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Fredag 12 oktober 2012 

Energistaden Zug 
Staden Zug i centrala Schweiz är en av 300 ekostäder som har rätt att använda 
kvalitetsstämpeln Energistadt. Stadsekolog Walter Fassbind är chef för projektet som ska få 
ner den totala energiförbrukningen till 2000 W/person och timme är 2150.  

Han vill få de ekologiska systemen att fungera så att kommande generationer kan leva i 
området. Övergripande mål att flera generationer ska kunna leva lyckliga - ett gott liv - i 
regionen. För vår generation gäller det att hitta medel så att vi kan skapa dessa möjligheter. 
Hållbar utveckling utgör en röd tråd i arbetet. 

Zug har omkring 27000 invånare och ligger 450 meter över havet. Staden har ett överskott 
på arbetsplatser, ca 31 800 arbetsplatser och 12 900 företag. Det betyder att majoriteten av 
företagen är små, endast några anställda.  

 

Intresserade åhörare, med energistaden Zug som backdrop 

 

Energistad? 
För att få rätt att kalla sig energistad måste staden svara på över 100 frågor i ett 
certifieringssystem, gå igenom situationen inom olika sektorer och göra upp en plan för hur 
energiförbrukningen minskas. Strategierna görs upp på flera olika plan, bland annat för hur 
man bygger i kommunen, men också hur kommunala byggnader och anläggningar ska 
förnyas på ett energisnålt sätt, hur man bokför energiförbrukning och skötsel, vad kommer in 
och vad går ut, hur man kan minska användningen och återanvända avfall.   



3 

 

 

NeDa:s Annett Tormann hjälpte till med översättningen, här tillsammans med Walter Fassbind 

Nu och sen 
Enligt Walter Fassbind borde ekologin få större betydelse i förhållande till ekonomi och 
samhälle. Till exempel det att man är beroende av importerad olja tvingar landet i dag att 
samarbeta med länder som Schweiz helst inte skulle samarbeta med av politiska och 
humanitära skäl. 77 procent av den energi som förbrukas i Schweiz importeras, i Zug 
importeras 90 % av den energi som förbrukas. 

År 2010 använde invånarna i Zug 3711 W/person, men om man ser till vad som behövs för 
att producera den mängden är det 6555 W/person primärenergi. Det är primärenergin som 
ska ner till 2000 W/person. 

År 2012 har man fått ner förbrukningen till 5082 W/person genom att gå över till mera 
vattenkraft från kärnkraft. Vattenkraften har bättre effektivitet, mindre energi försvinner på 
vägen. Totalt har primärenergiförbrukningen minskat 23 %.  Förändringspotential finns 
fortfarande både i att utnyttja den energi man använder effektivare och genom att förnya 
gamla anläggningar så att de blir effektivare. 

 

Vad gör Zug nu? 
Just nu jobbar man med en energi- och klimatplan för 2020. Där ingår modeller för hur ska 
man bygga, värma, isolera, renovera gamla hus. Hus som byggs eller renoveras på rätt sätt 
kan få ekonomiskt understöd från flera olika håll, från staten, regionen eller kommunen. 
Bidragen kan gälla allt från byggnadstekniska lösningar till bidrag för att köpa nya 
hushållsmaskiner som är energisnåla. Bland annat kan den som renoverar gamla hus så att 
de kräver mindre energi få ett statligt bidrag. 
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Uppvärmningen i staden måste förnyas, genom att ersätta uppvärmningen med ny teknik 
kan man också minska Co2 utsläppen. I staden funderar man på att börja utnyttja mera sol- 
och vindkraft. 

Hur fungerar det? 
I Zug kan man få telefonrådgivning i energifrågor, eller om man vill ha en grundligare 
genomgång åker Walter hem till kunden och tittar på vad man kan göra. Både 
telefonrådgivningen och besöken är gratis. Om kunden vill ha en kostnadsberäkning för olika 
alternativa lösningar står man också till tjänst med det, men då betalar kunden en avgift. 

För att öka intresset för solenergi har Zug kartlagt alla tak i staden för att kunna se vilka som 
kan ha potential för att anlägga solpaneler. Taken har försetts med olika färg på en karta och 
husen är klickbara så att man kan få detaljerad info om vilka förutsättningar huset har att 
fungera med solenergi. Bra hus har platta tak och ligger inte i skugga. Kartan finns på nätet 
och invånarna kan själva se hur deras hus passar för solvärme. 

Utöver vanligt infomaterial håller man också på att göra en mobilApp som visar hur mycket 
energi det går åt i ett hus och vad som är genomsnittligt i omgivningen. Den första versionen 
ska testas nu, och tas ev. i bruk nästa år. Målgruppen är de som har ett hus och vill kolla vad 
de förbrukar och de som funderar på att köpa hus i staden. 

 

Dinkelpasta och 19 joddlingsklubbar 
Presentation Biosphäre Entlebuch, Nina Liechti 

Biosfärområdet Entlebuch ligger mitt i Schweiz och utgör 1 procent av landets yta.  Det finns 
950 gårdar på området och bland annat 19 joddlingsklubbar. Joddling är en viktig del av 
identiteten i den här regionen, det är en kulturform som härstammar från landsbygden som 
man är stolta över.  

Den ekonomiska strukturen i området avviker från övriga landet genom att jord- och 
skogsbruk (36 %) är den näst största näringsgrenen, strax efter servicebranschen(40 %).   

Alla biosfärområden representerar en speciell typ av landskap: här är det kalkbergen och 
hedarna som är landskapets särdag. Det finns också en nationalpark inom biosfärområdet, 
där är skogen och marken skyddad 
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Nina Liechti berättade om biosfärområdet och visade upp produkter från märket ”Label Entlebuch” 

 
Målet för allt arbete inom biosfärområdet är att bevara regionen som ett område man kan 
leva och bo i. Man vill ha hållbar utveckling genom att bevara, utveckla tillsammans och 
skapa nya innovationer. De vill bevara området med kalkberg och grottor, därför har endast 
en grotta öppnats för besökare. Det är så man vill ha det för att kunna hålla kvar den 
ursprungliga känsliga miljön. 

500 hushåll har vindkraft. I området finns ett center för förnybar energi. 

Biosfärområdet har 11 anställda och verksamheten finansieras till 38 % genom olika projekt 
för regionen, 32 % av staten, 16 % av kantonen och till 3 procent av att man tar emot 
besökare, grupper som kommer för att besöka området. 

Biosfärområdet har flera olika forum - intressegrupper -  för bland annat trä, energi, lantbruk, 
turism, te, utbildning. Intressegruppernas uppgift är att förbereda projekt och de har ca 5000 
chf per år att jobba med. 

 

Lokal pasta av dinkel 
Biosfärområdet jobbar för att stärka den lokala ekonomin, skapa mervärde för företagare i 
regionen genom att samla företagare till regionala samarbetscirklar. Ett exempel på hur 
sådant samarbete ger mervärde är den lokala dinkelpastan som produceras. 

Det började med att man funderade igenom vad som växer bra i regionen. Dinkel klarar sig 
bra på grund av det fuktiga klimatet. En kedja av lokala företagare förädlar råvaran till färdig 
produkt. En annan liknande produkt är lokal glass. 
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De lokala produkterna marknadsförs under märket "Label Entlebuch". Det finns regler för 
vilka produkter som får ha "Label Entlebuch", bland annat detaljerade anvisningar för hur 
mycket som måste vara lokalt producerat. 
 

  

Sylt och pasta från ”Label Entlebuch” 
 

Hur ställer sig invånarna till de lokala produkterna? Medvetenheten har ökat, och 
människorna i regionen är stolta över de egna produkterna, men vissa ser ändå mest till 
priset. Att som producent komma in i de stora affärernas utbud är ett stort steg. 

Biosfärområdet jobbar med turism i liten skala och ordnar kring 50 exkursioner per år. 
Biosfärområdets personal sköter planering och marknadsföring. Utomstående guider anställs 
för cirka hälften av grupperna. Man planerar också ett samarbete med researrangörer. 

Biosfärområdet ordnar projektveckor för skolklasser, Von Baustamm zum Vogelhaus, modell 
lägerskola under en vecka. Eleverna får fälla ett träd, och vara med om hur det förädlas så 
att man till slut kan bygga fågelholkar av det, för att de ska se hur allting hänger ihop.  Under 
veckan bor eleverna i gårdar. Skolorna kan anhålla om pengar för den här typen av 
verksamhet, familjerna betalar ca hälften. Resten samlar man ihop enl. samma modell som 
hos oss, basarer, loppis. 

Biosfärområdets verksamhet är bred, de reser också runt och presenterar Entlebuch på 
mässor. De har gjort broschyrer där de samlat lokala recept. De försöker lyfta fram lokala 
företag och konstnärer så att de samarbetar med olika företagare när de gör presentationer 
och behöver dekorera montrar på mässor. 

Ninas Liechtis presentation av biosfärområdet Entlebuch kan läsas på 
http://www.mydrive.ch/ 
Användarnamn: gast@Biosphärenzentrum 
Lösenord: gastube 

 

 

 

http://www.mydrive.ch/
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Lördag 13 oktober 2012 

  
 

Lokal mat på marknad i Domodossola 
 
Leaderkontoret Laghi & Monti (Sjöar & Berg i Verbania), Domodossola. 
www.gallaghiemonti.info   

 
Leaderområdet ligger i norra Italien vid gränsen till Schweiz och har cirka 75.000 invånare. 
Den största staden är Domodossola med 18.000 invånare. Den lokala aktionsgruppen 
grundades 1997. Den nuvarande perioden kom igång först 2009. 
Maria Lorenzone är ordförande för styrelsen och samtidigt också verksamhetsledare, en av 
gruppens fyra anställda. Deras budget är cirka 4 miljoner euro. I deras budget finns inte 
pengar för internationellt arbete. 
 

 
Maria Lorenzo med verksamhetsledare och ordföringar från PomoVäst och Nedre Dalälven 
 
Deras program innehåller följande helheter: främja landsbygdens utveckling, stimulera turism 
främst gårdsturism (agriturismo, inte bed&breakfast), stöda små och medelstora företag, 
inom hantverk, jordbruk och lokala tjänster såsom social service för unga och gamla, stöda 
utbildningsmöjligheter, främja och förverkliga bättre digitala kommunikationer, främja 
forskning  inom ekonomi, socioekonomi och miljö. 
Det finns många gamla offentliga byggnader som håller på att förfalla i området och 
leadergruppen satsar bland annat på att bevara sådana som har ett kulturellt värde. 
 



8 

 

Det finns olika arbetsgrupper för att utveckla dalgångarna i området och där försöker 
leadergruppen skapa nätverk med såväl företagare, hantverkare och bönder. Gruppen jobbar 
också med att stöda lokala producenter att få ut produkter på marknaden. 
 
Lokal mat på torget 
 
De lokala produkterna handlar mycket om mat, bland annat har området en speciell ost, 
Bettelmatt, men det finns också lokala viner, skinka och svamp som man vill marknadsföra. 
Det är svårt att nå kunderna via vanliga butiker så därför ordnas det under hösten flera 
matmarknader i Domodossola. Där kan lokala producenter sälja sina varor på marknader 
som ordnas fem lördagar under den här hösten. De lokala försäljarna är samlade på ett litet 
torg och alla försäljningskojor ser likadana ut. Det ser snyggt ut och gör det lätt för kunden att 
hitta de lokala produkterna. 
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För tillfället går det inte så bra för turismbranschen och det finns inte många företagare som 
vill satsa och investera för framtiden. De flesta har fullt upp med att försöka överleva berättar 
Alberto Grossetti som arbetar för Leadergruppen. 
Tidigare hade man många besökare från Schweiz, men de senaste åren har det nästan bara 
varit italienare som kommit till området. Leadergruppen har under hösten ordnat en serie 
möten för turismföretagare för att berätta på vilka sätt Leader kan hjälpa dem att utveckla sin 
verksamhet. 
 
 
 

Getost och turism i bergen 
Gårdsbesök, In Valle sul Fiume.  
www.invallesulfiume.it  
Alessandro Introvini och Angela Moretti. 

 
Introvini och Moretti köpte gården för ca 10 år sedan och började föda upp getter. I dag har 
de 90 getter. De har också höns, strutsar och kaniner. Deras produkter är främst ostar av 
olika slag och salami som de säljer på gården, men också på marknader och i några små 
butiker som ligger längre bort. Intresset för lokala produkter i dalen är inte stort enligt 
Alessandro. 
Säsongen börjar vid påsk och varar till mitten av september, men de har öppet ända till 
november innan de stänger för vintern. De har också besökare under jul och nyårshelgerna, 
men de har blivit färre med åren. 

 

http://www.invallesulfiume.it/
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Deras ide var att göra ost av getmjölken och sälja osten. De har ett eget ysteri på gården. 
Osttillverkningen kräver tillstånd av myndigheterna och ysteriet kontrolleras flera gånger per 
år. Systemet är dyrt och komplicerat enligt Alessandro. 

De har också byggt en gårdsrestaurang där de serverar mat för grupper. De lagar maten 
själva av egna eller lokala råvaror från grannarna.  De har fyra övernattningsrum för turister. 

 

Gårdens ägare 

Under de 10 år de hållit på med turism har cirka 80 procent av besökarna kommit från Italien 
och 20 procent från utlandet. De tyska turisterna varit den största utländska kundgruppen, 
men i år har de tyska turisterna försvunnit. Nu är de största utländska kundgrupperna 
holländare och ryssar. Många besökare kommer också från Ukraina. 

 



11 

 

Nya inkomstkällor behövs 
Alessandro säger att han är nöjd med det jobb de gör, men inte med det han kan fakturera 
för det. Det verkar oklart om de ska kunna fortsätta med verksamheten i framtiden. De tycker 
inte att det finns speciellt mycket stöd i olika nätverk eller organisationer så de har dragit sig 
ur de flesta de senaste åren.  

De vill inte svara på hur de ska klara framtiden, men Alessandro låter förstå att det krävs 
något nytt för att de ska kunna fortsätta. Tidigare fanns det olika aktiviteter i dalen som 
lockade turister, bland annat fiske och mountainbiking, men det finns inte längre. Alessandro 
ordande själv vandringar med snöskor och kajakskola men var tvungen att sluta för att de 
försäkringar som krävdes blev för dyra. 

De har inte satsat på marknadsföring, de litar på att kunderna hittar dem via internet och att 
de som besöker gården sprider ryktet. De finns också med i Terra Nosta - motsv. till LRF, 
(MTK) som är en nationell organisation för gårdsturism. 

 

Söndag 14 oktober 2012 

Den gamla kastanjen 
Gården har fått sitt namn efter ett träd som planterades kring 1920 och den har ägts av 
samma familj i flera generationer berättar Francesca Onofrio. Gården har tre hektar jord och 
ligger inne i byn. Det finns många olika sorters djur på gården eftersom målet är att vara 
självförsörjande när det gäller den mat som serveras i gårdsrestaurangen. Här odlas bland 
annat bär av olika slag, oliver, majs och grönsaker. Förutom familjen på 4 personer har man 
en djurskötare och vid behov 2-4 flickor som hjälper till i restaurangen. 

  

Den huvudsakliga verksamheten är en gårdsrestaurang med 120 platser som är öppen 
torsdag-söndag. 

De övriga dagarna i veckan är familjen upptagen av att sköta gården och tillaga de produkter 
som serveras. I ett litet smakprov på vad gården har att erbjuda dukar man fram ett tjugotal 
olika rätter allt från korvar och ostar till inlagda grönsaker, bakade oliver och polenta. 
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Mjölk för glass 
En viktig produkt är den egna glassen som serveras i restaurangen, men man har också en 
kiosk som flyttas runt på olika evenemang. Hur viktig glassen är för gården inser man när 
Francesca berättar att de har valt sina mjölkkor efter mjölkens fetthalt så att den ska passa 
för glasstillverkning. De har sex mjölkkor av rasen Jersey. Glassen sötas med honung, men 
smaksätts inte nödvändigtvis. Enligt Francesca är glass som smakar mjölk mest populär 
bland besökarna. Men det finns också en liten odling med frukt och bär vars produkter 
används både vid glasstillverkningen och i restaurangen. Franscesca berättar att de också 
tillverkar glass att getmjölk och gräddglass med gåsägg. 

 
Mjökproducenter 

 

Vi fick provsmaka deras naturella glass, helt utan smaksättning. 
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Det bjöds på en fantastisk buffé av gårdens produkter 

 

 
Det finns också några övernattningsplatser för turister. 70 % av turisterna kommer från 
storstadsområdena i närheten, resten från Tyskland, Schweiz och Frankrike. 

En viktig verksamhet är också Öppen gård - en kedja av gårdar som erbjuder olika paket för 
skolelever. Barnen får komma till gården för att träffa djur och lära sig hur ett lantbruk 
fungerar. Öppen gård för skolbarn är ett system som fungerar i hela Italien, programmet kan 
variera efter säsong och önskemål. Francesca berättar att man tycker barnen är en viktig 
målgrupp för de fungerar som en bra marknadsföringskanal när de åker hem och berättar att 
de haft en bra dag på gården. 
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Fiske på gräsmattan 
Agriturismo Lago d Oro – Den gyllene sjön 

 
Italienare tycker om att fiska. De står gärna på en gräsmatta och kastar i en damm, timme 
efter timme. Det intrycket får man i alla fall av fisketurismen på Lago d’ Oro. Fisket prissätts 
olika, man kan välja att betala per timme till exempel 12 euro för 2 timmar, eller för den 
mängd fisk man drar upp. För nordbor som är vana med fiske i forsar och älvar såg det 
skäligen tråkigt ut, men å andra sidan behöver man inte ha annat än ett par gymnastikskor 
på fötterna. Bekvämt och behändigt. Det finns uteplatser på området där man kan grilla sin 
fångst och ett kök där man kan tillreda den genast. 
 

 
 
Fiskedammarna är en del av verksamheten i familjeföretaget. Gården grundades 1976 av 
Cosimo Papandea på en plats där det fanns sumpmark i skogen. Maria berättar att hennes 
pappa har låtit gräva upp dammarna. De föder upp fisken bland annat öring, abborre, karp 
och regnbåge. 
 

                        



15 

 

 
Det är inte bara fiskeintresserade som kommer till området, här finns goda möjligheter att 
studera fågelarter som trivs i sumpmarken bland annat häger, kungsfiskare och hökar.  

 

 
Den två år gamla restaurangen är en viktig del av företagets verksamhet. Här serveras mat 
gjord på gårdens egna råvaror, från början till slut. Restaurangen tar emot grupper enligt 
bokning och har öppet året om. Tidigare fanns restaurangen i ett mindre hus intill där man nu 
har en butik och en bar som främst servar de som kommer hit för att fiska. 

Det finns sex rum för övernattning, ett dubberrum kostar 60 euro, inklusive frukost. 

 

15 traktorer och en farfar 
Ivano Casicos gård har gått i släkten sedan 1800-talet. Då låg där ett nunnekloster som 
släkten köpte upp. Den gamla klosterbyggnaden står kvar, men har byggts om till 
bostadshus och traktorlider. 

Gården består av 30 hektar skog och 20 ha åker. Fram till för några år sedan hade man 
omkring 200 kor. För 5-6 år sedan blev det problem med mjölkkvoterna och Ivano  beslöt att 
sälja korna, han behöll några för köttets skull och för farfar säger han. Det är lätt att tro 
honom för när vi besöker gården står farfar och lyssnar med dynggrepen redo att ta i ut med 
arbetet när besökarna gett sig av. I övrigt verkar det finnas gott om karlar på gården, ett par-
tre bröder till Ivano dyker upp, en farbror och eventuellt också någon svåger. Ivano är nygift 
och familjen väntar sitt andra barn. 
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Den viktigaste inkomstkällan är ved som Ivano sågar upp och säljer både till privatkunder 
och partihandlare. Veden säljs per kg så att 500 kg kostar 55 euro + moms. Råvaran 
kommer i huvudsak från Ukraina. En liten del kommer också från skogar som ägs av 
kommunen(staten?) där han jobbar med att röja och hålla snyggt mot en ersättning. Veden 
och försäljningen av den utgår omkring 80 procent av hans inkomster. Vid sidan av det gör 
han olika jobb på andra gårdar med sina maskiner. Han plogar också snö på vintern. För det 
får han knappt 50 euro i timmen + ersättning för dieseln. 

 

 

Ivano är passionerat förtjust i maskiner och köper gärna upp gamla och trasiga saker som 
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han reparerar. Bland annat har han 15 traktorer på gården, av dem är 5 sådana som han 
använder i arbetet. 

Numera har Ivano också ett fyrtiotal getter på gården och säljer mjölk till ett ysteri. 

 

 
Några av gårdens alla traktorer 

 
Djuren har sagolik utsikt från hagarna 
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Måndag 15 oktober 2012 
 

Byråkrati på italienska 
Gårdsbesök Bullona, Lombardiet 
 
 
Stefano Vigano äger gården Bullona som ligger i biosfärområdet Titcion i Lombardiet. 
Stefano utbildade sig till agrolog i Milano innan han tog över gården som hans föräldrar hade 
köpt. Gården var i dåligt skick när han kom dit 1993. Efter att ha byggt upp jordbruket 
började han ta emot turister 1999.  
I dag har han åtta övernattningsrum, men planerar att utvidga. Han har tillstånd att ha 25 
bäddar, men det är fråga om så stora investeringar att det måste göras steg för steg säger 
han. För investering i nya övernattningsplatser kan han få stöd för 30 % av utgifterna. Men 
det är för mycket papperskrig för att få pengarna säger han, han orkar inte hålla på med det. 
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För att få kalla den verksamhet han håller på med gårdsturism(agriturismo) måste 70 % av 
det som serveras på gården vara lokalproducerat och minst 30 % måste komma från den 
egna gården. Lantbruket måste också vara den huvudsakliga inkomstkällan berättar Stefano, 
och förklarar att gården måste ha koncernbokföring där de olika delarna av verksamheten 
köper och säljer tjänster till och av varandra. Han måste kunna visa hur stor del av 
arbetstiden som går till lantbruket och hur stor del som går till turismverksamheten. Det 
kontrolleras vart tredje är. 
 
Utöver jordbruket är gårdsrestaurangen den verksamhet som ger mest pengar och jobb. Men 
Stefano beklagar sig att kunderna som kommer hit förväntar sig att det skall vara billigare än 
i stan bara för att det är på landet. Han betalar samma skatter och har samma utgifter för 
personal som andra restauranger så han kan inte ha lägre priser.  
För gårdsrestaurangen har han tre olika kök där olika råvaror från gården förädlas, ett för 
kött, ett för grönsaker och ett för honung.  
 

 
 
Som mest har han haft 12 anställda på gården, men för tillfället har han bara sju. Just nu har 
han några ungdomar anställda var lön betalas helt eller delvis med statliga stöd.  
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En stor del av gårdens kunder kommer på grund av naturparken. En annan grupp är turister 
som kommer med familjen och stannar över helgen, en del hyr cyklar andra vill bara se hur 
man jobbar på en gård. 
 
 
 

Vildsvin och ständigt gröna ängar 
www.parcoticino.it 
 
Parco Ticino är ett naturskyddsområde på 900 km2 längs floden Tichino. 
Naturskyddsområdet ingår delvis i ett biosfärområde. 
Det finns 1500 gårdar på området. Naturskyddsområdets mål är att hitta balans mellan 
odling och naturskydd i området och att bevara vissa speciella områdestyper i samarbete 
med ägarna. De försöker också stöda odlarna och hjälper dem med rådgivning hur man 
gödslar rätt och information till exempel inför den nya programperioden som börjar 2014. 
 
Sluttande ängar där varmt vatten från källor i bergen pressas upp till ytan året om är en av de 
områdestyper som man vill bevara i parken. Jordskorpan här är tunn och därför finns det 
områden som är gröna året om. Där pressas vatten som håller en temperatur på 14 C året 
om upp till ytan. Det medför att gräset växer hela tiden och gör marken attraktiv som 
odlingsmark. För att bevara de naturliga ängarna kan parken stöda markägare som vill 
bevara dem med ett ekonomiskt bidrag. 
 
De jordbrukare som jobbar enligt de principer man har för att bevara miljön i området får 
använda parkens logo på sina produkter. Den har funnits i 12 år, men det är inte så många 
som har den ännu även om intresset ökar hela tiden. Parkförvaltningen försöker också öka 
jordbrukarnas kunskaper och utbilda dem så att de kan sköta sina marker bättre. När det 
gäller de produkter som produceras på området kan parken hjälpa till med marknadsföring 
och information men man ger inte ekonomiskt stöd för produktion. 
 
Besökarna som kommer till parken gör det oftast för att vandra i naturen, cykla eller fiska.  
Just nu har parken problem med vildsvin, de förstör odlingarna och är farliga för turister. 
Tidigare var jakt på vildsvin vanlig i området, men numera är det bara parkens anställda som 
får jaga. Vildsvinen har blivit mer aggressiva på senaste tid och rör sig också mera utanför 
skogarna.  
 
I parken finns också två fiskodlingsanstalter där man föder upp störar och producerar kaviar. 
 
 
 

 

 

 

Bilagor: 

Program 
Deltagarlista  


