
NATURKRAFT GÄSTRIKLAND 
Föreningen och verksamheten 



NATUREN 
är dokumenterat värdefull för 
 

människors hälsa och välbefinnande 



Därför gör vi 

NATUREN 
tillgänglig – till gagn för människors 
friskvård och trivsel  



NATUREN 
ligger högt i människors val av   
fritids- och semesterupplevelser 
 



Därför är 

NATUREN 
 

en resurs att ta tillvara inom turismen – för 
att skapa inkomster och arbetstillfällen 
i företag och föreningar 
 



 
 
Sammanfattning: 
 

Föreningen  
Naturkraft 
Gästrikland  

tar tillvara  

NATURENS kraft   
 

 för att ge Gästriklands invånare möjligheter till  
naturupplevelser och kamratlig samvaro – till 
nytta för hälsa och välbefinnande   
 

 för att ge företag och föreningar i Gästrikland 
inkomster 

  för att öka möjligheterna för Gästrikland att bli   

     en attraktiv turistdestination  
     – Gästrika Gästrikland 
 
                                                                                                                                               

 



FÖRENINGENS AMBITIONER  
 

 EN MÅNGFALD AV HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA  NATUR-
UPPLEVELSEPRODUKTER  

TILL GAGN FÖR  
 GÄSTRIKLANDS INVÅNARE   

 LANDSKAPETS BESÖKSNÄRING 

 GÄSTRIKLAND – EN ATTRAKTIV TURISTDESTINATION  

NATURUPPLEVELSER MED DIN EGEN KRAFT 
Föreningen Naturkraft Gästrikland 



I ett projekt med namnet 
 

NATURUPPLEVELSER I GÄSTRIKLAND 
 

utvecklar vi 
  

– med stöd från Leader Gästrikebygden/EU –  
 

de tio produktområden som bilden på nästa sida visar 
 
 
 
 
 
 
 
  
 





   VANDRA GÄSTRIKLAND –  VISION 2020 
 Gästrikeleden är en av allmänheten välkänd, omtalad och 

uppskattad natur- och kulturprodukt.  
 Gästrikland har landets förnämsta system av vandringsleder 
 Gästrikland har 100 lokala vandringsleder – utgående från 

15 boendeanläggningar och från 10 friluftscentraler. 
 Vandringsevenemang erbjuds gäster från när och fjärran  





   PADDLA GÄSTRIKLAND 
 Idag: Sveriges bästa service till kajakpaddlare –   
    23 kartblad med rast- och iläggningsplatser 
 Fortsättningsvis: turtips på alla blad, utökning av prova-på-

arrangemang, kurser och kamratpaddlingar 
 Nya rastplatser 

 



    CYKLA GÄSTRIKLAND 
     Naturupplevelser – Motion – Må gott 

 Ambition: 100 turtips på pdf- och digitala kartor 
 Cyklingsevenemang 



med delprodukterna                    
FÖRFÄDERS SPÅR 

FÄBODARNA 
JÄRNRIKET 

KUSTKULTUREN 

Med stöd från Länsstyrelsen ska utveckling ske enligt ambitionerna i 
följande fyra bilder. 

 
 
 



FÖRFÄDERS SPÅR                                                    

AMBITION  
 Runt ett tiotal byar i Gästrikland 
    lyfts det fram platser som minner   
    om gamla tider. 
 Platserna beskrivs i byarnas  

broschyrer Kulturkollen – med 
text, bilder och kartor.  

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



FÄBODARNA                                                    

AMBITION  
 Ett 25-tal fäbodar beskrivs i text och bilder 

och markeras på kartor i broschyren 
Fäbodkollen. 

 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, som berättar om  järnhanteringen i 

landskapet från medeltid till nutid, lyfts fram i  
    broschyren Järnriket Gästrikland.  
 Järnriket Gästrikland – en produkt med 25 besöks- 
    mål för landskapets invånare och gäster från när  
    och fjärran. 
 Evenemang med tema JÄRN. 



GÄSTRIKLANDS KUSTKULTUR                                                    

AMBITION  
 Ett 10-tal platser, som berättar om gästrikekustens historia 

från medeltid till nutid, lyfts fram i broschyren Gästrike-
kusten. 

 Gästrikekusten – en produkt med 10 besöksmål för 
landskapets invånare och gäster från när och fjärran. 



RIDA GÄSTRIKLAND                                                    

AMBITION  
 Steg 1: Ridningsevenemang/Turer 

från hästföretag i Gästrikland 
 Steg 2: Ridvägar i anslutning till 

hästgårdar 
 Steg 3: Ridvägar som knyter ihop 

landskapets hästgårdar till Rid i 
Gästrikland 

Rida 

Gästrikland 

  



SKIDTURER I GÄSTRIKLAND                                                    

AMBITION  
 Presentation av preparerade skidspår, 

vilka är lämpliga för turåkning  
 Tips om turer i ospårad terräng 
 Evenemang 



Skridskoturer i 

Gästrikland 

  

SKRIDSKOTURER I  
GÄSTRIKLAND                                                    

AMBITION  
 Presentation av plogade banor  
    på sjöisar – idag två banor 
 Information om isläget på naturisar 
 Evenemang:  
    Turer med ledare, kurser, prova-på-arrangemang 
 Plogade banor på flera sjöar 



GÄSTRIKLANDS FAUNA                                                     
AMBITION  

Vandringsevenemang med olika teman, t.ex. Fjärilar, Fåglar   

Gästriklands 

fauna 

  



Gästriklands  

flora 

  

GÄSTRIKLANDS FLORA                                                     
AMBITION  
Vandringsevenemang med olika teman: 
t.ex. Orkidéer, Blommor i naturen, Mossor 
och lavar  



NATURENS SKAFFERI                                                    

AMBITION 
Evenemang: t.ex. kurser i att ta vara på vad naturen erbjuder 

     

Naturens  

skafferi 

  



FÖRENINGENS RÄTTESNÖRE 
 

§ 2 Ändamål 
 

Föreningen har till ändamål att verka för att invånare och gäster i 
landskapet Gästrikland ges goda möjligheter till natur- och kul-
turupplevelser inom nedan nämnda aktiviteter samt att informa-
tion om service och tjänster i anslutning härtill blir bekantgjorda. 
 
Aktiviteter: 
Vandring, Kanotpaddling, Cykling, Kulturen i naturen, Ridning,  
Skidturer, Skridskoturer, Gästriklands fauna, Gästriklands flora,  
Naturens skafferi 
 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att 
  
 ge människor i alla åldrar möjligheter till rekreation och 

friskvård 
 tillgängliggöra naturen för personer med funktionsnedsättning 
 tillgängliggöra naturen för invandrare 
 stimulera fysiskt inaktiva till motion i naturen 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

NATURUPPLEVELSER 

MED DIN EGEN KRAFT 

Föreningen Naturkraft Gästrikland 

www.naturkraft-gestrikland.se 

På hemsidan samlar vi all information. 
Där finns bl.a.  

EVENTKALENDERN  
som bjuder in till aktiviteter i naturen. 

http://www.naturkraft-gestrikland.se/
http://www.naturkraft-gestrikland.se/
http://www.naturkraft-gestrikland.se/


OFFENTLIGA FÖRVALTNINGAR  
är välkomna att dra nytta av oss i sina ambitioner 

 

FÖRETAG och FÖRENINGAR  
kan presentera sin verksamhet hos oss 

 

ALLA  
ger vi tillgång till naturupplevelser genom vår stora kartservice 

och vår information på Eventkalendern och Facebook.  

Med NATUREN ger vi människor 
möjligheter till friskvård och 
välbefinnande – motion, 
rekreation och social gemenskap   NATURUPPLEVELSR 

MED DIN EGEN KRAFT 
        Föreningen  
Naturkraft Gästrikland 



Vill du veta mer? 
Hör då av dig till mig?  

dennis@naturkraft-gestrikland.se 


