Erfaren heter av Landsbygdsprogram
för Sv erige 2007-2012 (2013)

case 5:
Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden
har ökat, både för
de besökande och boende
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Jonas häller upp vitt vin från förra årets
skörd.
– Nej nej, du behöver inte luftsätta med
en gång, säger han till undertecknad när
denne börjar snurra runt innehållet i
glaset, det räcker med att du doppar ner
näsan i glaset.
Nu gör vi det alla fyra.
– Man känner förra sommaren, fläder,
krusbär, säger Jonas.
– Lite honung, säger Marie-Louise.
– Mm kanske, faktiskt lite citron. Hur det
nu kan vara? Det har inte varit en citron i
närheten vad jag vet, säger Jonas.
– Det är svårt att säga att Solaris bara
har en smak, säger Marie-Louise. Så är det
vinprovning, vi är alla olika. Jag och du har
ju olika syn och referenser för hur vin
doftar och smakar.

marie-louise och
Carl-Magnus Hedin
Driv er sedan 2006
vingården Villa Mathilda i
Arild . De producerar vitt
vi n som främst sä ljs till
restauranger samt a rrangerar besök med vi n provn ingar.

Sverige dåligt rykte
– De ser sig som ambassadörer och pionjärer. Deras entusiasm är smittande och
övertygande och deras utmaningar är
stora, vissa skulle säga oöverstigliga. För
tio år sedan var tanken på Sverige som
vinland lika aktuell som att sälja
bastuaggregat i Sahara. Hur kom de på
tanken?
Carl Magnus:
– Vi har älskat vin sedan åttiotalet, och
mat. Lika länge har vi åkt runt som glada
amatörer bland vingårdarna i Europa och
smakat och sniffat oss fram
– Dessutom handlar om det en
inställning till livet, att våga sadla om
och anta ännu en utmaning. Sverige som
vinland har ju haft ett mycket dåligt
rykte, säger Marie-Louise.
De köpte gården 2006 och satte igång.
Bodde då i Göteborg. Marie-Louise är
från trakten och ville hem efter trettio år
på västkusten. 2010 slutade de sina jobb
för en, som de säger: ”pensionärstillvaro
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Den här dagen får de vad det tål,
vinstockarna.
De flaxar och vrider sig i vinden, hård
och kall utifrån det skumtoppade havet.
Man ser dem genom bilrutan där de löper
utefter en slänt ner mot Arilds Vingård i
nordvästra Skåne. Längre upp för backen
står den närliggande lilla vingården Villa
Mathildas prydliga rader.
Långt till nästa sommar nu. Långt till
förhoppningarna om en bättre skörd
2013. Årets har samfällt beskrivits som
katastrofal av de skånska vinbönderna.
Efter ett par minuter rattar Jonas
Ivarsson in på sin gård. Carl-Magnus och
Marie-Louise Hedin från Villa Mathilda har
redan anslutit för ett gemensamt samtal
om hur tjänste- och upplevelseutbudet
har ökat på landsbygden, både för de
besökande och boende.
Jonas öppnar dörren in till en väl
tilltagen lokal för produktion, lagring och
vinprovningar. Här samsas blanka
välpolerade vinpressar med buktande
dammejeanner, här ryms rader av
flaskställ under djupa valv, byggda av
umbrafärgat Höganästegel. Intill ligger ett
konferensrum med ett långt bord vid
vilket vi sätter oss.
Deras vingårdar är också vängårdar och
stöttar varandra.
En sak som de också odiskutabelt är
överens om är druvan Solaris förtjänster.
Druvsorten har tagits fram i Tyskland och
såväl vinexperter som svenska vinodlare
menar att det är den som har de allra
bästa förutsättningarna i Sverige.
– Solaris står emot kraftiga påfrestningar, har stark växtkraft och ger samtidigt en
stor smak, säger Marie-Louise.
– Den har levererat våra möjligheter på
ett silverfat, utan den hade det inte gått,
säger Jonas. Här på Arilds vingård tror vi
jättemycket på Solaris som en av vägarna
framåt för svensk vinnäring.
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Svenskt vin var till för några år sedan mest
en rolig tanke. Nu har vinden vänt och inte
minst i Skåne ploppar vingårdarna fram som
mogna druvor. I Arild i nordväst heter möjligheten Solaris.

Anette och Jonas
Ivarsson
Driv er sedan 2006 Arilds
vingård . Här producerar de
eget vi n samt förestår e n
restaurang oc h konfe rensanläggn ing där de a rrangerar
middagar med vi n provn ing.
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samma feeling som man får när man
besöker gårdar i Frankrike och Spanien
och Italien som funnits i en, låt säga,
åtta generationer

Samma jord som i
Bordeaux

med livskvalitet” och flyttade ner för
gott. Fram till de flyttade utbildade de
sig i vinodlingens grunder på universitetet i Göteborg.
– Utmaningen för oss är inte att sälja i
stora kvantiteter utan att ta fram ett vin
som är av verkligt god kvalitet.
Jonas och Anette Ivarsson på Arilds
vingård hade en annan utgångspunkt.
– Vi var mitt i livet och vi ville göra en
förändring, vinet skulle vara en huvudnäring. Då måste man upp i storlek så vi
planerade för 10 ha.
Anette fick idén redan 1997, när hon
gick och klippte och skötte en vinstock
som de hade här i huset på Lilla vägen i
Arild. 2005 påbörjade hon en utbildning
i vinmakeri och vinodling och tog en
kandidatexamen i Göteborg.
– Vi startade 2010. Då hade vi gjort en
del investeringar för att vi kunnat ge
ekonomisk näring till verksamheten
utifrån ett annat bolag i familjen. När vi
byggde så fick vi investeringsstöd det
gjorde att vårt kapital ökade med 30 % i
satsningen vilket gjorde att vi kom in på
rätt nivå direkt. Min fru fick också ett
nystartsstöd för projektet.

Sköts som bebisar
De insåg redan från början att de också
måste starta kringverksamheter runt
vinodlingarna.
– Vi vill få ut mer vin, det är vår
affärsidé. För att lyckas med det så

4

måste vi ha finansiella stöttor i form av
andra erbjudanden, inte minst i början
när de nyplanterade vinstockarna inte
ger någon frukt och de måste skötas
som bebisar. Vi måste alltså göra pengar
för att kunna investera, säger Jonas.
Så de har byggt restaurang och
konferensrum. Här arrangerar de t ex
middagar med vinprovning.
– Vi har också skördefester. Senast
kom det 200 personer som var och en
betalade 500 kr för att hjälpa till att
skörda druvorna. De är här en eftermiddag och får fika, middag och kunskap.
Vad det gäller deras egnas verksamheter och den omedelbara omgivningen
kan de skriva under på att tjänsteutbudet har ökat.
– Vi har båda besökare till våra
vingårdar, fast med lite olika förutsättningar, säger Carl-Magnus.
– Ni tar under tio och vi tar över,
skrattar Jonas.
– Under sommarsäsongen är det
visning av Villa Mathilda en gång i
veckan, fredag eftermiddag. Besökarna
får se ett bildspel, provsmaka, vi gör en
vandring bland stockarna och så bjuds
det på tilltugg. Samtidigt lär vi oss själva
mer och har kul, säger Carl-Magnus.
– Vi är väldigt intresserade av
besöksnäringen och att den är levande,
det här är vårt sätt att bidra, säger
Marie-Louise.
– Jag känner mig verkligen som en
pionjär, inflikar Jonas. Vi ska bygga upp
en gård som ska leva kvar och skapa

Framöver önskar de sig gårdsförsäljning
samt också betydligt skarpare fokus på
utvecklingen av vinodling i Sverige.
– Det skulle t ex kunna vara att SLU
inrättade en gren för vin, med sikte på
både utvecklingsarbete och utbildning.
– Det finns ju en hel del att sätta
tänderna i. Exempelvis så tar det ca 100
dagar från blomning till skörd. I år
blommade det väldigt sent, i mitten av
juli. Då kan man inte skörda förrän långt
in i oktober, med risk för att det
kommer frostnätter. Är det här något
som man på sikt skulle kunna åtgärda så
hade det hjälpt svensk vinodling något
enormt, säger Carl-Magnus.
– Växthus går inte heller, druvorna får
smak av väder och vind. Egentligen har
vi finns förutsättningar, jorden är
densamma som i Bordeaux där de
kanske gör världens bästa vin, säger
Jonas.
Under de år som de har varit igång så
har de upplevt ett galopperande
växande intresse från såväl media som
konsumenter. Något som gör att det
känns mycket stimulerande inför
framtiden.
– Vad som också är roligt är att
kvaliteten på vinet redan idag är långt
över förväntan, säger Jonas.
– Det var mycket mer jobb än vi trott,
men vi har blivit belönade ytterst rikligt,
både vad gäller kvalitet på vinet men
också emotionellt, säger Carl- Magnus.
– Fast vi är ju fortfarande nybörjare,
man måste tillåta sig att göra misstag.
Vi har inte den kunskap i ryggen som
man har i Frankrike, säger Marie-Louise.
– De första 200 åren får man experimentera sig fram, säger Jonas och
skrattar. ■
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de nya kar
MittSkåne på kartan är ett leader-projekt och ett samarbete mellan Eslöv,
Höör och Hörby kommun. Kurser i affärsutveckling och träffar för besöksnäringsföretagen har lett till ett ökat samarbete mellan företagen och ett
utökat utbud till de besökande. Pernilla Colhag är projektledaren som har
koll på kompassen.

Jag frågar i luckan på stationen. Killen
tittar på mig som om jag kom från en
annan planet.
– Boijerz konditori?! Ja alltså, du går
ut från huset, till vänster och sedan
omedelbart till höger.
Som att vara i centrala Paris och
fråga efter Eiffeltornet.
Inne på detta välkända och minst
sagt välsorterade konditori väntar
Pernilla Colhag.
Hon skrattar när hon hör om min
okunskap:
– Jo Boijertz är nog rätt känt här.
Välkommen.
Pernilla är projektledare för
MittSkåne på kartan. Syftet med
projektet är att stärka och utveckla
denna del av Skåne som resmål.
Detta genom: ”kunskapssupport och
affärsutveckling kring resmål och
agrar turism”. Avgränsningen utgörs
av Eslöv, Höör och Hörby. Projektet
drivs av Eslövs kommun.
Pernilla är nu igång med fas två.
– Första delen har gått mycket bra.
Syftet var ytterst att stärka besöksnä-
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ringen. Jag måste säga att företagen
har varit väldigt engagerade i detta,
allt från mycket små verksamheter till
Skånes Djurpark.
– En ytterligare positiv effekt är att
företagen nu pratar med varandra
och många har också varandra som
samarbetspartners.

Ett första steg
Den kunskapssupport och affärsutveckling som programmet beskriver
har arrangerats på flera olika sätt.
Dels genom en kurs i affärsutveckling
som löpt över sex tillfällen:
– Den har hela 27 företag slutfört.
Vi har fokuserat på hur man skapar
nya produkter och sedan når ut
genom olika typer av marknadsföring. Deltagarna har även fått med
sig arbetsuppgifter att jobba med.
– Vi har också bjudit in till sex
entreprenörsforum. Där vi har haft
mellan 60 och 120 deltagare. Vid
dessa tillfällen har vi pekat på olika
sidor av företagandet, i förhållande

till vår region. Vi har dessutom
varierat platsen för träffarna för att
påvisa att det finns många intressanta ställen i vårt närområde.
Vid dessa forum har det alltid
funnits tid till mingel så att deltagarna ska kunna ta första steget till
att göra affärer. Ett annat sätt att få
dem att mötas har varit att arrangera
en speeddating och genom after
work.
– Det är viktigt att skapa mötesplatser, många är ensamföretagare, med
betoning på ensam. De har ett stort
behov av nätverk, ofta är de inte
heller heltidsföretagare och behöver
både feedback och inspiration.

Utveckling tar tid
Pernilla tar samarbetet mellan Hotell
Stensson, Ringsjöstrand och Ringsjö
värdshus som ett bra exempel vad
som kan hända när tycke uppstår. De
har tillsammans skapat ett cykelpaket
med mat och övernattningar, samt en
service som gör att den som cyklar
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rtritarna
slipper att ta hand om packningen
och bara kan njuta av turen.
– Eller se på Blommeröd Stuteri
som hade en nedåtgående trend
med sina arabhästar. De började
samarbeta med Kvarnbacka som har
islandshästar och det har satt fart på
deras verksamheter.
– Det är viktigt att hela tiden hitta
vägar för utveckling av sitt företag,
inte minst att hitta nya kundgrupper,
vilket man kan göra när man börja
samarbeta med en annan företagare.
Vad säger hon då om påståendet
att tjänste- och upplevelseutbudet på
landsbygden har ökat, både för de
besökande och de boende?
– Absolut är det så. Vad jag vet med
säkerhet är att tio nya arbetstillfällen
har tillkommit i regionen under de
här två åren.
Hon menar dock att utveckling tar
tid, att det är tidskrävande att
utveckla nya produkter och nya
verksamheter

– Vad som är väldigt bra är att
MittSkånes tre kommuner inser det.
Det är viktigt att det här arbetet får
en kontinuitet och att man fortsätter
att fånga upp de krafter som man
byggt upp.
Hon tycker också att processen
inom ramen för landsbygdsprogrammet har fungerat väl. Det har varit
korta beslutsvägar och gått enkelt
och snabbt att få besked.
– Sedan finns det saker att önska
när det gäller vissa bitar av det
administrativa, t ex att det ska vara
papper på allt. Att exempelvis under
en period administrera tidrapporter
för 300 deltagare i fysisk form tar lite
tid. Vilket också blir aningen
paradoxalt eftersom vi i hög grad
uppmanar företagen att bli mer
digitala.

En spännande mix
Nu fortsätter fas två av projektet.
Fokus ligger på att fortsätta på den
inslagna linjen. Utgångspunkten är
självklart att sätta MittSkåne på
kartan.
– Den norra delen av regionen har
en fantastisk och varierad natur att
erbjuda. Den södra delen som mest
består av slätter har ett stort

kulturutbud. Den mixen är ett
slagkraftigt erbjudande.
– Sedan finns det ett behov idag av
att fylla detta med ännu mera
produkter och tjänster och unika
erbjudanden. Här kommer återigen
samarbetet mellan företag in som en
mycket viktig drivkraft i den
processen.
Pernilla pekar också på ytterligare
en resurs som man ska fortsätta att
utveckla, de boende.
– Det är en utmaning att attrahera
de i närområdet eftersom man bli
hemmablind och man är sämst på att
turista hemma.
– Vi har ett projekt som vänder sig
till dem som bor i regionen, ”Upplev
MittSkåne”. En helg i maj har
besöksmålen öppet hus och vi
anordnar en tipsrunda med priser.
Förra året deltog ett trettiotal
företagare och det kom riktigt
mycket folk, så det här kommer vi att
fortsätta med.
Hon understryker att vikten av att
de som bor i området får upp
ögonen för sin bygd och vet vad den
erbjuder.
– Kan vi ge dem bra kunskap och
rätt känsla så blir de perfekta
ambassadörer. ■
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där vägen slutar
Tassemarker är enligt sajten Folkmun
detsamma som en oländig trakt och
vildmark. Ännu mer tydligt uttryckt: ”en
trakt där avtryck av varg och björns tassar
går att spåra”.
Fullt så långt bortom allfartsvägarna ligger
nu inte Mjönäs, några mil nordöst om
Kristianstad. Dock tillräckligt för att Göran
Nilsson, som är ordförande i Tassemarkens
Fibernät, inte tvekade vad gäller namnvalet.
– Det kändes helt rätt och namnet fastnar.
Dessutom har Kristianstadbladet en gång
påpekat att har man kommit till Mjönäs, så
har man kommit till ingenstans och norr om
det ligger Skärsnäs.
Nu har hushållen, förutom ett byahus och
två fotbollsplaner, ett fibernät som enkelt
kan mäta sig med vilket urbant kluster som
helst. Något som inte var helt givet när Tele
2 2008 hade grävt sig fram till den gamla
telefonstationen i Mjönäs och erbjöd
hushållen ADSL-uppkoppling.
– Vi tyckte inte att det var en så bra idé.
Det vi hade hört om ADSL var att om man
köpte 10 MB så fick man två, säger Göran.
Dessutom, om många var inne på nätet så
gick kapaciteten ner. Det kändes inte som
om det var något som vi ville ha.
Så Göran och några till i grannskapet tog
kontakt med ByNet, ett företag som har
specialiserat sig på att skräddarsy lösningar
för sammanslutningar på landsbygden som
vill ha väl fungerande fibernät. De kom på
besök och höll en mycket inspirerande
presentation.
– Med den informationen i ryggen så åkte
vi runt i bygden och la lappar i brevlådan
och kallade till ett möte i byahuset i Mjönäs.

Fortsatt projektering
I maj 2008 startade de en ekonomisk
förening som lät bekosta en förstudie som
de gjorde i helt egen regi, Göran och två
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andra medlemmar utgjorde arbetsutskottet.
Han skrattar:
– Jag får väl erkänna att det tog en hel del
tid i anspråk. När vi till slut hade gjort våra
beräkningar så visade det sig att det skulle
kosta ca 4 ½ miljon, då var vi 71 hushåll
vilket innebar 50 000 per skalle, det hade
aldrig funkat.
– Vi tog kontakt med Leader/Skånes Ess
som då fanns i Sibbhult, med Länsstyrelsen i
Kristianstad, Region Skåne, banken och
Olofströms kraft eftersom det är de som har
elnätet.
I berättelsen är vi nu framme vid 2009 och
under hela det året fortsatte projekteringen:
– Vi fick 1,6 miljoner i stöd genom
Länsstyrelsen och 800 000 genom Leader.
Då kom vi ner på 15 000 per hushåll, vilket
var väldigt överkomligt.
När tjälen gick ur marken våren 2010 satte
grävandet igång. I samband med det kom
ett kraftigt åskväder som under en längre
period slog ut de uppkopplingar som vissa i
området hade.
– Det gjorde att fler gick med i projektet,
så vi blev 94. Idag är vi 110 hushåll, vilket
utgör ca 75 % av de fast boende. Dessutom
är fler på väg in.

En föregångare
– Markarbetena var klara i september och
den första november 2010 hölls invigningen.
– Alla är väldigt nöjda med att vi inte valde
ADSL. Det är en VW och vi fick en Porsche.
Dessutom är det billigt. Abonnemanget
kostar 300 i månaden och för det får du TV,
Internet och telefon. Något som är så
prisvärt hittar du nästan inte någonstans.
En annan effekt, menar Göran, är att det
höjer värdet på fastigheterna.
– Det här är ju lika viktigt som en fysisk
väg fram till huset. Dessutom gör det
beslutet lättare för människor att stanna

Foto: Ulla Nilsson

Världen ligger i vår digitala tid bara ett knapptryck bort. Det var något som Göran Nilsson,
ordförande i Tassemarkens Fibernät, tog fasta
på. Så nu har över 100 hushåll i Mjönäs och
Skärsnäs en nätkapacitet som kan få nördar i
Silicon Valley att flacka med blicken. Dessutom
har fastighetsvärdena ökat.

kvar i bygden, även de unga. Barn och
ungdomar uppskattar väldigt mycket
hastigheten vi har i vårt nät.
Tassemarkens Fibernät har varit en
föregångare i området. Vånga och Barum
vid Ivösjön har tagit efter. Göran har varit
ute en hel del och berättat om hur de har
gjort, vilket har inspirerat och väglett.
Dessutom har han blivit kontrakterad av
ByNet.
Vad ska man då tänka på om man vill få till
ett fibernät som Tassemarkens?
– Det viktigaste är att du får hushållen
med dig. Det är givetvis helt avgörande att
de är villiga att starta en förening för att ett
sådan här projekt ska kunna komma igång.
Man måste också inse att det är väldigt
mycket jobb.
– Sedan ska man inte ha för bråttom.
Sådant här tar tid att få in i människors
medvetande. Det är också bra om man
förstår att samhället inte kommer att göra
det åt en, däremot är det ett roligt steg att
inse att bidragsdelen är generös, det gör
det hela möjligt.
Hur mycket kräm har Göran då själv i sitt
hus?
– Det finns ett par medlemmar där
ungdomarna lanar, de har 100 MB. Jag har
10 MB det är fullt tillräckligt, men vill jag ha
mer så är det bara att ringa och beställa.
Vad tycker du själv är den största
fördelen?
– Jag har en dotter i USA och det är
fantastiskt att kunna skypa med henne. ■

börjar den
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en tjänst
för naturen
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Att ligga lite off är en del av affärsidén.
I Kuskahusen Gårdshotell har Anette och
Lars Löfstedt skapat ett erbjudande av
kvalitativt boende för naturintresserade
och dessutom knutit ihop det med fler
tjänsteutövare i omgivningarna.

Om man gillar avtagsvägar så är Kuskahusen
Gårdshotell något att satsa på.
Lars Löfstedt som tillsammans med sin fru
Anette har startat det sedan två år allt mer
etablerade hotellet, har gett en vägbeskrivning: ”Om du kommer från Malmö så ta av
från väg 19 vid Eljaröd. Ta av till höger efter
3 km och ta sedan av ytterligare 700 meter
senare till vänster”.
Överflödigt att säga kanske, men när jag
slår av tändningsnyckeln så är det tyst.
Väldigt tyst.
Vilket är en del av affärsidén. I tider av en
allt mer växande ekoturism och sökande
efter genuina naturupplevelser erbjuder
Kuskahusen Gårdshotell en konkurrenskraftig kombination: hög komfort i en omgivning som är etthundra procent the real
thing.
Jag går ur bilen, tycker mig skymta en örn
en bit bort på himlen, inte illa, inte illa alls…
och går in i receptionen. Här bland kikare
och Svenska Turistföreningens tidskrift och
erbjudanden om kommande naturguidningar finner jag Anette.
– Hej, du får prata med Lars, jag har lite att
stå i med rummen.
Så jag och Lars sätter i oss i rum nio för att
prata. Genomgående på 40 kvadratmeter,
med väl tilltaget matbord, stor dubbelsäng,
fint som snus.
– Vi flyttade hit permanent för sex år
sedan, då hade vi haft det som lantställe
under fyra. Jag har ett stort intresse av att
jaga och har även fiskat mycket i Verkeån.
Jag fick nys om att Christinehof hyrde ut det
här och nappade. Sedan ville de sälja det, så
vi slog till.
Då var Lars VD på ett forskningsföretag i
Lund.
– Fast vi hade en idé om att vi inte bara
ville bo utan också arbeta här och ganska
snabbt fick Anette jobb som förskollärare.

Fast vad vi ytterst siktade på var att göra
något av gården. Som t ex ett bed- and
breakfast-ställe.

Genomtänkt miljöprofil
Lars menar att Österlen visserligen är ett
starkt varumärke vad gäller besöksnäringen
men utbudet är av varierande kvalitet. Att
det om sommaren är rätt hemmasnickrat,
lantbrukare som hyr ut några rum möblerade med loppismöbler. Dessutom är det
väldigt säsongsbetonat, efter juli och en bit
in i augusti är det som att ”dra ut kontakten”.
– Så vi gjorde en ordentlig genomlysning
av utbudet och som nyinflyttad engagerade
jag mig också mycket i i olika arbetsgrupper
i kommunen och fick på så sätt också en
inblick i förutsättningarna för att starta
något som skulle kunna erbjuda något
permanent över året. Det blev en bärande
del av vår affärsplan.
– Vad vi insåg var två viktiga saker. Det ena
var att om vi startade samarbeten med
andra i omgivningen, så skulle vårt
erbjudande bli mycket starkare. Transporter
genom samarbete med taxi, krogupplevelser genom de lokala krogarna med mera.
Det andra var det där med naturen.
– Ja, att presentera en naturprofil. Ett sätt
att då skapa kanaler var att gå genom
branschorganisationer som t ex Svenska
Turistföreningen vilket omedelbart ger en
bredare publik. Vi ansökte också om att bli
certifierade av Naturens Bästa.
En organisation som beskriver sig själva
som ett ”banbrytande kvalitetsmärke för
ansvarsfull upplevelseturism i naturen i
Sverige”, d v s ekoturism.
– Från början passade vi inte riktigt in i
deras bild, men efter ett tag fick vi genomgå
en tuff granskningsprocess och i maj fick vi

anette och lars
löfstedt
Driv er Kuska husens
Gårds hote ll i Brösa rpstrakt en. Hote llet
vänder sig i hög grad
till natu rintress erade
oc h har en genomtänkt
miljöprofil med en
max ima l t en ergisnål
anläggn ing, treglasfönst er, sopsort e ring oc h e n
tyd lig miljöas pekt också
vad gäller uppvä rmn ingen.
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vår kvalitetsmärkning, som enda boendeanläggning i Skåne.
På Naturens Bästas sajt beskrivs Kuskahusen som följer: ”nytt och fräscht boende,
som kompletteras med ett välkomnande
värdskap och en fin känsla för kvalitet. Det
här är på väg att bli den naturliga startpunkten för de som vill upptäcka och inte minst
njuta av Österlens omväxlande natur, goda
mat och vackra landskap. En utveckling där
värdparet Anette och Lars Löfstedt är den
drivande kraften.”
Lars skrattar till:
– Det tvingar oss att vara på tå. Vi har
verkligen en genomtänkt miljöprofil. En
maximalt energisnål anläggning, treglasfönster såklart och givetvis sopsortering och
miljötänk för uppvärmningen.
När det gäller upplevelserna anlitar Lars
och Anette guider med breda och djupa
kunskaper, men också dokumenterat
duktiga på att skapa säkerhet för deltagarna.
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– Vi kan också erbjuda matsäckar för
utflykterna med ingredienser som är lokalt
producerade.

Ta del av en äkta upplevelse
Första spadtaget togs 2009 och bygget stod
klart två dagar innan midsommar 2010.
Många är de som har skakat på huvudet:
”En så stor satsning out in the middle of
nowhere, nej nej”. Lars och Anette gjorde en
grundlig kalkyl och då gick det inte ihop. Då
gjorde de en till där de skrev in massor med
”göra själv” och med en gång såg det bättre
ut.
– Vi har varit inblandade i att projektera
och ta hem allt från smörknivar till värmesystem. Vi har till och med ritat det här själv,
utan att någonsin varit i närheten av att
göra något liknande.
Att de också fick investeringsstöd genom
landsbygdsprogrammet förbättrade

kalkylen ytterligare. Fast rent principiellt är
Lars emot:
– Jag tycker inte att man ska räkna in stöd,
som en förutsättning. En affärsidé måste
kunna stå på egna ben. Samtidigt så är det
nödvändigt för att kunna skapa ett kvalitetsutbud på landsbygden, vi har inte på något
sätt samma förutsättningar som man har i
stan.
Att Kuskahusen har tajmat en trend är Lars
övertygad om. Att det idag finns en stor
grupp 40-talister som är friska och krya som
när barnen har flugit ut också har pengar för
att uppleva saker.
– Fast de vill inte ha upplevelserna
serverade, då är de inte lika intresserade. De
vill ta del av en äkta upplevelse som de
själva kan påverka och naturen är äkta, den
är inte tillrättalagd. Samtidigt så vill de
svinga sig i ”ofarliga lianer” och det är därför
vi och våra guider jobbar mycket med
säkerhet.
Lars tycker sig från sin horisont se ett ökat
utbud av tjänster och produkter. Fler
gårdsproducenter, en vingård och ett yngre
par en bit bort som har startat en kravmärkt
ekologisk gård. Dessutom tycker han att
lokalbefolkningen i stort är mer intresserade
av ett växande utbud från olika typer av
landsbygdsbrukare.
– Det känns också som vi har bidragit och
att besöksnäringen i stort går mot en
gryende förbättring.
Däremot är han kritisk till hur t ex regioner
och kommuner bedriver sin turistverksamhet.
– Det är ju som planekonomi när t ex
Tourism in Skåne ska stå för strategin för
turistindustrin i Skåne de kommande åren.
Utvecklingen sker genom oss entreprenörer.
Det är ju vi som skapar någonting medan de
breder ut en våt filt över alltihopa. Jag tycker
att turistnäringen borde privatiseras helt.
– Vad det då gäller landsbygdsprogrammet så måste man fortsätta att arbeta med
tydliga krav, på affärsplaner på bärande
affärsidéer, det är sådant som ger resultat.
Vi avslutar vårt samtal med att gå på en
liten extra husesyn. Flera rum är dock
uthyrda så de kan vi inte titta på, något som
givetvis ser bra ut från Lars horisont.
Han ler:
– Årets siffror för vår verksamhet ser redan
mycket bra ut. ■

Foto: Renée Lingström

6 reflektioner angående att
tjänste- och upplevelseutbudet
på landsbygden
har ökat

Catharina Hellström Engström
– Landsbygdsavdelningen
på Länsstyrelsen

1.

2.

utbudet tar ny form

Landsbygden moderniseras där man satsat på fibernät. Det har lett till
ett utökat utbud och kvalitet vad gäller tv, telefoni och dator-tjänster. I
några områden i Skåne där drivmedelsstationer lagts ned har de
återuppstått genom privata eller kooperativa föreningsinitiativ. Skånska
gårdar börjar dessutom leverera alltmer biogas. Utbud av upplevelser
kopplade till exempelvis bed & breakfasts, caféer och matställen har
blivit mer synliga främst genom att de paketeras på ett mer organiserat
sätt. Trenden med närproducerat gör att antalet gårdsbutiker ökar. Grön
rehabilitering är ännu ett exempel på möjligheter för landsbygden som
påbörjats under programperioden.

3. en skjuts i rätt riktning

Landsbygdsprogrammets mest konkreta resultat
påvisas genom investeringsstöden. Här ser man hur
lantbruksföretag har byggt gårdsbutiker, bed &
breakfast, café- och restaurangverksamheter.
Offentliga aktörer har samordnat kompetensutvecklingsinsatser och bredbandsutbyggnad. Leaderverk-

4.

länsstyrelsen
som brobryggare

Som utvecklingsstrateg agerar jag
brobyggare mellan landsbygdens
olika aktörer, främst genom arbetet
med Leadermetoden. På Skånes
egen landsbygdsgala Livet på landet
delas priser ut till företagare och
projekt med kreativa lösningar till
nytta för många. Via frukostmöten
runt om i Skåne plockade vi fram
goda förebilder för att inspirera och
ge kunskap. Då Skånes natur- och
kulturutbud är en utvecklingsfaktor
för landsbygden har vi startat ett
samarbete inom Länsstyrelsen för
att underlätta för lokala entreprenörer och organisationer att utveckla
företag i eller i närheten av skyddade områden.

utmaning med allt fler
äldre på landsbygden

Även om Skåne i ett nationellt perspekt
iv har ett
väl utbyggt service- och tjänsteutbud
på
landsbygden så har det generellt sett
minskat.
Däremot tyder mycket på att kvaliteten
har ökat
under programperioden genom att sam
verkan
företag och föreningar emellan. Utmanin
gen är
en växande äldre befolkning och med
det ett
ökat behov av närhet till service. Tillg
ång till daghem, skolor och kollektivtrafik är exem
pel på
faktorer som har stark attraktionskraf
t på
potentiella nya kommunmedlemmar.
Det är
därför viktigt att stötta de byar där serv
iceställen
läggs ned och istället hitta nya lösninga
r.

samheten har på lokal nivå gjort skillnad, som ett
bra exempel kan här nämnas vandringsleder.
Biogasanläggningar har fått investeringsstöd och
Leaderprojekt har även stöttat utbyggnad av biogasnät. Kultur- och turismprojekt har stötts både
regionalt via Länsstyrelsen och lokalt via Leader.

5. utveckling i bygder där engagemanget finns

De offentliga resurserna blir allt mindre
och den enda lösningen på sikt för
landsbygden är en blandning av åldrar
med en övervägande del i arbetsför
ålder, god samverkan och företagsamhet. I områden där det finns ett engagemang och en företagarkultur kommer de

6.

goda lösningarna att etableras. Livskvaliteten på landsbygden kommer att vara
en dragningskraft och digital teknik gör
det möjligt för distansarbete eller
företag. Besökare vill se ett levande
landskap där de lotsas mellan upplevelser på ett tydligt sätt.

Kompetensutveckling och
samverkan avgörande

Länsstyrelsen behöver fortsätta att bevaka dessa frågor, bidra med en god
omvärldsanalys samt stötta en god samverkan både lokalt och regionalt.
Det är viktigt att bistå de områden där det finns ett engagemang eftersom
den styrkan kan ge ringar på vattnet vad gäller kreativa lösningar för både
tjänste- och upplevelseutbudet. Kunskap hos handläggare, tvärsektoriell
samverkan och tillgång på nätverk både lokalt och regionalt ger bästa
kundservice. Möten ute i bygderna är också ett sätt att skapa dialog och få
fram en bild av verkligheten och hur resurserna bäst kan användas.
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Statistik
Follow that sign…landsbygdsprogrammet

bidrar till att stärka
företagens
lönsamhet
och
bärkraft
Hur kan vi ta temperaturen
på utbudet
av tjänster och
upplevelser
på den skånska
landsbygden? Jo, en liten galen idé blev till verklighet, vi gav oss ut för att räkna
antalet skyltar. Skyltar som just skyltade om upplevelser eller tjänster. På ett strukturerat, men högst ovetenskapligt sätt inventerades slumpmässigt utvalda delar av
Skåne. Det blev totalt 13 inventerade områden, till ytan 10 x 10 km stora.
Vad kom vi då fram till?
Jo, att där vi fann en skylt, fanns det ofta flera. Där en
företagare har valt att slå upp dörrarna till sin verksamhet, verkade fler ha tänkt samma tanke. På karta nedan
framgår hur många företagare med koppling till
tjänster, varor, och upplevelser vi fann i varje område.
Båstad kommun stack ut, likaså norra och södra
Österlen.
För att belägga detta lite mer bestämde vi oss för att
skicka ut en enkät till företagare i och runtomkring de
inventerade områdena. Vi frågade hur de upplevde
utbudet av varor, tjänster och upplevelser i sitt område.
Av de tillfrågade ansåg 58 % att upplevelse- och
tjänsteutbudet i närområdet hade ökat de senaste fem
åren. De ansåg att det främst var gårdsbutiker, boen-

87 s kylta r
73 företag

den, caféer och matserveringar som hade ökat i antal.
52 % av de tillfrågade ansåg att det främst var på
sommaren som antalet turister och besökare hade ökat,
likaså ansåg en övervägande del att besöksantalet hade
ökat om våren och hösten. 65 % ansåg att på vintern
hade det inte skett någon direkt förändring i besöksantalet.
Sammanfattningsvis ansåg fler att utbudet av varor,
upplevelser och tjänster har ökat under åren, mer än det
har minskat. När vi ställde frågan om hur de upplevde
att serviceutbudet till de boende hade förändrats, så
ansåg 38 % att servicen hade förbättrats. Medan 50 %
ansåg att det var oförändrat eller till och med hade
försämrats. En kommentar var att bussturer dras in och
att butiker slår igen.

17 s kyltar
14 företag

9 s kyltar
9 företag

9 s kyltar
9 företag

31 s kyltar
25 företag

46 s kylta r
44 företag

31 s kyltar
24 företag

Diagrammet visar

inventerade områden och
siffrorna anger antal skyltar samt
antal företag med skyltar (vissa
företag har mer än en skylt).

10 x 10 km
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16 s kyltar
13 företag

59 s kyltar
40 företag
30 s kyltar
24 företag

48 s kyltar
36 företag

24 s kyltar
19 företag

69 s kyltar
57 företag

”Mer nystartade
aktivitet er,
aktivare byalag”

”Komm u n ikation erna
har tagits bort”

”Köpcentru mens
utbyggnad tar DÖD på
landsbygden
- flera mil runt”
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tillgången till snabbt bredband ökar
men kommer vi att nå målen 2020?

Diagrammet visar
andel på landsbygden
(utanför orter med mer än
200 invånare) med tillgång till
bredband via fiber eller
fiber-LAN i Skåne 2010
– 2012.

En viktig parameter för
boende och företagare på
landsbygden är en god
infrastruktur. Regeringens mål
är att 90 % av alla hushåll och
arbetsplatser ska ha tillgång
till bredband med 100 Mbit/s
år 2020. Här i Skåne är målet
satt till 95 %. I oktober 2012
(senast redovisade data) har
39 % av samtliga hushåll i
Skåne tillgång till bredband
via fiber, men på landsbygden
(utanför orter med 200
invånare) är siffran endast 6
%. Bredbandsutbyggnaden
pågår för fullt men än har vi
långt kvar till målet.

100%
90%
80%
70%
60%

Mål Sverige totalt

50%

Hushåll totalt

40%
30%

Arbetsplatser totalt

20%

Hushåll på landsbygden

10%

Källa: Post- och telestyrelsen, PTS

Arbetsplatser på
landsbygden

0%
2010

Kart an visar

sökta
och beviljade stöd till bredbandsutbyggnad i Skåne
2010 – 2013. 38 projekt är
beviljade på totalt 115 milj kr.

Källa: SkåNet AB

Slutra pport erat
Beviljat bidrag
Sökt bidrag
Under plan e ring
Skånes komm u n er
Sökt ej p recis erat
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Mål Skåne totalt

2011

2012

fördelning av stöd för öka tjänste- och
upplevelseutbudet på landsbygden i skåne
stöd genom
leader

4 st
1,8 milj kr

4 st

2,2 milj kr

2 st
Skån e Nordväst Södra

2,2 milj kr

Skån e Nordväst Norra

0 st

4 st

MittSkån e

3,2 milj kr

Lag PH

3 st

1,3 milj kr

Skånes Ess
Lundaland

0 st

Söderslätt
Ystad - Öst e rlen region e n

4 st

1,2 milj kr

Beslutade
projektstöd

Kart an visar omfatt-

ningen av beslutade projekt för
att stärka landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft som fått
stöd genom Leader 2007
– 2011.
Leader är en metod för
landsbygdsutveckling. I Leader
är det de som bor och verkar i
området som tillsammans driver
på utvecklingen i bygden. Det
sker genom samarbete mellan
ideella, privata och offentliga
aktörer. Läs mer på
www.leaderiskane.se.

Under perioden 2007 – 2011 beviljades stöd till 39
projekt som syftar till att öka tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden i Skåne. Den totala summan
som beviljades var ca 30,6 milj kr.

Beslutade företagsstöd
– Företagsstöd kan beviljas med u pp till
30 % av kostnade n.

Kart an visar var i

Skåne beviljade företagsstöd
som syftar till att öka
tjänste- och upplevelseutbudet har hamnat 2007 – 2011.
Jämför man denna karta med
kartan över våra inventerade
skyltområden finner man att
de områden med mycket
företagare även har en
tyngdpunkt när det gäller
beviljade stöd, främst
Österlen, Bjäre och landsbygden nordöst om Helsingborg.
Under perioden har 81 företag
fått stöd med 25,5 miljoner
kronor.

28 000 - 150 000 kr
150 000 - 500 000 kr
500 000 - 1 milj kr
1 milj - 1,53 milj kr
Skånes komm u n er
10 x 10 km

Källa: Jordbruksverket
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InternationellT
– hur ser det ut i EU?

Flera åtgärder inom landsbygdsprogrammet syftar
till att utveckla tjänste- och upplevelseutbudet på
landsbygden. Det är främst två åtgärder som kan
lyftas ut, service- samt turismåtgärden.
Serviceåtgärden utnyttjas i varierande grad runtom
i Europa. Sverige hamnar i jämförelse i mitten
medan vissa länder sticker ut såsom Estland, Rumänien m fl som inte satsar några pengar alls.
Irland däremot lägger alla pengar i axel 3 på denna åtgärd. När det gäller turismåtgärden toppar
Grekland och Nederländerna listan.
Sverige
Sverige är på tredje plats vad gäller internettillgång inom EU-länderna,
Nederländerna och Luxemburg ligger före. Den största serviceinsatsen är
en påbörjad digital agenda inom EU för att maximera möjligheterna kring
fiberuppkoppling och service.

Frankrike
I Frankrike har bonden och jordbruket hög status vilket gör att politiker
måste engagera sig i frågorna som rör landsbygden. Saluhallar gör goda
vinster men en avgörande faktor är befolkningstätheten, landsbygd som är
tätortsnära klarar sig fint medan områden längre ifrån trots allt har liknande
problem vad gäller service som övriga Europas landsbygd. Särskilda skatter
gäller dock för de som driver B&B på landsbygden, vilket möjliggör för fler
att driva mindre besöksverksamheter.

England
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Det finns mycket service kopplat till engelska vandringsleder. Ett av skälen
är att befolkningen är spridd på landsbygden, det finns närhet till större
tätorter och att vandra i det engelska landskapet är del av livsstilen hos
många. Allemansrätten är begränsad så befolkningen har inget annat val än

att följa särskilda vandringsleder. I vissa byar finns det samhällsföreningar
som driver affären ideellt de betalar för ett tidningsbud och vinsten de får
lägger man på ny lekpark i byn till exempel.

Finland
I Finland har man på senare tid slagit samman mindre kommuner och här är
man orolig för att servicen skall drabbas. Landet är dock noga med att ha
spridd befolkning ur både försvarssynpunkt och livsmedelsförsörjning. Det
satsas också på att behålla små skolor på landsbygden. Åldersfördelningen
blir dock även här alltmer skev.
Källa: Respektive lands landsbygdsprogram

Diagrammet visar budgetandel av axel 3
som satsas på service och turism
100%
90%

Toppar gör Grekland som lägger
nästan 80 % av sin budget på turism
och service. God tvåa är Nederländerna med 47 %.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Diagrammet visar
budgetandel av axel 3
som satsas på service och
turism

Övrigt
Service
Turism

När det gäller servicesatsningar
hamnar Sverige i mittenskiktet. I
rena pengar handlar det om ungefär
446 miljoner kronor. Detta kan
jämföras med t ex Tyskland som
lägger lika stor andel men som har
4,6 miljarder kronor till sitt förfogande.
I axel 3 finns de medel som ska bidra
till en ökad diversifiering och
livskvalitet på landsbygden.
Källa: Rural Development in the European
Union, Statistical and Economic Information, Report 2011

Landsbygdsprogram i EU
Va rje med l emslan d i EU ha r e tt e l l e r fl era progra m
fö r u t vec kl in g a v lands bygd e n . De t fi nns tot a l t 95
lands bygds progra m in om EU. Län d e r med sjä lvs t yran d e region e r ha r e tt progra m p e r regio n . Ex e m p e lvis ha r Tys klan d 14 progra m oc h Spa n i e n 22 s tyc k e n .
Sv e rige ha r e tt progra m. Fin ans i e rin g görs gen om d e n
Euro p eisk a jord b ruksfon d e n fö r lands bygd ens u tvec kl in g. Dessutom t i l lk om m e r un gefä r l ik a myc ke t
na tion e l la offen t liga p enga r.
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Foto: Jan Bengtsson/Johnér

Framåtblick
Landsbygdsprogrammet öppnar dörrar och om vi
ser möjligheterna så är framtidenför landsbygden
mycket ljus. Energi från jordbruken är en tillgång
som endast finns på landsbygden och som ger
landsbygdsföretag oanade möjligheter framöver.
Landsbygden går också i täten för utveckling av ett
miljövänligt samhälle med tekniska biologiska lösningar vad gäller vatten och avlopp till exempel.
Varje fastighet skapar sin egen energi genom att
använda ljus och luft. Snart kan gårdar leverera
både biogas, lokalproducerade varor i gårdsbutik
men också upplevelser.
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forts.

Framåtblick
Positiva aspekter
Upplevelser med kvalitet
Att skapa möjligheter vad gäller landsbygdens tystnad,
naturupplevelser, matupplevelser och sportaktiviteter
märks både hos företag och i projekt. I framtiden
kommer fler företag att certifieras så att kunden snabbt
kan få en garanti för att den där långweekenden blir just
så bra som man tänkt sig.

Landsbygden som energikälla
Energi från jordbruken är en tillgång som endast finns
på landsbygden och som ger landsbygdsföretag oanade
möjligheter framöver.

Foto: Roine Magnusson/Johnér

Tydliga utmaningar
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Samverkan som utmaning

Biogas- och eltankstationer

Samtidigt som det genuina och naturliga lockar ska det
vara trendigt och teknikmedvetet. Det skapas alltfler
välplanerade vandrings- och ridleder som ger lokala
turismföretag i anslutning till lederna mervärde genom
appar, storytelling och marknadsföring. Förutsättningen
är samverkan mellan bygd, markägare och kommun.

Drivmedelsstationer blir allt färre och kraven på stationerna hårdare vad gäller alternativa bränslen. Landsbygdsprogrammet behöver stötta initiativ för privata
eller samägda tankstationer där biogas och el kan fyllas
på i de allt mer miljövänliga bilarna och fordonen.

Önskade framtidsscenarier
Tätortens barn lockas till
landsortsskolor
•

Tillgång till skola och barnomsorg på landet bevaras
genom bygdens engagemang och lockar barn även
från tätorterna. Mindre klasser, attraktiva miljöer
som stimulerar till lek och förståelse för naturen.

•

•

Äldre och yngre har fler gemensamma mötesplatser,
intressen för musik och kultur delas över generationer. Den yngre generationen bygger upp sociala
företag för att leverera service och tjänster till
pensionärer.
Optisk fiber som täcker hela Skånes landsbygd vilket
skapar förutsättningar för nya varor och tjänster helt
oberoende plats och därmed avstånd.

Lokala och regionala lösningar
på service

Miljövänliga lösningar först på
landsbygden

•

•

•

Vårdcentraler utvecklas lokalt och består av allt från
sjukvård, friskvård till terapi och servering av nyttig
lokalproducerad mat.
Samordning mellan Länsstyrelsen, Region Skåne,
kommunerna och landsbygdsföretagen för att hitta
strategiskt väl lämpade platser för service- och
tjänsteutbud.

Landsbygden går också i täten för utveckling av ett
miljövänligt samhälle med tekniska biologiska
lösningar vad gäller vatten och avlopp till exempel.
Varje fastighet skapar sin egen energi igenom att
använda ljus och luft.
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Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne?
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta sammantaget kallar vi för ”Case”.
I din hand håller du en av 11 publikationer som visar på vilket sätt landsbygdsprogrammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:
1.

Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

2.

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer
som en potential än en belastning

3.

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

4.

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

5.

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de
besökande och boende

6.

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

7.

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

8.

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska
maten har ökat

9.

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

10.

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella
ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

11.

Arealen ädla lövträd ökar
(Case markerade i fet stil är publicerade.)

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.landsbygdskraft.se

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: Om inget annat anges Kristina Larsson och Åke Högman. Version 1.

Skånsk Landsbygdskraft!

