 

Namn och adress Journalnummer 

Nedre Dalälvens Intresseförening 

Kölnavägen 25 

810 21 Gysinge 

 

 

2011-2617 

E-postadress 

cristina@nedredalalven.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

Cristina Ericson Turstam 

NeDa 

Kölnavägen 25 

810 21 Gysinge 

 

Telefonnummer 

0291 21180 

Mobiltelefonnummer 

070 3413052 

Faxnummer (även riktnummer) 

      

E-postadress 

cristina@nedredalalven.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 



Från och med Till och med 

20110401  20141231 

  

Var genomfördes projektet? 

Hela Nedre Dalälvsområdet. 

 

Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

 

BAKGRUND 

Nedre Dalälvens Intresseförening har sedan år 2003 arbetat för att möjliggöra bildandet av ett Biosfärområde kring Nedre 
Dalälven, med bl.a. ett omfattande förankringsarbete under åren 2004-2007. I januari 2006 utsågs Nedre Dalälven till s.k. 
Biosfärkandidat. Nästa steg i processen var att arbeta fram en ansökan till Unesco. Den färdiga ansökan lämnades in den 20 maj 
2010. Älvlandskapet Nedre Dalälven utsågs av Unesco till biosfärområde i juni 2011. 

 

Kommunikation av olika slag har en nyckelroll i biosfärarbetet. Det gäller såväl budskap riktade till invånare, företag och 
organisationer inom det egna området som information till omvärlden. En särskild satsning på detta område planerades därför 
under åren efter invigningen. 

 

SYFTE 

- Att göra en kommunikationsplan 

- Att etablera ett nätverk av biosfärambassadörer 

- Att uppdatera befintligt informationsmaterial och vid behov ta fram nytt material 

- Att samla och sammanställa informationsmaterial om icke kommersiella besöksmål i biosfärområdet 

- Att på bästa sätt använda invigningen av biosfärområdet samt studieresa i anslutning till EuroMAB 2011 för att sprida information 
om biosfärarbetet och Nedre Dalälvsområdet 

- Att etablera nätverk för forskning och undervisning med anknytning till biosfärområdet. 

 

MÅL 

- Att en kommunikationsplan gjorts 

- Att ett nätverk av engagerade och aktiva biosfärambassadörer har etablerats 

- Att det finns aktuellt informationsmaterial på sv. och eng. i elektronisk form och i vissa fall även i pappersform 

- Att en sammanställning påbörjats av informationsmaterial om icke kommersiella besöksmål i området 

- Att invigningen medfört att arbetet blivit mer känt inom och utanför det egna området 

- Att nätverk byggts upp med forskare, kontakter tagits med skolor 

- Att projektet på några års sikt bidrat till minst 7 nya årsarbeten och inflyttning av minst 10 nya permanentboende 

 

De flesta av målen Målen har helt eller delvis uppnåtts. 

  

D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

Projektet riktade sig till kommuner, företag, organisationer, 
föreningar, boende och besökare i NeDa-området. 

Biosfärområdet är en grund för fortsatt arbete med hållbar 
utveckling, produktutveckling och marknadsföring. 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet 

För att uppmärksamma att vi blivit utsedda till biosfärområde och genomföra en högtidlig invigning 2011. Biosfärbegreppet är 
relativt nytt i Sverige och fortfarande relativt okänt för de flesta. Det finns därför ett behov av att bedriva ett långsiktigt arbete för 
att informera om vad begreppet "biosfärområde" innebär och vilka möjligheter det innebär för kommuner, företag och andra 
organisationer i vårt område att tillhöra ett biosfärområde. Det aktuella projektet utgör en etapp i detta långsiktiga arbete för att 
kommunicera biosfärbegreppet och göra det mera känt inom och utanför området. 

E.2.  Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) 
  

Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 

Om de representerat organisation, 
förening, företag eller myndighet 
ange i så fall vilken. 

Män 2 Kontaktpersoner NeDa 

 



Kvinnor 1 Projektledare      NeDa      

E.3.  Hur har ni förankrat projektet? 

NeDa har sedan arbetet med att bilda biosfärområdet började ägnat mycket tid åt att förankra idén genom seminarier, möten och 
informationsinsatser i olka former. Det har varit riktade insatser till NeDa:s medlemmar och nätverk och till allmänheten genom 
t.ex. mässor.  

E.4.  Vilka har ni samarbetat med? 

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under 
projektet? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, vilka 

Kommuner, länsstyrelser, högskolor, företag, föreningar, utvecklingsgrupper m fl 

   

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

Biosfärambassadörer, forskarnätverk och utvecklingsråd för biosfärområdet. 

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 

1) Invigningen av biosfärområdet genomfördes den 2 september 2011, vilket gav positiv uppmärksamhet i media. 

 

2) Deltagit i Unesco:s nätverk för biosfärområden: Euro MAB 2011 (i Sverige) och 2013 (i Kanada) och årligen deltagit i Svenska 
MAB:s workshop/konferens där NeDa vara arrangör 2013, 

 

3) Flera viktiga steg har tagits inom projektet för att utarbeta en kommunikationsplan för biosfärområdet: 

      • Informationsmaterial har gjorts på svenska och engelska om Älvlandskapet Nedre Dalälven: 

             - En ny karta över biosfärområdet. 

             - En ny logga för Älvlandskapet Nedre Dalälven.   

             - En ny version av informationsbroschyren har gjorts (svenska och engelska). 

             - Nytt presentationsmaterial i form av Power Point, trefot, roll up 

             - En ny hemsida har utvecklats. 

             - En aktiv Facebook-sida har etablerats. 

      • En process har inletts som syftar till att möjliggöra en brunvit skyltning vid större vägar in till området. 

      • Medverkat på mässor 

      • Tagit emot studiebesök 

      • Kontakt har etablerats med Ösby naturbruksgymnasium i Sala kommun. 

      • Några skolor har fått ökad kännedom om biosfärområdet tack vare den naturskoleverksamhet som f.n. bedrivs genom 

            Gröna Kunskapshuset. 

 

4) Ett nätverk med ett drygt 20-tal engagerade och aktiva biosfärambassadörer har etablerats. 

 

En god grund har därmed lagts för kommande etapper i det långsiktiga arbetet att sprida kännedom om biosfärområdet både 
internt till aktörer inom området och riktat utåt gentemot omvärlden. 

 

5) Ett forskarnätverk med koppling till Gröna Kunskapshuset har etablerats.  

 

6)  Några skolor har fått ökad kännedom om biosfärområdet tack vare den naturskoleverksamhet som f.n. bedrivs genom Gröna 
Kunskapshuset. 

 

7) En preliminär planering har påbörjats av hur arbetet skulle kunna läggas upp för insamling av information om Information om 
icke kommersiella besöksmål. 

  

8) Förutsättningarna för att anordna en bioblitz har undersökts. 

 

E.6.  Har något gått bättre än planerat? 



Nätverken har etablerats och intresset för att vara biosfärambassadör har varit stort. 

E.7.  Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? 

Projektet har inte skapat den genomslagskraft i kommunerna som var önskat. Trots att kommunerna stått bakom ansökan om att 
bilda biosfärområdet och undertecknat ansökan har det varit svårt att få igång en process som på allvar involverar kommunerna i 
arbetet med biosfärområdet. Medvetenheten om nyttan av och möjligheterna med Biosfärområdet har stannat hos den högsta 
politiska ledningen och den utsedda kontaktpersonen i respektive kommun, vilka varit och är mycket positiva. Ett bredare synsätt 
där ett stort antal nyckelpersoner medverkar och får kommunerna mer självgående har inte uppnåtts med de resurser projektet 
haft.      

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet? 

Projektet har bidragit till att biosfärområdet i någon mån blivit mer känt inom och utanför Nedre Dalälvsområdet, men mycket 
arbete återstår ännu innan biosfärbegreppet blivit allmänt känt och använt i vårt område. Genom de resurser som byggts upp 
inom det genomförda projektet, bland annat i form av informationsmaterial och nätverk, som beskrivits ovan under punkt E.5, har 
en god grund lagts för kommande etapper i det långsiktiga arbetet med att  

 

• inom området sprida information om biosfärbegreppet och de möjligheter det innebär att ingå i ett biosfärområde, 

• fortsätta samla in och tillgängliggöra information om området, 

• bredda engagemanget för utveckling av biosfärområdet och 

• sprida information till omvärlden om vårt biosfärområde. 

 

En ansökan har gjorts om medel för en nästa etapp av arbetet under år 2015, där de resurser som byggts upp inom det nu 
genomförda projektet ger förutsättningar för en framgångsrik fortsättning. 

F.2.  Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 
 



Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) 
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsak 

 

- Att en kommunikationsplan 
gjorts  

 

 

- Att ett nätverk av engagerade 
och aktiva biosfär-
ambassadörer har etablerats 

 

 - Att det finns aktuellt och 
intresseväckande informations-
material på svenska och 
engelska om Älvlandskapet 
Nedre Dalälven 

 

- Att en sammanställning 
påbörjats av informations-
material om icke kommersiella 
besöksmål 

 

 

 

 

 

- Att invigningen av 
Älvlandskapet Nedre Dalälven 
som biosfärområde medfört att 
biosfärarbetet blivit mer känt 
inom och utanför området, samt 
att kontakter knutits till gagn för 
det framtida biosfärarbetet 

 

 

- Att nätverk byggts upp med 
forskare vars forskning är 
relevant för biosfärområdet 
samt att kontakter tagits med 
skolor med inriktning mot 
naturbruk och hållbar 
utveckling. 

 

- Att projektet på några års sikt 
bidragit till nya 
försörjningsmöjligheter 
motsvarande minst 7 nya 
årsarbeten. 

 

 

- Att projektet på några års sikt 
bidragit till inflyttning av minst 
10 nya permanentboende. 

Planen ej klar, men många 
viktiga resurser har byggts upp 
för det fortsatta 
kommunikationsarbetet 

 

 

Har etablerats 

 

 

 

Har gjorts, jmf. punkt E.5. 

 

 

 

 

 

Har ännu inte påbörjats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har gjorts, jmf. punkt E.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har gjorts, jmf. punkt E.5. 

 

 

 
 

Projektet har bidragit till att det 
finns konkreta förutsättningar 
för nya och bevarade 
försörjningsmöjligheter, dock 
ännu inte i den omfattning som 
anges i målet. 

 

Någon inflyttning av nya 
permanentboende har nåtts har 
ännu inte med säkerhet kunnat 
härledas till projektet. 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 Ja 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Delvis 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Många viktiga resurser har varit 
mer arbetskrävande än 
förväntat att ta fram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamlingen av materialet 
kommer att göras i samverkan 
med ett stort antal personer 
från olika delar av området. För 
detta samarbete är det 
nödvändigt med väl fungerande 
hemsida. Utvecklingen av 
hemsidan tog längre tid än 
beräknat, vilket medförde att 
insamlingen inte kunnat 
påbörjas under projekttiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet anger önskvärt utfall på 
några års sikt. Projektet har lagt 
en god grund för möjligheter att 
målet kommer att uppfyllas 
med tiden. 

 

 

Genom den grund som lagts för 
fortsatt arbete tillsammans med 
områdets kommuner, finns det 
goda förutsättningar att bidra till 
inflyttning på längre sikt. 

F.3.  Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 



 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 

Funktionshindrade Nej        

Hållbar utveckling Ja Målsättningen är hållbar utveckling av NeDa-området 

Integration Nej       

Kompetenshöjning Ja Seminarier, studieresor och andra informationsinsatser 

Jämställdhet Nejj       

Kvinnor Nej       

Miljö Ja Vi har hållbarhetsperspektiv på allt vi gör 

Ungdomar Nej       

F.4.  Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 

Mätbara resultat   
Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv 

Antal nya företag         Gynnar turismföretag i området 

Antal nya produkter               

Antal nya tjänster   1       

Antal nya tekniker               

Antal nya nätverk och mötesplatser   3       

Antal bevarade arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 0,25       

Kvinnor 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 0,75       

Antal nya arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 1,2       

Kvinnor 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 1,4       

Antal deltagare i utbildningar 

Män 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 27       

Kvinnor 
Yngre än 25 år             

25 år eller äldre 27       

Totalt antal nya övernattningar per år   67 Studiebesök, konferensdeltagare 

Antal nya övernattningar för besökare från 
andra kommuner eller länder per år 

  67       

Totalt antal nya dagsbesökare per år   132 Studiebesök, konferensdeltagare 

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

  100 Osäker uppgift, troligen många fler 

G.  Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
 
 

Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

        

H.  Hur har ni spridit projektets resultat? 

Genom seminarier, möten och informationsinsatser i olka former.Det har varit riktade insatser till NeDa:s medlemmar och nätverk 
och till  allmänheten genom t ex mässor. Via press, hemsida och sociala medier.  

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra 

      

K.  Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet 
skapat 



Hela projektet lever kvar och växer. Kännedomen om biosfärområdet ökar vartefter både lokalt och i större sammanhang. 
Biosfärbegreppet har integrerats i hela NeDa:s verksamhet och utgör framgent utgångspunkten för allt arbete inom NeDa. 
Området fortsätter att vara biosfärområde under överskådlig tid. Det är en långsiktig process att sprida information de möjligheter 
detta innebär och att bredda engagemanget för utveckling av biosfärområdet. En ansökan har gjorts om medel för en nästa etapp 
av arbetet under år 2015, där de resurser som byggts upp inom det nu genomförda projektet ger förutsättningar för en 
framgångsrik fortsättning. 

 

L.  Bilagor 

 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material 

 som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 

 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter 

 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband 

 


