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Projektutförarens slutredovisning av projektet  

NATUREN MED KULTUREN – FÖRSTUDIE 

Referensnummer: 611300 – 1534 

 

PROJEKTETS SYFTE ENLIGT ANSÖKAN 

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. 

GRUNDEN har skapats enligt nedan redovisade åtgärder inom de fyra kultur-
områdena. 

  
 

FÄBODARNA
AMBITION 
 På 25 fäbodplatser finns skyltar som berättar 

fäbodarnas historia
 Platserna finns markerade på ”Fäbodkartan”
 Gästriklands fäbodar – en produkt med 25 

platser, att besöka av landskapets invånare 
och av gäster från när och fjärran

 
 

 

 

ÅTGÄRDER 

o 10 orter (bil. 1) har varit objekt för rekogno-

sering av platser  med kulturhistoriskt 
värde.  

o Med syftet att göra dessa platser tillgäng-

liga som intressanta besöksmål – allmän-
heten och besöksnäringen till gagn – har 

produkten Kulturkollen skapats. 
o Kulturkollen Högbo, en natur- och kultur-

handledning,  har skapats som modell 
(bil.2). 

o För övriga orter presenteras framsidorna till 

Kulturkollen (bil. 3)  

ÅTGÄRDER 

o En förteckning med 25 fäbodplatser är 
skapad (bil. 4). 

o Med syftet att göra dessa platser tillgäng-
liga som intressanta besöksmål – allmän-
heten och besöksnäringen till gagn – har 

produkten Fäbodkollen skapats (bil. 5).  
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JÄRNRIKET GÄSTRIKLAND
AMBITION 
 På 25 platser finns skyltar som berättar om  järnhante-

ringen i landskapet – från medeltid till nutid
 Platserna finns markerade på ”Järnkartan”
 Järnriket Gästrikland – en produkt med 25 platser, 

att besöka av landskapets invånare och 
av gäster från när och fjärran

 Evenemang med tema JÄRN

 
 

GÄSTRIKLANDS KUSTFISKE
AMBITION 
 På 10 platser finns skyltar som berättar om fiskets historia 

i landskapet – från medeltid till nutid
 Platserna finns markerade på ”Kustfiskekartan”
 Gästriklands kustfiske – en produkt med 10 platser, att 

besöka av landskapets invånare och av gäster från när och 
fjärran  

 

 

 
 

Med ovan nämnda åtgärder och med, under projektet etablerade, kontakter har 

grunden lagts till verksamhet och produkter som på ett praktiskt sätt ska synliggöra 

Gästriklands kulturhistoria – för allmänheten och besöksnäringens gäster.  

Uppföljningen av Naturen med kulturen – förstudie kommer att ske under namnet 

KULTUREN I NATUREN. LONA-stöd söks för ett projekt under april-december 2018, 

vilket ska leda till att KULTUREN I NATUREN blir en produkt som står på egna ben 

verk-samhetsmässigt och ekonomiskt. 
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Dennis Nordström 

Projektledare  

 

BILAGOR 

1 Kulturplatser- sammanställning 5 Fäbodkollen  

2 Kulturkollen Högbo  6 Järnplatser 

3 Kulturkollen – framsidor 7 Järnkollen 

4 Fäbodplatser  8 Kustspaning 

ÅTGÄRDER 

o En förteckning över femtiotalet platser med 

järnhantering  är skpad (bil. 6). 
o Med syftet att göra dessa platser tillgäng-

liga som intressanta besöksmål – allmän-

heten och besöksnäringen till gagn – har 
produkten Järnkollen skapats (bil. 7). 

o Järnkollen är upplagd enligt samma princip 
som Fäbodkollen (bil.5). 

o Från nämnd förteckning över järnbruks-

platser väljs 25 ut att ingå i Järnkollen. 

ÅTGÄRDER 

o Utvecklingsområdet har fått nytt namn, 
nämligen Gästrikekustens kulturhistoria  

(bil. 8). 
o Med utgångspunkt i dokument hos Rolf 

Sundberg, Gåsholma, kommer ett 20-tal 
kulturhistoriskt intressanta platser att 
väljas ut att ingå i natur- och kulturhand-

ledningen Kustspaning, vilken är upplagd 
enligt samma princip som Fäbodkollen 
(bil.5). 

o För att tillgängliggöra platser på öar ska 
båtturer erbjudas. En intressant tur kan i 

sammanhanget vara Ryssarnas väg – hur  
galärbåtarna tog sig in år 1721, med 

skövlingar och bränder som resultat. 


