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Buskresan landade vid Nordmyran som hävdas av Owe Pettersson. Precis
intill ligger Andersmyran som är helt igenväxt.
FAKTA BUSHRESAN
Initiativ från Landsbygdsnätverket.
Resor i samarbete med lokala organisationer för att visa politiker och
tjänstemän hur landskapet förbuskas genom politiska beslut och markna
dens utveckling.
Företagare, markägare och lantbrukare är med på resan för att ge möjlig
het till dialog och ökad insikt kring problemen med förbuskningen - och
vilka lösningar som kan finnas på olika platser.
Första buskresan gick i Jönköping 2015. I år genomförs elva resor över
hela Sverige.

Buskresan längs Dalälven utgick från Gysinge där bitar av strandängarna hävdas och hålls öppna genom bete.
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Resa genom förbuskning

GYSINGE Sveriges landsbygd
håller på att växa igen.
Med bushresor kan politiker
se konsekvenserna av sina
beslut. Häromdagen gick bush
resan längs Nedre Dalälven.

Bushresan är ett sätt att uppmärk
samma att Sverige snabbt buskas
igen. När djuren försvinner från
gårdarna, försvinner odlingar
och beten.
Busk och skog tar över och
kommer allt närmare bebyggelse
och vägar.

Genom att bussa runt politiker
och tjänstemän tillsammans med
företagare och markägare vill
landsbygdsorganisationerna visa
hur landskapet förändras utifrån
politiska beslut och marknadens
utveckling.
- Resan ska i första hand lyfta
problematiken, men vi valde att
även visa goda exempel för att
få igång en dialog och se möjlig
heterna, säger Cecilia Wallinder
på Neda som fixade bushresan
i samarbete med Upplands
stiftelsen och LRF.

Ett 30-tal personer deltog i
resan längs Nedre Dalälven. Där
ligger fokus på älvängarna och
de ekologiska och ekonomiska
möjligheter det skulle ge med
ökad hävd.

I Nedre Dalälvsområdet finns
6 000 hektar älvängar.
Fram till för ungefär SO år
sedan brukades stora områden
genom bete och slåtter. När det
upphörde gick igenväxtningen
snabbt. Det visade bushresan
med ett stopp i Andersbo i
Tärnsjö.

Där är älvängarna helt igenväxta
medan det intilliggande området,
Nordmyran, har restaurerats och
hävdas av Owe Pettersson.
- Skillnaden är enorm, menar
Cecilia och berättar att Neda
genomfört olika Leaderprojekt
för att se vilka effekter hävdade
älvängar får.
- Leader ska gynna lands
bygdsutvecklingen och det gör
hävd av älvängarna i allra högsta
grad.
Att
anpassa
ersättningssystemet, bland annat miljö-

Dagsktyssning
TILL ALAND
Njut av en dag till havs . Låt dig lockas av alla
läckerheter på stora skärgårdsbordet. Fyll på med

glad underhållning av våra kryssningsvärdar och
shopping till solskenspriser. Välkommen ombord
på M/S Eckerö!
GOLFA PÅ ÅLAND
Eckerö Golf+ Ålands Golfklubb
2 dagar från 1178:-/person

FISKELYCKA PÅ ÅLAND
Fiskepaket med boende i 4-bäddsstuga
från 1155:-/person
Alla resepaket på webben.

BUSS+ BÅT T/R + SKiRGARosaoRD
220:-tperson. Gäller dagskryssningar på
15-avg6ngen och returen. Förhandsboka senast
kl. 16 dagen Innan. Kod !IBORD.

ECKERÖCi)LINJEN
www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00 • Öppet alla dagar

ersättningarna, skulle kunna vara
ett sätt att öka bruket av älvängar.
- Det finns mycket att vinna
och Nedas engagemang i hävd
frågorna handlar inte om att hitta
alternativ till myggbekämpningen
för att slussa ut BTI.
- Hävden kan ge en positiv
effekt, men kan inte ersätta BTI.
Deltagarna i bushresan fick även

besöka Ön i Hedesunda samt
Bredforsområdet och Jörsön norr
om Söderfors.
AGNETHA BROLIN

ANSLUTNINGSBUSS i
samarbete med VS & Perssons Bussar
TILL BÅTENS AVG ÅNG KL. 10.00
Tisdag och fredag från

Hofors Busstation ................................ 06.20
Storvik "Gatuköket" ............................ 06.35

Måndag-lördag, t.o.m. 31/8 även söndag
från

Sandvlken.............................................. 07.00
Valbo ....................................................... 07.10
Gävle....................................................... 07.30
Skutskär ................................................. 07 .50
Skärplinge ............................................. 08.1O
Tierp ........................................................ 08.10
Örbyhus ................................................. 08.20
Österbybruk .......................................... 08.30
TILL BÅTENS AVGÅNG KL. 15.00

Tisdag-lördag, t.o.m. 31/8 även måndag
från

Sandviken .............................................. 12.00
Valbo ....................................................•.. 12.10
Gävle ...................................•.....•..•...•...... 12.30
.
Skutskär . ............................................... 12.50
Skärplinge -..•......................................... 13.10
Tierp ...............•........................................ 13.10
Örbyhus •................................................ 13.20
Österbybruk .......................................... 13.30

Mer info på www.eckerolinjen.se/bussllnjer
Förhandsboka senast kl. 16.00 dagen
Innan avresa.

i 50:- vid webbokning (telefonbokning 70:-) ,
, Endast lördagar, to.m. 3V8 även onsdagar.

