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Förstudie om ökad tillgång till Vendelsjön 
 

 
Projektet undersökte och inventerade möjligheter att ta sig till Vendelsjön. 

 

Projektägare: Samverkan i Vendelbygden, ideell förening 

Projektledare: Pia Wårdsäter 

Kommun: Tierp 

Dnr: 53 

Jnr: 2010 426 

Projekttid: 2010-01-21 – 2011-09-30 

 

Beviljade stödmedel: 293 475 kr Använda stödmedel: 248 016 kr 

 

Totalt använda resurser i projektet: 296 475 kr 

 

 

 

”På sikt kommer en förbindelse att finnas mellan östra och 

västra sidan av Vendelsjön, vilket kommer att öka 

förutsättningarna för det som projektet undersökte, nämligen 

”ökad tillgänglighet till Vendelsjön”.” 
 

Stefan Wårdsäter, Samverkan i Vendelbygden 
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Verksamhet enligt projektplanen 
 

BAKGRUND 
Vendelsjön ligger 35 km norr om Uppsala i den riksintressanta kulturmiljön i 

Vendel. Sjön är en av Upplands mest betydelsefulla fågelsjöar, tillsammans med 

omgivande våtmarker utpekat som riksintresse för naturvården. Vendelsjön besöks 

av ett stort antal personer varje år, varav de flesta från Uppsala eller 

stockholmstrakten. Sedan mitten av 1990-talet har ett flertal insatser gjorts för att 

göra sjön mer attraktiv för såväl fåglar som besökare. Sjön har dock få nerfartsvägar, 

parkeringsmöjligheter, rastplatser bryggor och liknande som gör den tillgänglig för 

besökaren. 

 

SYFTE 
Förstudiens syfte är att ge en överblick och en samlad inventering av behov och 

önskemål samt en realistisk förankrad utvecklingsplan hur man skulle kunna uppnå 

en bättre fysisk tillgänglighet till sjön, förbättrat serviceutbud för besökarna samt 

även en ökad tillgänglighet till områdets historia, natur och kultur. 

 

MÅL 
Förstudien kommer att ta fram en katalog på hur tillgängligheten till Vendelsjön kan 

förbättras. Förslagen kommer att markägarförankras och kostnadsberäknas. 

Katalogen kommer att ligga till grund för en framtida, långsiktig utveckling av 

Vendelbygden och området kring sjön. 

 

GENOMFÖRANDE 
Förstudien består bland annat av  

· Fältstudier av nuläget 

· Kontakter med föreningar och andra intresserade som arbetar med de olika 

områdena 

· Kontakter med befintliga eller blivande entreprenörer som kan erbjuda service och 

tjänster till besökare 

· Inventering av önskvärda tillgänglighetsåtgärder 

· Fältvandringar med inbjudna deltagare för diskussion om åtgärder 

· Markägarkontakter för förankring och tillvaratagande av markägarnas idéer och 

perspektiv 

· Ekonomiska beräkningar 

· Marknadsundersökningar 

· Underlagsinventering för information om natur och historia 

· Ev. studiebesök i liknande områden i Mellansverige 

· Förslag på ansvarsfördelning för framtida förvaltning av de olika förslagen 
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Sammanfattning av svar i utvärderingen 
Uppgiftslämnare: Stefan Wårdsäter, Samverkan i Vendelbygden 

 

Första kontakten med Leader 

Kom i kontakt med Leader genom tidigare projekt. 

 

Leader som metod 

Tycker att Leader är en bra metod, men att det förutsätter en stadig organisation i 

botten som driver projektet. Upplever att det är svårt att förankra vidare till ”bygdens 

folk” vad man håller på med och vad Leader är. 

 

Leaders betydelse för projektet 

Tror att projektet skulle ha blivit av i någon form även utan Leader, men inte så 

avancerat och genomgripande. 

 

Genomförande 

Tycker att projektet lyckades. Man gjorde en inventering som kommer att vara 

användbar i många år. Tror också att något eller några av förstudiens förslag kommer 

att genomföras inom kort.  

  

Samverkan och nätverkande 

Projektet medförde ingen ny samverkan eller nytt nätverkande utan byggde på 

befintliga nätverk. 

 

Långsiktighet 

Upplever att idéerna från förstudien står sig och kan användas lång tid framöver. 

  

Framtidsutsikter för projektet 

Ett av förslagen från förstudien håller på att arbetas fram tillsammans med Tierps 

kommun, Upplandsstiftelsen med flera. På sikt kommer en förbindelse att finnas 

mellan östra och västra sidan av Vendelsjön, vilket kommer att öka förutsättningarna 

för det som projektet undersökte, nämligen ”ökad tillgänglighet till Vendelsjön”. 

 

Spridning 

Upplever att vetskapen om projektet bland allmänheten tyvärr är mycket liten. 

Projektet har inte förekommit i media och man har själva spridit information via 

nätverk. 

  

Leaderprojekt 

Kan med tvekan tänka sig att driva ett leaderprojekt igen. 

  

Övrigt  

Tycker att ”byråkratin” och regelverket avskräcker och gör att man tänker sig för en 

och två gånger innan man går in i ett nytt projekt. För att inte tala om de långa 

handläggningstiderna på länsstyrelsen! Anser att det är omöjligt för en 

utvecklingsgrupp att ligga ute med pengar under så lång tid. 
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa 
 

Nya försörjningsmöjligheter, uttryckta som helårsarbeten 0,5 

Antal personer som fått del av nya försörjningsmöjligheter 1 

  

Nya företag 1 

 
Nya eller förstärkta varumärken: 

Vendelbygden förstärkt. 

 

Efterlämnade fysiska resurser: 

Inventering och sammanställning över ökade möjligheter att ta sig till Vendelsjön. 

 

 

 

Uppnådda mål, kvalitativa  
 

Utveckling av naturvärden: Stor förbättring 

Exempel: Vendelsjön svämmar över och marker har blivit 

förstörda. En vall har förstörts av översvämningarna. 

Upplandsstiftelsen, Tierps kommun och en 

landskapsarkitekt har tittat på hur vallen skulle kunna 

byggas upp och hur den också skulle kunna bli en 

cykel- och gångväg mellan de östra och västra 

delarna av Vendel. Arbetet med detta fortskrider. 

 

 

Framtidstro: Viss förbättring  

Exempel: Genom ökad medvetenhet om den resurs som 

Vendelsjön skulle kunna utgöra om man utför det 

man kommit fram till i projektet. 

 

 

Attraktionskraft för 

boende: 

Viss förbättring 

Exempel: Ser möjligheter i hur Vendelsjön skulle kunna 

utvecklas. Man vill bland annat förbättra en badplats.  

Upprustning av brygga, röjning av sly och iläggning 

av dymatta planeras tillsammans med en 

sommarstugesamfällighet. 

 

 

 

 


