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Ordföranden har ordet
Människor i byutvecklingsgrupper,  
kooperativ och intresseföreningar 
runt om i landet, arbetar tillsammans 
för sina bygders utveckling. De utför 
ett mycket betydelsefullt samhälls-
byggande. Med denna skriftserie  

vill vi uppmärksamma några av de lokala ut-
vecklingsgruppernas viktiga insats.  Vi vill sprida 
goda exempel bygder emellan,  och också få 
våra makthavare att upptäcka den kapacitet 
och skaparkraft som finns i vårt härliga land. 
God läsning!

Åke Edin
Ordförande
Folkrörelserådet 
Hela Sverige ska leva



Hållbara bygder
– nationell satsning på lokala initiativ

för hållbar utveckling
Projektet Hållbara bygder ska visa hur en uthållig utveckling kan åstadkommas på 

landsbygden, baserad främst på bygdens naturgivna och förnybara resurser. 
Hållbara bygder ska visa vägen för en förnyelse av landsbygdspolitiken. 

Den förändrade inriktningen och nedläggningar av små jordbruk har 
lett till problem med att hävda det traditionella odlingslandskapet. 
Markresurserna i glesbygden nyttjas allt sämre. Stödformerna inom 

olika EU-program ger inte tillräcklig effekt för landsbygdens utveckling. 
Samordning mellan program och politikområde fungerar inte heller tillfreds-
ställande. Därtill utnyttjas projektstöden till allmän landsbygdsutveckling då-
ligt. Miljö- och landsbygdsprogrammet, LBU och landsbygdspolitikens all-
männa status behöver helt enkelt höjas.

Organisation
Projektet är uppbyggt av fjorton självständiga pilotbygder, där varje lokal ut-
vecklingsgrupp arbetar för en hållbar, lokal utveckling utifrån den bygdens 
specifika förutsättningar. 
 Bygderna ska kunna användas som goda exempel för hur man i andra byg-
der kan verka för uthållig utveckling. Samordnande part, Folkrörelserådet 
Hela Sverige ska leva, har uppdraget att i linje med det övergripande syftet 
verka för att de goda exemplen utvecklas och framhävs med målet att påver-
ka landsbygdspolitiken. Projektet genomförs i nära samarbete med Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, samt andra organisationer som verkar för lands-
bygdens utveckling. 

Hållbara bygder vill:
• Öka intresset för och kompetensen om landskapets nyttjande hos de 
 boende på landsbygden.
• Stimulera till diversifiering och nya verksamheter i nyttjandet av 
 naturresurserna.
• Skapa långsiktiga lokala planer för en uthållig användning av 
 naturresurserna.
• Visa hur det lokala utvecklingsarbetet kan organiseras, det vill säga skapa 

en lokal infrastruktur, för hållbar utveckling.
• Visa hur en lokal förvaltning av naturresurserna kan ge positiva effekter 

både för miljön och för den lokala ekonomin.
• Öka landsbygdens attraktivitet och status och därmed höja livskvaliteten 

för bofasta och dessutom locka inflyttare.
• Systematisera framgångsprojekt, samla erfarenheter och metoder från 
 andra projekt. 
• Visa hur lokala utvecklingsgrupper kan pussla ihop befintliga 
 finansieringskällor och därmed bättre ta i anspråk tillgängliga EU-medel.
• Visa hur stöd och politikområden kan samordnas lokalt på ett bra sätt för 

landsbygdens utveckling.
• Ge impulser till utveckling av landsbygdspolitiken.
• Stimulera till internationellt utbyte av erfarenheter.
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Hållbar utveckling
 – vad menar vi med det?

Hållbar utveckling som begrepp blev ac-
cepterat under senare delen av -
talet, efter Riokonferensen  och 

Brundtlandkommissionen. Idag är frågan om 
hållbarhet central för all samhällsplanering. 

Det finns dock olika uppfattningar om vil-
ka aktiviteter i samhället som leder till en ökad 
hållbarhet. Normalt brukar alla förenas i att 
ekologin eller miljön måste hanteras varsamt 
och hållbart, att de goda sociala sammanhangen 
är grundläggande för mänsklig samlevnad och 
att ekonomin måste hanteras så att människor 
får försörjning idag likväl som i framtiden. Håll-
barhet bygger på att miljö, sociala och kulturella 
frågor samt ekonomi fungerar och balanserar 
varandra på ett konstruktivt sätt. Brundtland-
kommissionen skapade också en förståelse för 
att dagens generation inte får lämna efter sig en 
värld med sämre förutsättningar till nästa gene-
ration. Den generationsövergripande solidari-
tetstanken fick genom det acceptans, och där-
med blev långsiktigheten mer gripbar.

Under senare år har vi sett hur hela ekologiska 
system bryter ihop. Ett ofta beskrivet exempel är 
torskfisket utanför Kanada. Torsken fiskades hårt 
och minskade undan för undan, men man trod-
de att man hade situationen under kontroll. Men 
plötsligt försvann torsken helt och dess plats i 
ekosystemet ersattes ganska snart av andra arter, 
som inte är intressanta som människoföda. Hela 
fiskeindustrin med flera tiotusentals arbeten för-
svann. Liknade skeenden i ekologiska system har 
inträffat i savannområden i Afrika och i sjösys-
tem. Man talar idag om att hela Östersjön kan-
ske börjar närma sig den punkt då hela det eko-
logiska systemet kommer att bryta samman. 

Ett sätt att komma tillrätta med problema-
tiken är att människor som bor nära ett ekolo-
giskt system får större inflytande i skötseln av 
dessa system och får möjlighet att ta ansvar och 
vara delaktiga i skötsel och förvaltning av natu-
ren. De har lokalkunskap och uppfattar genom 
sin närhet små förändringar, innan katastrofen 
är ett faktum. Detta är argument för ökat lo-
kalt inflytande och lokal förvaltning av gemen-
samma naturresurser. Erfarenheten visar också 
att lokalbefolkningen, när de får möjlighet att 
ta ansvar för natur och framtid, också tar ansva-
ret på allvar.

Med exemplen i denna skrift visar vi på oli-
ka initiativ för att stärka hållbarheten för byg-
der och de människor som bor där. Bland an-
nat Holaveden och Ammer/Krångede/Döviken 
ger exempel på entreprenörskap som ger eko-
nomiskt utrymme för människor att bo kvar i 
bygden. I Hultabygden söker man sluta de na-
turliga kretsloppen i det lokala samhället. Kust-
ringen utanför Kalix har efter långa förhand-
lingar med länsstyrelsen lyckats ta över skötsel av 
Likskärs naturreservat och de avser att få ett to-
talt förvaltningsuppdrag så småningom. Genom 
detta skapar de ett utrymme för lokala entrepre-
nörer att hitta på nya saker inom till exempel. 
turismen inom området.

Samtliga exempel i skriften har också med-
fört att människor i bygden kommit sig än 
mer samman och haft roligt tillsammans vilket 
inneburit att de sociala banden stärkts. Detta är 
en viktig del av den sociala hållbarheten och en 
grund för all utveckling. 

Anders Tivell, 
konsulent, SLU
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 Holavedens Handelshus 
– med ekonomiska, ekologiska och sociala förtecken 

Lokala råvaror är grunden för produkterna i Holavedens handelshus. Träspill från en 
näraliggande såg förädlas till grillkol och på våren tappar invånarna björkarna på sav. 

Saven förädlas sedan vidare till Holavedens björksavsvin. 

Holavedens handelshus bildades vid ett 
högtidligt möte i mars . Det är 
ett producentkooperativ som ägs och 

drivs av ett tjugotal lantbrukare och småföreta-
gare i trakten. 

Känslan för och omtanken om det gemen-
samma är grundläggande för samarbetet. Arne 
Arvidsson, initiativtagare till Handelshuset säger:

– Det viktiga i ett sådant företag är att alla 
medlemmar drar åt samma håll och uppträder 
solidariskt med siktet inställt på gemensamma 
intressen.

Det började anspråkslöst med att intressera-
de i bygden på Boets byalags initiativ, träffades 
för att prata idéer. Förhoppningen var att hitta 
kompletterande verksamhet för småjordbru-
karna i området och att verksamheten skulle ha 
anknytning till naturen i Holaveden. 

Ett antal möten senare var konceptet klart 
och deltagarna bestämde sig för att prova till-
verkning av brasved, grillkol och odling av shii-
takesvamp. Handelshuset bildades och del-
tagarna bildade produktionsgrupper kring de 
produkter de var intresserade av. Odling av 
shiitakesvamp och tillverkning av brasved föll 
ganska snabbt bort. Svampen visade sig vara 
svårodlad och marknaden för brasved allt för 
osäker. 

Sortimentet utvecklas
Av de ursprungliga idéerna återstår i dag grill-
kolet och det har i gengäld blivit en framgång. 
Holavedens handelshus producerar omkring 
 kilo kol av hög kvalitet och kunderna 
finns exempelvis bland företag som bygger vä-
gar och behöver tina tjälen inför grävarbeten.  

Andra produkter har tillkommit. Många i 
trakten håller får och numera säljer handelshuset 
både lammkorv och rökta lammprodukter i lo-
kala butiker. 

Holavedbrädan består av lövträ från trak-
ten som skiktlimmas. Den grupp som arbetat 
fram brädan har även tagit fram prototyper för 
skåp och skåpsdörrar tillsammans med ett lokalt 
snickeri.

Slutligen kan man ta sig ett glas Holavedens 
björksavsvin som finns i systemets beställnings-
sortiment. Även här är råvaran lokal. Bygdens 
invånare är i högsta grad delaktiga i produktens 
framställning och samlar in björksav på våren, 
som senare lämnas vidare för förädling till Gryt-
hyttan Vin AB.

Hållbara bygder Holaveden omfattar bygder-
na Boet och Trehörna, det vill säga den del av 
Holaveden som ligger i Östergötland. I området 
bor omkring  personer och man arbetar med 
flera intressanta teman. Inte minst arbetar man 
med landsbygdsturism som en kompletteran-

de näring för lantbruken i området samt 
med att stoppa avfolkningen och säker-
ställa byskolornas fortlevnad i bygden.

  :

Michael Cornell, projektledare: 
holaveden@telia.com
: - , -  

Boets byakontor,   Ödeshög
: www.upplevholaveden.nu 
och www.boetsbyalag.nu
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Kalv
 – kooperativ som arbetsmodell för lokal utveckling

Allt sedan Kalv i slutet av 1980-talet utsågs till en av tre Framtidsbyar, har det funnits 
anledning att driva och äga verksamheter kollektivt i bygden. Ekonomisk förening som 

form har sedan dess varit ett naturligt val. Fördelarna man upplever är framförallt 
den demokratiska principen – en medlem en röst. 

Det begränsade ekonomiska risktagan-
det är en viktig aspekt. Med för stort 
ekonomiskt risktagande kanske många 

att väljer att stå utanför. Det är något man vill 
undvika i Kalv där flera angelägenheter i byg-
den drivs kooperativt. I samband med Fram-
tidsbyprojektet och att Kalvsjögården, bygdens 
allaktivitetshus, byggdes så bildades en ekono-
misk förening med syfte att förvalta innehållet i 
huset. Det vill säga att fylla huset med aktivitet 
och styra verksamheten i riktning mot vad byg-
den vill. I bakgrunden finns Svenljunga kom-
mun som medaktör och finansiär. 

Känner behoven i sin bygd
I dag inryms en mängd aktiviteter i Kalvsjö-
gården: läkarmottagning, fotvård, restaurang, 
samlingslokal, bibliotek och inte minst den 
föräldrakooperativa förskolan Älgen. Försko-
lan Älgen etablerades då medelåldern i Kalv 
låg kring pensionsstrecket och när kommunen 
hävdade att det inte fanns någon efterfrågan på 
barnomsorg i Kalv. Kalvborna kände bygden 
bättre, vågade ta steget och etablerade en koo-
perativ förskola. Även efter förskoleåldern kan 
man i Kalv omfattas av medlemsstyrd verksam-
het: Helena Westerlunds skola, friskolan med 
verksamhet från årskurs F-. Både företag och 
enskilda är medlemmar, de bor både i och ut-
anför Kalv. Alla har den gemensamma nämna-
ren att man tycker att det är angeläget att det 
finns en skola i Kalv. 

Alla bidrar med sitt
Att ta saken i egna händer, att äga och dri-
va verksamhet i kooperativ form innebär att 
människor bidrar med det de kan. En målar, 
en annan bidrar ekonomiskt, en tredje stöder 
verksamheten genom att tala väl om den och 
framhäva den i olika sammanhang. Den koo-
perativa verksamheten präglas av att männis-
kor möts, arbetar för och känner engagemang i 
gemensamma angelägenheter, vilket fördjupar 
och förstärker sammanhållning i bygden. Ar-
betet med de gemensamma angelägenheter-
na tycks också ha gett positiva bieffekter – att 
människor samverkar mer och att fler vågar ta 
initiativ för att omsätta sina egna visioner och 
idéer till näringsverksamhet.

Hållbara bygder Kalv omfattar Kalvs för-
samling, den allra sydöstligaste delen av Väster-
götland, på gränsen till Småland och Halland. 
I Kalv arbetar man framförallt med att skapa 
strukturer som möjliggör en långsiktig överlev-
nadskraft i bygden. Det innebär att inflyttning 
är ett viktigt tema och inte minst markernas 
öppethållande för upprätthållande och utveck-
ling av attraktiva livsmiljöer.

  :

Elin Liljebäck, projektledare:  elin@kalv.se
: - , -   

: Hållbara Kalv, Björkhagsvägen a, 
  Kalv
: www.kalv.se 
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Kalix kustbygd 
– lokal förvaltning av naturreservatet

I Kalix kustbygd ansvarar föreningen Kustringen sedan 2003 för skötseln av Likskärs  
naturreservat. Mycket arbete ligger bakom avtalet och startskottet gick när invånarna 

i byarna Ryssbält, Storön och Ytterbyn/Nyborg fick kunskap om länsstyrelsens 
ambition att naturreservatet skulle ingå i Natura 2000. 

Alla byarna ligger i de områden som 
skulle omfattas av Natura , och 
invånarnas möjlighet att påverka sin 

närmiljö skulle begränsas, eller helt och hållet 
omintetgöras genom ett sådant beslut.

– Vi blev rädda och tänkte: Ska vi låta Brys-
sel styra eller ska vi göra det själva?, säger Eva-
Lott Wennberg, en av de aktiva byborna.
Kort och gott bestämde sig byborna för att de 
skulle försöka styra själva. De startade studie-
cirklar för att lära sig mer om vad Natura  
innebär, de skaffade sig kunskap om bland an-
nat självförvaltning och skötselavtal. För att bli 
en seriös partner bildade byborna år  före-
ningen Kustringen.

Samma år fick föreningen ett skötselavtal 
med länsstyrelsen, vilket betyder att de ansva-
rar för skötsel av området. Men föreningen vill 
mer. Målet är ett förvaltningsavtal med hel-
hetsansvar. Hittills har länsstyrelsen motsatt sig 
detta och hänvisar exempelvis till bristande for-
mell kompetens, vilket inte föreningen tycker 
är något problem. Den kan man köpa in och 
medlemmarna kan fortbilda sig. 

Den lokala kunskap som invånarna anser sig 
ha, värdesätts inte av länsstyrelsen och för att syn-
liggöra den arbetar föreningen med ett material 
från Gaia Foundation, en internationell miljöor-
ganisation. Med hjälp av materialet kartlägger de 
lokal kultur och lokal kunskap om naturen. 

– Det är oerhört intressant och får männis-
korna i bygden att se att de kan saker, säger 
Eva-Lott Wennberg. 

Kustringen går vidare
För närvarande arbetar Kustringen med att ta 
fram skötselplaner för Fastighetsverkets kro-
noholmar med målet att även få ansvar för den 
delen av förvaltningen. 

– Det är en liten och svårtillgänglig del av 
deras skogsinnehav, men för oss är den viktig. 
Om vi kan ta ved därifrån och planera för tu-
rism så skulle det betyda mycket för oss, säger 
Eva-Lott Wennberg. 

Övertygelsen är stark i Kalix kustbygd.om att 
lokal förvaltning av naturreservat är en viktig 
komponent i det lokala utvecklingsarbetet. 
Det är också en slutsats som framkommer i re-
geringens skrivelse ”En samlad naturvårdspoli-
tik /”. För att de slutsatserna ska omsät-
tas i praktiken, krävs ett förändrat synsätt och 
en ny syn på roller och rollfördelning hos in-
blandade aktörer. I Kalix kustbygd har man 
tagit ett steg på vägen mot lokal förvaltning av 
naturreservatet, och man går en spännande och 
lärorik tid till mötes.

Hållbara bygder Kalix kustbygd utgörs av tre 
byar: Storön, Ryssbält och Ytterbyn/Nyborg, alla 
belägna i Kalix kommun. Utöver förvaltningen av 
naturreservatet arbetar man för ökade utkomst-
möjligheter för företag i bygden och för förbättrad 
service för såväl barnfamiljer och äldre.
 
  :

Eva-Lott Wennberg, eva-lott@telia.com 
: -  
: Timmervägen ,   Kalix-Nyborg
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Att skapa gemenskap i bygden är en 
stark drivkraft bakom arbetet med 
kretsloppsföreningen. Genom olika 

sociala arrangemang, bland annat studiecirk-
lar, fisketävling och marknad sprider föreningen 
kunskaper och förståelse för arbetet. 

– Det är inte bara miljön som tjänar på det 
här. Ett kretsloppsarbete kräver att man arbe-
tar tillsammans och det betyder att vi som bor 
här har lärt känna varandra. Sammanhållningen 
i byn har blivit bättre och det är trevligt, säger 
lantbrukaren Börje Johansson.

Produktion
Lokal produktion ger försörjning och sysselsätt-
ning i bygden. I Hultabygden finns flera levande 
jordbruk varav ett drivs ekologiskt. Det har gett 
möjlighet till samarbete mellan lantbrukare och 
konsumenter vad gäller grönsaks- och potatis-
odling. Potatisodlaren, till exempel, upplåter en 
bit färdigbearbetad jord och konsumenten sköter 
bland annat rensning och skörd. Det som är ratio-
nellt att göra i större skala, såsom beredning av 
jorden för odling, sköter lantbrukaren.

Konsumtion
Målet är att konsumtionen ska bestå av så när-
producerade produkter som möjligt. Det är av 
stort värde att veta var och hur den mat man 
äter framställs. En hel del basvaror som till ex-
empel potatis, mjölk och mjöl går att köpa från 
jordbruket. Flera av föreningens medlemmar 
har egna odlingar där en del av vinterbehovet 
av grönsaker produceras. Vad gäller konsumtion 
av energi så eldar många med ved för uppvärm-
ning av hus och varmvatten. Solfångare finns 
som komplement, liksom luft- och jordvärme-
pumpar. Man försöker också minska energi-
åtgången på olika sätt.

Återvinning
Målet är att så mycket som möjligt av avfallet 
ska återanvändas. Precis som på de flesta andra 
ställen på landsbygden har hushållen i Hulta-

Hultabygdens kretsloppsförening 
– samhälle i balans

Hultabygdens kretsloppsförening består av ett 30-tal hushåll. I föreningen arbetar de 
med alla delar av kretsloppet, både produktion, konsumtion och återvinning. Målet är 

att anpassa nyttjandet av naturen så att den inte utarmas. 

bygden enskilda avloppsanläggningar. Genom 
att ta tillvara urinen i urinseparerande toalet-
ter kan man få ett bra näringstillskott till jord-
bruket, samtidigt som man minskar läckaget till 
omgivande vattendrag och sjöar. För närvaran-
de har  hushåll urinseparerande toaletter. Uri-
nen från dessa används som näring i jordbruket. 

I ”slamprojektet”, till vilket 30 hushåll har 

anslutit sig, tömmer en ekologisk jordbrukare 
hushållens trekammarbrunnar och sprider efter 
avvattning och kompostering slammet på åker-
mark. Alla som är med i projektet har förbundit 
sig att bara använda produkter märkta med Bra 
Miljöval där det är möjligt.

Hållbara bygder Hultabygden omfattar byar-
na Hulta, Sandebo och Dänskebo med omnejd 
som ligger  mil söder om Linköping. Som kan 
läsas av ovanstående fokuseras arbetet kring 
kretsloppstanken.

  :

Börje Johansson, hultanorrgard@privat.utfors.se
: - , Hultabygdens kretslopps-
förening, Hulta Norrgård,   Linköping
: ttp//biphost.spray.se/hultabygden
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Ammer, Krångede och Döviken 

– med naturen som utvecklingsmotor

I byarna Ammer, Krångede och Döviken ser invånarna fler arbetstillfällen som en
förutsättning för ökad inflyttning och föryngring i bygden. I och med arbetet med projektet 

Hållbara bygder har man bestämt sig för att satsa på den naturnära turismen. 

Naturen i området har mycket att erbju-
da, såväl för bofasta som för turister. 
Goda förutsättningar finns för jakt, 

fiske, ridning, vandring och andra naturnära 
aktiviteter. 

Visionen för framtiden bygger på de förut-
sättningarna och de tre grundstenarna är natur-
upplevelser, kulturupplevelser och extremupple-
velser, gärna i kombination. 

I bygden finns redan verksamma entreprenö-
rer som levererar allt från boende till skapande av 
extremupplevelser. Projektledaren Egil Nilsson 
poängterar vikten av ett gott samarbete mellan 
traktens närings- och föreningsliv, inte minst 

för att skapa en miljö som möjliggör nyetable-
ring likväl som utveckling av befintliga verk-
samheter. Ragunda upplevelseland är namnet 
på samverkan kring turismfrågor – en samver-
kan som också manifesteras på Internet genom 
en portal.

Naturupplevelser 
Ridklubben Östjämten i Ammer har som mål 
att bli östra Jämtlands samlingspunkt för häst-
sport. De har redan fina förutsättningar för 
klassisk hästsport, men utvecklar nu ett omfattan-
de nät av ridleder med hjälp av Hållbara bygder. 
Jakt och fiske är viktiga turistmagneter i bygden, 
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och det kompletteras med utbildning för jakt- 
och fiskeguider. En profilfråga är att skapa till-
gänglighet till naturupplevelser för alla. Det gör 
man genom ett aktivt arbete med anpassning 
till funktionshindrades behov. 

Kulturupplevelser
Flera vandringsleder med kulturhistorisk prägel 
har skapats av Krångede-Dövikens byförening, 
däribland den så kallade Pilgrimsleden med ut-
siktstorn från vilket man kan beundra det vackra 
landskapet. Att leden heter just ”Pilgrim” beror 
på att leden på -talet vandrades av pilgri-
mer som hade den norska vikingahövdingen 
Olov Haraldssons grav som mål. Samverkan tycks 
ha blivit bygdens ledord. Krångede museum ingår 
i ett samarbete mellan fem lokala museer med vitt 
skilda inriktningar De har samlats under beteck-
ningen Ragunda museiland. 

Extremupplevelser
Med rodel-, bob- och snowracebana som hyst 
VM, EM och SM, finns även goda förutsätt-

ningar för extremupplevelser. Andra upple-
velser som kan erbjudas den äventyrslystne är 
forsränning, vildmarkssafari och en uppsjö av 
olika motorsporter. Mest spektakulärt är ändå 
zorbing. En zorb är en gigantisk genomskin-
lig plastboll med dubbla, uppblåsbara väggar. 
Den modige kryper in i den inre bollen och lå-
ter kamraterna sätta bollen i rullning nerför en 
slänt… och zorbar.

Det är de tre byarna Ammer, Döviken och 
Krångede, en mindre del av Ragunda försam-
ling, som formar Hållbara bygder-projektet. 
Inom projektet arbetar man företrädesvis med 
utveckling och samverkan inom turistnäringen.

  :

Egil Nilsson, projektledare, 
krangede.museum@home.se
: -   
Hållbara bygder, c/o Krångede museum, 
Krångede ,   Hammarstrand
www.ragundaupplevelseland.se 
www.ragundamuseiland.se
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Näshulta – aktivt arbete för skolans 
fortsatta existens
När skolans överlevnad hotades, bestämde man 
sig för att stärka skolans ställning. Den lokala 
utvecklingsgruppen Näshultas framtid tog aktiv 
del tillsammans med lärare och föräldrar. Bland 
annat arbetade man fram en handlingsplan för 
ombyggnad av skolan för att kunna erbjuda för-
skola i byn. 

Näshultas framtid arbetar aktivt med inflytt-
ningsfrågor för att säkerställa skolans överlev-
nad på sikt. Både kommunen och kyrkan har 
släppt till mark, vilket resulterat i att ett antal 
nya hus har byggts och familjer flyttat in. I en 
före detta lantarbetarbostad pågår ombyggnad 
för att skapa fyra nya lägenheter. 

Hotet om nedläggning av skolan är avvärjd 
och den nya förskolan är full, mycket tack vare 
inflyttningen. 

: Ulf Berglund 
: - , -  

: Näshulta Framtid, 
Österby Gård,   Näshulta
-: ulf.berglund@telia.com
:  www.nashulta.se

Ullaredsbygdens pärlor – 
landsbygdsturism med närhet till 
Sveriges största turistmål
Ullared är så mycket mer än det stora varuhuset. 
I trakterna kring Ullared pågår ett utvecklings-
arbete kring småskalig landsbygdsturism med 
fokus på rekreation, natur och historiska upple-
velser. 

Tidigare arbetade alla företag och föreningar 
på egen hand, men nu har det blivit ändring. 
Ett nätverk har skapats för att öka samarbetet 
mellan de som verkar inom turistnäringen. En 
mässutbildning är inplanerad, till sommaren ska 
en cykelled vara klar och framöver blir det en 
cykelfestival. 

Ett av målen för Hållbara bygder Ullareds-
bygdens pärlor är att utveckla ett besöksmål 
som lockar till förlängning av besöket i Ullared, 
samt att nya grupper hittar till trakten. 

: Inger Karlsson, 
: -  , -  , 
: Ullaredsbygdens Pärlor, 
Box , Kommunhuset,   Ullared
-: inger.karlsson@falkenberg.se
: www.ullaredsparlor.se 

Bäckebo-Kråksmåla – lokal 
översiktsplan till stöd för lokal 
utveckling
Det var mer än tio år sedan kommunen revide-
rade översiktplanen, och att kombinera en för-
nyad översiktsplan med utvecklingsarbete sågs 
som en bra väg att gå. Alsterbro-Bäckebo.nu 
samarbetar med kommunen och tanken är att 
det ska generera idéer och att nya projekt ska 
uppstå. Projektet är internationellt och viktiga 
teman är att fånga upp nya entreprenörer och 
att satsa på turism.

Vilseleden, en ridled som ska bli  mil lång, 
är ett konkret exempel på vad utvecklingsgrup-
pen arbetar med. Där letar man nu möjliga rast- 
och övernattningsplatser. Smålands kulturväg, 
Väg , går genom bygden och föreningen har 
satt upp informationstavlor vid rastplatserna. 
En stugförmedling är under uppbyggnad. 

: Georg Erlandsson 
: - , -  

: Bäckebo-Kråksmåla LRF, 
Knivingaryd , Norrgården, 
  Alsterbro
-: georg.erlandsson@swipnet.se
: alsterbro-backebo.nu

Ny Socken utvecklingsgrupp –
överenskommelse med kommunen för 
bygdens framtid
I utbyte mot att få behålla skolan har utveck-
lingsgruppen lovat att göra vad den kan för att 
öka inflyttningen. Det gör gruppen dels genom 
en tomtinventering för att få fram nya attrakti-
va tomter och dels genom att planera ett senior-
boende för att få generationsväxling på fastighe-
terna i bygden. 

12

Fler Exempel



Ny Sockens utvecklingsgrupp arbetar också 
med att restaurera en älv i ett Natura -om-
råde. De bygger nya lek- och uppväxtområden 
för öringen med sikte på framtida sportfisketu-
rism. Den sällsynta flodpärlmusslan som är be-
roende av öringen, finns i älven. I och med ar-
betet får den bättre levnadsbetingelser. 

Slutligen pågår arbete med att återskapa en 
riven kraftstation som så småningom ska leve-
rera billig el till seniorboendet. 

: Peter Joensuu
: - , -  

 - 

: Ny Sockens Utvecklingsgrupp, 
Kyrkbol, Solvind,   Arvika
-: odemarkskonsult@telia.com

Sollerön – markernas mångfald
Med ambition om att på nytt öppna upp kul-
turlandskapet har Solleröns krondiken restaure-
rats. Genom Hållbara bygder har ett antal loka-
la föreningar ansvarat för manuell och maskinell 
röjning av sammantaget , mil krondiken. 
Långsiktigheten garanteras av en överenskom-
melse som innefattar röjning vart tredje år samt 
utvärdering om  år. Målet är att återskapa sto-
ra delar av det öppna landskap som känneteck-
nade bygden för  år sedan. Som ytterligare 
landskapsvårdande insats har betesföreningar 
skapats. 

Viktigt är också att stärka Solleröns identitet 
som gammal vikingabygd. En grupp med yngre 
människor har ambitionen att lära sig mer om 
vikingabygden, för att sedan kunna lära andra. 
De har även framskridna planer på att uppföra 
en vikingagård. 

: Kjell-Erik Eliasson 
: -  

: Sollerö Sockenförening, Box , 
  Sollerön
-: cccc@telia.com
: www.solleron.se

Trönö – Med tanke på lokal ekonomi
En vision i Trönö är att göra offentliga pro-
jektmedel överflödiga. Genom bland annat ett 
stödsparkonto i JAK-banken hoppas de kunna 
skapa sitt eget riskkapital för goda idéer och 
projekt som initieras i bygden. Med pengar 
från det kontot har man köpt en bystuga där 
en godkänd friskvårdslokal iordningställts. Det 
betyder att några enmansföretag inom frisk-
vårdsbranschen har kunnat expandera. 

Invånarna arbetar aktivt för att fler företag 
ska etableras och växa i bygden. En mejerilokal 
håller på att färdigställas för småskalig ostpro-
duktion och bygdens aktiva lantbrukare har bil-
dat en energigrupp med målet att producera in-
hemsk energi från förnyelsebara energikällor. 

: Michael Lindberg 
: -  , -  

: Trönöbygdens Ek Förening, 
Lertagsvägen ,   Trönödal 
-: info@tronobygden.se
: www.tronobygden.se

Tivedsbygden – turism förankrad 
i naturens förutsättningar
Turismen är redan omfattande i Tivedsbygden 
med Tivedens nationalpark som besöks av män-
niskor från när och fjärran. Som ett komplement 
till vandring finns nu en ridled på minst  mil. 
Den tangerar nationalparken samt sträcker sig 
över två socknar och utgör en bred grund för 
nätverkssamarbete. Att erbjuda bygdens natur- 
och kulturintresserade gäster olika upplevelser, 
service, kulturutbud och information, bidrar till 
lokal utveckling, inflyttning, bibehållen basser-
vice och fler lokala arbetstillfällen. 

: Ulla Tivell 
: -  , (-  ) -  , 

 -  

: Tiveds Utvecklingsgrupp, Undevi, 
  Tived
-: ulla.tivell@hush.se
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Västra Torup – bystugan för social 
sammanhållning och ekonomisk 
utveckling
När bystugan i Västra Torup stod färdig togs 
den snabbt i bruk för olika verksamheter, bland 
annat ett ungdomscafé. Men den är även kär-
nan i utvecklingen av en rad kommersiella 
verksamheter, såsom Bed & Breakfast, konfe-
rensverksamhet och leveranser av picknickkor-
gar. Genom samarbete med en lokal lantbru-
kare har en älgpark iordningställts och vad som 
började som grillaktiviteter för älgparkens be-
sökare har numera utvecklats till ett helt vild-
markspaket. 

Ett turismnätverk har bildats där ett trettio-
tal lokala föreningar och företag i och utanför 
bygden ingår. Nätverket har tagit fram en bro-
schyr där alla får presentera sina verksamheter 
samt startat ett samarbete med byskolan som 
ordnar kurser i webbdesign. 

: Connie Asterman, 
- , -   

: Byalaget Västra Torup, 
Box ,   Tyringe
-: asterman@bredband.net
: www.vastratorup.se 

Projektledare för Hållbara Bygder:
Staffan Bond
: -  , -  

 -   (- ,  -  )
: Folkrörelserådet 
Hela Sverige ska leva, Stortorget , 
  Stockholm
-: staffan.bond@bygde.net   
: www.bygde.net 

Assisterande projektledare:
Elin Liljebäck
: - , -  

Resursperson:
Anders Tivell
: -  , -  

: SLU omvärld, 
box ,   Uppsala
-: anders.tivell@omv.slu.se

The Gaia Foundation
London, England
: +    
: ․   

: www.gaiafoundation.org 
Kontaktperson i Sverige: Anders Tivell
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Skriften ” Vi skapar hållbara bygder” är producerad inom projekt Hållbara bygder
som finansieras av Miljö- och lantbruksprogrammet, LBU.
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Skrifter i samma serie: 

Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg, 2006

Vi organiserar byskolor, 2006   

Vi bevarar och brukar kulturlandskap, 2006 

Vi ökar vår beredskap inför kriser, 2006  

Vi skapar hållbara bygder, 2006 

Vi stöder småföretagande, 2006  

Vi arbetar med integration, 2006

Vi förvaltar våra naturresurser, 2006 

Vi ordnar boende, 2006

Vi samverkar med kyrkan, 2006

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, 2006

Vi behöver samlingslokalerna, 2006  

Vi stödjer lokal utveckling och tydliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten  
lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Mer än 4 000 utvecklings- 
grupper, länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 män-
niskor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. 
En växande folkrörelse som ger mångfald och livskraft i hela Sverige!

Stortorget 7 · 111 29 STOCKHOLM · Tel 08-24 13 50 · Fax 08-24 28 05 · info@bygde.net · www.bygde.net


