
FÖRENINGEN 

NATURKRAFT GÄSTRIKLAND 
till nytta för människors hälsa och välbefinnande 

och för  
inkomster och arbetstillfällen i besöksnäringen 



Naturen gömmer spår från människors 
liv och arbete i gamla tider  

 
 
 
 
 

Dessa kulturhistoriskt värdefulla minnen ska vi ta 
vara på och göra till lockande besöksmål  

 

 För att ge kunskap om Gästriklands historia  
 

 För att ge besöksnäringen inkomster 
      

i projektet NATUREN MED KULTUREN      



Naturen med kulturen – förstudie  
är namnet på ett projekt med syfte att skapa grunden till 
utveckling av verksamhet som leder till förverkligande av 

ambitioner inom fyra kulturområden 

Projektet är ett s.k. LONA-projekt med stöd av Länsstyrelsen. 



med fyra utvecklingsområden:                    
 

FÖRFÄDERS SPÅR 
FÄBODARNA 
JÄRNRIKET 
KUSTFISKET 



FÖRFÄDERS SPÅR                                                    

AMBITION  
 Runt ett tiotal byar i Gästrikland lokali-  
    seras platser som minner om gamla tider 
 

 Platserna beskrivs i text och bilder och 
markeras på kartor i natur- och kultur-
guider för varje by – med namnet 
Kulturkollen   
 

 Förfäders spår – en produkt med platser 
att besöka för landskapets invånare och 
gäster från när och fjärran 



 

Förfäders spår 
 

 

KULTURKOLLEN  
ska lyfta fram spår i naturen av våra förfäders liv och arbete   

till gagn för 

 Bevarande och bekantgörande av vårt kulturarv för bygdens 

invånare  
 

 Bygdeföreningars verksamhetsutveckling 
 

 Turismen – en aktivitet att erbjuda gäster 
 

 Skolornas hembygdsundervisning 
 

 Gästrikland som kulturlandskap 
 

 

 
naturkraft-gestrikland.se  



FÄBODARNA                                                    

AMBITION  
 Ett 25-tal fäbodar beskrivs i text och bilder och 

markeras på kartor i natur- och kulturguiden 
Gästriklands fäbodar   
 

 Gästriklands fäbodar – en produkt med 25 platser 
att besöka för landskapets invånare och gäster från 
när och fjärran 



JÄRNRIKET GÄSTRIKLAND                                                    

AMBITION  
 Ett 25-tal platser, vilka berättar om  

järnhanteringen i landskapet från medeltid till 
nutid, lyfts fram i guiden Järnriket Gästrikland  
 

 Järnriket Gästrikland – en produkt med 25  
    platser att besöka för landskapets  
    invånare och gäster från när  
    och fjärran 

 
 

 Evenemang med tema JÄRN 



GÄSTRIKEKUSTENS KULTURHISTORIA                                                    

AMBITION  
 Ett 15-tal platser, vilka berättar om kustens kultur från medeltid 

till nutid, lyfts fram i guiden Gästrikekusten  
 

 Platserna beskrivs i text och bild och markeras på kartor i guiden 
och blir besöksmål för landskapets invånare och gäster från när 
och fjärran 



Projektet 
Naturen med kulturen – förstudie 

 

GRUNDLÄGGNING 
 

April – november 2017 
 

 Inventering av kulturhistoriskt intressanta besöks-
platser inom de fyra nämnda kategorierna 
 

 Textbeskrivningar av dessa platsers historia  
 

 Planering av huvudprojekt  

 



 

Projektet 
Naturen med kulturen 

 

HUVUDPROJEKT 
 

2018 - 2020 
 

Förverkligande av vad förstudien kommer fram till – omsatt i 

broschyrer eller fälthandböcker, vilka kommer till nytta  
 

 för dem som vill lära sig Gästriklands kulturhistoria och sitt 

kulturarv 

 för besöksnäringen som erhåller aktiviteter att erbjuda sina 

gäster  

 i ambitionen att göra Gästrikland till en attraktiv turistdestination 

 i skolornas hembygdsundervisning  
  


