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1. Sammanfattning 
 

Förstudien har haft som syfte att fungera som underlag till ett kommande 

treårigt huvudprojekt för att intressera lantbrukare, markägare och andra 

entreprenörer till investeringar i stuglogi för turister i Nedre Dalälvs-området 

(NeDa-området). Lönsamhetsförutsättningar har varit i fokus för arbetet. Det 

handlar om marknadens krav på logiets läge och standard, entreprenörens 

prissättning samt säsongsanpassningar av marknadsföring och försäljning. 

Inledningsvis prioriterades att sätta sig in i det nya regelverket för strandskydd 

och översiktsplaneprocessens nya tema Landsbygdsutveckling i strandnära 

område (LIS). För detta etablerades kontakter med experter bl a hos Sveriges 

Kommuner och Landsting. Seminarier kring de nya förutsättningarna 

genomfördes i området med kommunernas ansvariga politiker och tjänstemän. 

Där också den utländska marknadens syn på möjligheter med områdets goda 

belägenhet nära Stockholm/Mälardalen och oexploaterade natur/landskaps-

resurser belystes av forskare från Högskolan i Dalarna samt i en 

marknadsenkät för konkreta behov bland ett urval researrangörer på 

europamarknaden. En intäktsanalys sammanställdes för hur områdets olika 

säsonger effektivt behöver utnyttjas, och utvecklas för olika målgrupper, så att 

tillräcklig beläggningsgrad med en nödvändig prisnivå kan uppnås. Som senare 

kan användas som grund för beräkningar av investeringskalkyler. 

Värdefull erfarenhetsåtervinning kunde göras i kontakter med LRF-projektet 

Bondestugan på Gotland, som genom sin ordförande även medverkade vid 

olika informationsmöten och öppet delade med sig av erfarenheter och råd. 

Bondestugan Ek För har lyckats skapa en lösning med intäktsgaranti genom 

samarbete med en lokal försäljningsorganisation. Allt baserat på ett typhustänk 

med erforderlig standard och utrustning med lokala anpassningsmöjligheter i 

byggnadsstil. En förutsättning för effektiv marknadsföring och rationell 

försäljning via internet och även internationella återförsäljare. 

För att inspirera lokala lantbrukare, markägare och entreprenörer att se 

möjligheter med stuglogi ordnades bl a visningsresa samt lokala 

informationsträffar. Vid de lokala informationsträffarna fick deltagarna även 
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svara på tre frågeställningar för att redovisa sitt intresse att investera i stuglogi, 

om de hade lämplig mark, och vilken typ av hjälp de ansåg vara viktigt för att 

komma igång med investering i stuglogi. Intresset visade sig vara mycket stort 

bland deltagarna vid träffarna. Liksom även behovet av olika slags hjälp. 

Utifrån den genomförda förstudien är bedömningen att det finns ett starkt 

intresse för att komma igång och investera i stuglogi som ett led i att utveckla 

den egna affärsverksamheten. Det är mycket viktigt att investeringar kan göras 

så att stuglogiet får hög attraktivitet, möjlighet till flera säsonger och därmed 

konkurrenskraft som gör att det skapas lönsamhetsförutsättningar. Det gäller 

såväl läget i naturen som utrustning, kapacitet och standard samt mottagande 

och förståelse för att gott värdskap är viktigt för nöjda gäster. 

Med detta som underlag finns en stor potential med att starta ett huvudprojekt 

som sträcker sig över tre år och som arbetar med att underlätta för investering i 

stuglogi i området. Modellen blir en praktisk ”verktygslåda” för de som vill 

bredda befintlig näringsverksamhet, eller starta ny, med en uthyrningsstuga 

eller en mindre grupp. Det innebär ett konkret koncept som inspirerar, säljer in 

och tydliggör en vision av möjligheterna med en efterfrågad och attraktiv 

lösning för uthyrningsstuga till svenska och utländska gäster. Som med enkla 

design- och detaljelement går att anpassa till lokala förhållanden, omgivande 

kulturlandskap, terräng och natur. Konceptet beskriver hur stugan behöver se 

ut, fungera och hur den ska vara utrustad för att vara konkurrenskraftig och 

kunna fungera som ett näringstillskott. 

2. Bakgrund 
 

Baserat på efterfrågan från researrangörer och återförsäljare utomlands och 

inom Sverige ser vi att det för NeDa-området finns en stark potential i att 

utveckla och anpassa logikapacitet. Orsakerna är flera:  

• Strategiska närhet till besöksmålen i Stockholm-Mälardalsområdet, 

kombinerat med områdets vatten- och naturmiljöer samt en levande landsbygd, 

gör att området framstår som ett allt mer intressant destinationsområde för 

researrangörer.  

• Generell trend, kopplad till aktivitet och resande målgrupper, som under lång 

tid etablerats. Där det handlar om att kunna svara upp till krav som den 

moderna gästen ställer på standard, funktion och bekvämligheter.  

• Forskning och studier visar hur gästen allt mer väljer att resa för att uppleva 

och vara del i olika sammanhang. Sammanhang utifrån vilka gästen formar 

sina förväntningar och krav för att semesterupplevelsen ska upplevas positivt. 

Många utländska gäster som reser till Sverige gör det som ett kvitto på en 

”grön livsstil”, miljömedvetenhet, de vill bekänna sig till. 



      

SLUTRAPPORT 3(9) 

 

2010-11-08 

 

 

Kerstin Hammarberg 026-24 59 87, kerstin.hammarberg@lrf.se  20 

• Regelverket för byggnation i attraktiva lägen längs älven och i anslutning till 

sjöar och vattendrag har hittills varit hårt styrt av myndigheter och regler. Nu 

sker en förändring och det ger området mycket goda möjligheter att driva på en 

spännande utveckling kring attraktivt turistlogi.  

• Förutom att varje stuga förmedlar en egen karaktär och stil som ger gästen en 

positiv helhetsupplevelse är det viktigt med ett utbud av stuglogi som 

överensstämmer ifråga om storlek, antal bäddar, standard och utrustning. Kan 

det erbjudas samlat i ett destinationsområde kan marknadsföring och 

försäljning göras rationellt och med det ökar markant researrangörernas och 

andra återförsäljarkanalers vilja att boka. En viktig nyckel till lönsamhet finns i 

att sälja huvuddelen av kapaciteten innan säsongen. För att lyckas med det 

fordras att produkten kan marknadsföras i god tid före säsong och att den finns 

bokningsbar genom webbdistributionssystem. 

3. Syfte/förväntade effekter – Projektmål och 
deltagarnytta 

 

Förstudien inriktas till följande delar som har samverkande syften.  

Kommuner/myndigheter 

Fördjupa kontakterna med berörda kommuner i området, och involvera dem i 

plan- o bygglovsfrågor som rör uthyrningsstugor. Därigenom förenkla inför 

byggandet för jordbrukare, skogsägare och entreprenörer som vill bredda sin 

verksamhet, eller andra intressenter, som vill satsa på kommersiell 

stuguthyrning till turister. 

Potentiella husägare 

Informera om och inspirera till att värdera turistsatsning som ett intressant 

intäktsben. Inventera potentiella jord- och skogsägare, entreprenörer och andra 

intresserade av att investera i en efterfrågad och attraktiv uthyrningsstuga till 

svenska och utländska gäster.  

Finansiering 

Kartläggning av de finansieringsmöjligheter som finns via myndigheter, banker 

och finansieringsinstitut. Undersöka möjligheter att kunna ta del av 

strukturfondsmedel och andra offentliga medel. 

Organisera huvudprojekt 

Utarbeta förslag till organisation av ett huvudprojekt, som med erfarenheter 

från förstudien, och i samarbete med bygg- och miljökompetens, innebär att 

presentera ett koncept för en typhuslösning.  

Dels generella tips, råd och förslag till utrustning, standard och placering som 

fyller marknadens krav. Dels stöd inför byggnation, bygglov och kalkylarbete. 
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Samt marknadsföring, försäljning och värdskapet att förmedla till gäster en 

service som gör att deras vistelse blir lyckad och lockar till återkommande 

besök. Samt ett förslag till hur befintliga anläggningar i ex vis ”Bo på lantgård” 

behöver utveckla sin verksamhet för att där det är möjligt kunna ansluta till den 

marknadsförings- och försäljningspool som logienheterna utgör när de är 

uppförda. 

Miljö 

Forma förutsättningar till ett stuguthyrningskoncept i attraktiva områden, med 

ursprung i områdets natur- och kulturmiljöer, som också blir en viktig 

beståndsdel i Nedre Dalälvens Biosfärarbete som verkar för både en 

ekonomiskt och ekologisk hållbar landsbygdsutveckling. Där nya miljö- och 

energikoncept lyfts fram som kan höja husets konkurrenskraft och lönsamhet. 

Måluppfyllelse - resultat 
 

Förstudien har resulterat i nära kontakt med Bondestugan Ek. För. som är 

sprunget ur ett samarbetsprojekt mellan LRF Gotland, Gotlandsresor och 

gotländska lantbrukare. Föreningens ordförande Björn Dahlström har 

medverkat vid olika seminarier och presenterat bakgrund, problemställningar, 

strategier och resultat. 

Kommuner/myndigheter 

Kontakt togs med olika myndigheter för att klargöra vad förändringarna i nya 

strandskyddsbestämmelserna innebär. 

Expertis från Sveriges Kommuner och Landsting medverkade vid 

framtidsseminarie för regional utveckling hösten 2009 i NeDa-området. De 

som berör och berörs av den regionala utvecklingen medverkade - bl a ledande 

politiker och tjänstemän från kommunerna, länsstyrelserna och 

regionförbunden, samt också turistföretagare och annat näringslivsfolk. 

Vintern 2010 arrangerades temadag kring nya strandsskyddsbestämmelserna 

för plan-, bygg/miljöansvariga i områdets kommuner. Genomgång av pågående 

planarbete och diskussion kring betydelsen av landsbygdsutvecklingsområden i 

strandnära läge (LIS) för positiva utvecklingsmöjligheter för markägare och 

företagare. En informationsfolder om ”affärsutveckling med 

framtidsmöjligheter i området baserat på stugor med hög standard och 

attraktivt läge som efterfrågas av svenska och utländska gäster” förankrades 

med deltagarna. Den fyrsidiga foldern var vårt verktyg för att sedan intressera 

och informera entreprenörer och markägare om möjligheterna. 

Under 2010 har projektet bidragit med synpunkter till planarbete i ex vis 

Älvkarleby kommun och Tierps kommun. 

Fortsatt dialog förs med kommunerna med sikte på efter valet hösten 2010. 
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Potentiella husägare 

I augusti 2009 genomfördes en studieresa för LRF-styrelsen, LRF-

lokalavdelningarna och LRF ungdomens styrelse i Dalarna, till det Finska 

leaderområdet PomoVäst strax väster om Helsingfors. Leader Nedre Dalälven 

har sedan tidigare samarbete med det finska leaderområdet och kände 

därigenom till ett flertal lämpliga studiebesöksområden med lantbrukare och 

skogsägare som satsat i att utveckla turism som en intäktsgren. Detta som ett 

led i att inspirera och sprida ut information om möjligheterna till lokala nätverk 

av lantbrukare, markägare och entreprenörer i regionen.   

 

Lokala informationsträffar genomfördes under våren i Hedemora respektive 

Gysinge med målgruppen intresserade jordbrukare, skogs- och markägare samt 

andra entreprenörer och intresserade. Syftet med dessa var att presentera nya de 

förutsättningarna i strandskyddsregelverket med satsning på de sk LIS-

områden. Den Gotländska satsningen med Bondestugan samt kortfattat 

redogöra för den internationella marknadens ökande efterfrågan till 

logikapacitet i området och vad som är väsentligt att ta hänsyn till vi planering 

av logiinvesteringar för att hög attraktivitet och därmed god konkurrenskraft 

ska gå att uppnå. Vid träffarna gjordes en kartläggning av intresset för en 

fortsättning i ett fullskaligt projekt. Sammanlagt medverkade 48 personer vid 

träffarna och de fick svara på tre frågeställningar vilka redovisas under punkten 

”Deltagarnytta” nedan. 

 

Finansiering 

Finansieringsfrågorna har kunnat undersökas översiktligt. Efter kontakter med 

länsstyrelserna inom NEDA området, kan dock konstateras att det föreligger 

möjligheter till investeringsstöd för uppförande av logistugor. För detta krävs 

bland annat en godkänd affärsplan för investeringen. Den maximala 

stödprocenten ligger normalt på 30 % upp till ett visst maxtak på investeringen 

som kan variera från län till län.  

Möjligheterna att ta del av ekonomiskt stöd för investeringar har även 

undersökts med EU:s Regionala fond med besked att investeringsåtgärder 

enligt vårt behov ej är möjligt. 

Via Kapitalmarknadsdagen, en årligt återkommande temadag arrangerad av 

Res- och Turistnäringen i Sverige, har förstudien sökt skapa information om 

möjligheter för att söka vägar till kapitallösningar. 

Organisera huvudprojekt 

Ett huvudprojekt är av intresse för områdets lantbrukare, markägare och 

entreprenörer. Med en praktisk ”handledning” eller ”verktygslåda” för de som 

vill bredda sin verksamhet med en uthyrningsstuga eller en mindre grupp, två 
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till fem stugor, i närhet till varandra, men med privat/ogenerat läge var för sig. 

Eller annan intressent som vill satsa på uthyrningslogi i näringssyfte i området. 

Det handlar om ett konkret koncept som inspirerar, säljer in och tydliggör en 

vision av möjligheterna med en efterfrågad och attraktiv lösning för 

uthyrningsstuga till svenska och utländska gäster. Och som med enkla design- 

och detaljelement går att anpassa till lokala förhållanden, omgivande 

kulturlandskap, terräng och natur. Konceptet beskriver hur stugan behöver se  

ut, fungera och hur den ska vara utrustad för att vara konkurrenskraftig och 

kunna fungera som ett näringstillskott. 

I samarbeta med arkitekt, teknik- och miljökompetens samt berörda bygg- och 

miljöenheter utformas konceptet att passa in i attraktiva områden. Exempel på 

attraktiva områden är bl a de med närhet, direkt alternativt med visuell kontakt, 

till vatten, enligt de nya reglerna för ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge”.  

Handledningen/verktygslådan består av en typhuslösning med tips och råd och 

förslag till lösningar för de regelverk som styr projektet tillkomst tillsammans 

med ritnings- och konstruktionshandlingar, vägledningar samt mallar för gör-

det-själv beräkningar. Hela kedjan från idéstadie, kalkyl, projektering, bygglov 

via byggnation, marknadsföring fram till gästmottagande. Således nyckelfrågor 

som en byggherre kan ställas inför men även en nätverkssatsning för att 

kompetensutveckla kring kvalitetsfrågor i byggnation, 

marknadsförutsättningar, produktutveckling och försäljning samt värdskap. 

 

Vidare klargöra möjligheter hur befintliga hus, ex vis inom ”Bo på lantgård”, 

utvecklas till att bli bokningsbara i ett gemensamt sammanhang för den 

internationella marknaden. Det betyder att presentera anpassningar som behövs 

för att kunna fungera i marknadsföringen och försäljning via utländska 

återförsäljarnät. Bl a beskrivning av aktuella standard- och utrustningskrav, 

som befintligt logi behöver förhålla sig till. 

Miljö 

I ett huvudprojekt är det viktigt att lyfta fram miljöprofilen i de olika delarna. 

Från möjligheter att i planeringsskedet exempelvis välja mellan ekonomiskt 

intressanta och miljövänliga byggnadsmaterial och byggnadsteknik. Till 

alternativa energilösningar för god driftsekonomi och samtidigt med 

möjligheter till ”trivsam mysfaktor” för gästerna. Dvs den för framgång i 

marknadsföringen så viktiga gästnyttan! För lokala förutsättningar anpassade 

va-lösningar som har liten eller ingen miljöpåverkan, och som även de ger den 

viktiga goda kvaliteten i gästupplevelsen, samt sophantering med sortering.  
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Även konkreta tips och tumregler för hur man bör planera logiets placering i 

naturen och terrängen är väsentligt för god ekonomi i byggnation, drift och för 

gästupplevelsen! 

Kort och gott att ett kommande projektet ”sätter en enkel norm” som utgör en 

kvalitetssäkring inför satsningen som en entreprenör gör med och också blir en 

viktig del i marknadsföringen av det nya logiutbudet. 

Deltagarnytta 

 

Till informationsträffarna i Hedemora respektive Gysinge hade bl a regionens 

LRF-medlemmar bjudits in. Sammanlagt medverkade 48 personer. De fick 

efter presentationen följande tre frågeställningar att svara på: 

Har du mark som är lämplig för stugbygge?  

24 st svarade att de hade mark och en förhandlade om markköp. 

Är du intresserad av en fortsättning med ett projekt ”NeDa-stugan”, i stil 

med de punkter som redovisas i den 4-sidiga foldern?  

24 st svarade att de var intresserade av ett fullskaligt projekt, två var osäkra och 

två svarade att det inte var intresserade. 

Vilken hjälp i genomförandet vore värdefull för dig? 

Flera svar sammanfaller och de listas därför i bokstavsordning utan dubbletter: 

* Allt just nu  

* Bidrag 

* Bra kontaktnät 

* Ekonomifrågor 

* Ekonomiskt 

* Ekonomisk kalkyl etc 

* Fiskeguide 

* Framförallt ekonomisk 

* Gemensam annonsering/marknadsföring 

* Gemensam marknadsföring 

* Kontaktnät 

* Mer information 

* Nätverket 

* Planering 

* Samarbete med grannar 

* Samarbete med Sveaskogs fiskevatten 

* Samordnad båtuthyrning 

* Samordning av uthyrning och aktiviteter 

* Vet ej  

* Översiktsplan 

Önskemål om nätverksmöjlighet mellan deltagarna utrycktes upprepade gånger 

vid de båda mötena. 
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Av detta kan utläsas att intresse finns för att investera i stuglogi för turister, 

såväl på den internationella som den inhemska marknaden. Man satsning på 

stugturism som en möjlighet till extra intäktsben. Är man intresserad så har 

man även tillgång till mark. Hjälp av olika slag är tydligt efterfrågat. 

 

Leveransen. 

 
Förstudien har gett ett samlat underlag för beslut om förutsättningar att kunna 

utveckla ett kommande huvudprojekt. Förstudien har tagit hänsyn till många 

förutsättningar för lönsamhetsfokus. 

Tidsplan 
 

Tidsplanen var 2009-04-01 – 2010-03-31 med beredskap för förlängning. 

Förlängning gjordes till 2010-11-30 av praktiska arbetsskäl. 

 

 

4. Projektets arbetssätt 
 
Projektorganisation 
 

En styrgrupp bestående av Lars Sundström, Börje Achrén, Ulric Isacson 

(LRF), samt Kalle Hedin (Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag, NEDAB) 

och projektledare Henrik Thomke (Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag, 

NEDAB) har drivit projektet.  

Det operativa arbetet har skötts på deltid av projektledaren samt LRF:s 

kontaktperson Ulric Isacson. 

Sannolikt hade förstudien kunnat göras med en kortare projekttid om datum för 

avstämningsmöten hade bestämts inledningsvis. Noteras bör dock att det 

operativa arbetet även fått ta hänsyn till ej påverkbara faktorer. 

Projektadministration och styrning  
 

Sett till svaret ovan är ett förbättringsförslag en tydlig projektplan med 

avstämningsdatum som berörda i styrgruppen har tillgång till i god tid. Det är 

ingen absolut lösning då deltagarnas möjligheter att medverka påverkas av 

andra åtaganden. 
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Metoder och verktyg 
 

Vi har arbetat med att bjuda in till nätverksträffar för olika målgrupper. Idealet 

vore att i ett kommande projekt kunna skapa former för att dessa kan ha en mer 

direkt kontakt i exempelvis ett projekteringsarbete. 

 

Aktiviteter 
 

För att bjuda in till lokala informationsträffar användes dels direktutskick via 

LRF:s register dels annonsering i lokala annonsblad. 

Det är viktigt att beräkna resurser för att följa upp skriftliga inbjudningar till 

möten med personliga kontakter via telefon, besök och e-post etc. Görs inte det 

är risken stor att personer med betydelse för arbetets resultat ej får möjlighet att 

delta pga av stort informationsbrus och svårighet att prioritera sin medverkan. 

 
Utvärdering 
 

Målgruppen tänkbara investerare som medverkade vid informationsmöten har 

fått svara på frågor om intresse, resurser och behov. 

 

 


