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Förstudie för nationella och
transnationella samarbeten

Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008.
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Leader Nedre Dalälven, ideell förening
Kalle Hedin
Hela området
2
2009 554
2008-09-17 – 2010-07-31

Beviljade stödmedel:

685 000 kr

Totalt använda resurser i projektet:

Använda stödmedel:

679 109 kr

740 009 kr

”Projektet lyckades. Det innebar en fortsättning i nya
fullskaliga bra samarbetsprojekt. Det ena, Nationella
Turistfiskeprojektet, är sannolikt det största
samarbetsprojektet i svenska Leaders historia med 23
leaderområden från Ystad i söder till Polaris i norr.”
Kalle Hedin, projektledare
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Verksamhet enligt projektplanen
SYFTE/VERKSAMHET
Projektet syftar till att förbereda genomförandeprojekt inom samarbetsåtgärden, i
första hand samarbete med Leader Pomoväst i Finland och med andra svenska
leaderområden med inriktning på fisketurism.
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Sammanfattning av svar i utvärderingen
Uppgiftslämnare: Kalle Hedin
Första kontakten med Leader
Kom i kontakt med Leader redan i början av seklet genom kommunala företrädare
och Länsstyrelsen i Gävleborg.
Leader som metod
Upplever att Leader var lättare under Leader+, att det har blivit alltmer byråkratiskt
och krångligt ju längre tiden gått.
Leaders betydelse för projektet
Tror inte att projektet hade blivit av utan Leader.
Genomförande
Tycker att projektet lyckades. Det innebar en fortsättning i nya fullskaliga bra
samarbetsprojekt. Det ena, Nationella Turistfiskeprojektet (NTF), är sannolikt det
största samarbetsprojektet i svenska Leaders historia med 23 leaderområden från
Ystad i söder till Polaris i norr. Projektet har nationellt stöd från Jordbruksverkets
nationella pott och en totalbudget på ca 10 miljoner kronor, därtill egna budgetar i de
23 leaderområdena. Det andra, Dnr 51 ”Hand i Hand över havet, del II”, är ett
samarbets- och erfarenhetsutbytesprojekt mellan Nedre Dalälven och finska Pomoväst
med bland annat ungdomsutbyten och stora turistiska utbyten vad gäller affärsmässig
turismverksamhet.
Innovation
Tycker att båda projekten som följde efter förstudien blev innovativa. I ”Hand i hand
över havet” kanske främst genom utbyte av erfarenheter och engagemang när det
gäller uppbyggnad av turismverksamheter som bland annat logi-, restaurang- och
konferensanläggningar. Även genom kulturutbyte bland något äldre ungdomar. Ett
nytt grepp på turismområdet var gemensam marknadsföring av de båda områdena.
Grunden lades för ett unikt samarbete i NTF med gemensam marknadsföring mot
Europa, som främst bygger på en gemensam hemsida.
Samverkan och nätverkande
Medförde ny samverkan och nytt nätverkande i båda de efterföljande projekten.
Ökad affärsmässighet
I ”Hand i hand över havet” främst genom erfarenhetsutbyte mellan anläggningar som
kunnat höja kvalité och därmed affärsmässighet.
I NTF har det efterföljande fullskaliga projektet bland annat medfört att nära 160
fisketurismföretag, i huvudsak logianläggningar, blivit exportmogna och kunnat
marknadsföras mot Europa på 10 språk.
Långsiktighet
Förstudien övergick i nya projekt. Nationella Turistfiskeprojektet (alltmer benämnt
SwedenFishing), har planenligt också parallellt med det fortsatta projektet arbetat med
att skapa en permanent organisation. SwedenFishing ekonomisk förening bildades den
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5 november 2013. Föreningen administreras med hjälp av NeDa. Leader Nedre
Dalälvens ordförande/VD i NeDa, Kalle Hedin är ordförande. Effekter av förstudien
kommer även att redovisas av efterföljande fullskaliga projekt.
Spridning
När det gäller NTF, tros alla 63 svenska leaderområden ha kännedom om projektet
och därtill bland annat Jordbruksverket. ”Hand i Hand över havet” tros främst vara
känt inom Leader Nedre Dalälven och i Pomoväst, Finland. Projektet har förekommit
i en del artiklar, men under tiden för förstudien inte som några ”kioskvältare”. NTF
har spridit information och erbjudanden till alla svenska leaderområden, bland annat
med Jordbruksverkets hjälp. ”Hand i hand över havet” har spridit information internt i
områdena.
Attitydförändring
NTF: Upplever att särskilt turistfiskeanläggningar och blivande sådana har varit
mycket positiva, liksom LAG och NeDa:s olika nätverk.
Hand i hand över havet: Positiva reaktioner från intressenter inom Leader Nedre
Dalälvens geografiska område och motsvarande inom Pomovästs område.
Försörjningsmöjligheter
Projektets bidragande till försörjningsmöjligheter redovisas senare i de projekt som
blev följden av förstudien.
Koppling till andra projekt
Nära koppling i båda fallen till främst leaderprojektet Dnr 30 ”Turismsamverkan”.
Leaderprojekt
Kan absolut tänka sig att driva leaderprojekt igen.
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa
Antal nya nätverk

1

Nya eller förstärkta varumärken:
SwedenFishing.

Uppnådda mål, kvalitativa
Affärsmässighet/
Entreprenörskap:
Exempel:

Viss förbättring

Framtidstro:
Exempel:

Viss förbättring
I det Nationella Turistfiskeprojektet har många
entreprenörer i hela landet engagerat sig via sina
leaderområden.

Identitet:
Exempel:

Viss förbättring
Sammansvetsar områdets entreprenörer.

Förstudien resulterade i två huvudprojekt som syftar
till affärsmässighet och nätverksbyggande.
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