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INSPIRATIONSRESOR.
Inspirationsresor är ett återkommande tema på landsbygdsriksdagarna. Här bjuder länet
Landsbygdsriksdagens besökare på intressanta lokala projekt, lokalt entreprenörskap och
inspiration för det egna arbetet. Det är lokala krafter, alltså föreningar och lokala företag,
som valt ut de besöksmål som är mest givande för besökarna och bakom varje resa ligger
månader av planering och arbete.
Men så är också inspirationsresorna mycket uppskattade och många deltagare anger sin
inspirationsresa som en av höjdpunkterna under Landsbygdsriksdagen.
Det här är en dokumentation av inspirationsresorna som gjordes under Landsbygdsriksdagen 2018 i Västernorrland, skriven av studenter vid SLU.
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Fisket har en viktig kulturell betydelse
och det är fint att se att de arbetar för
att behålla den traditionen och
kunskapen om den.
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Surströmming, smide, service
och samverkan.
Klockan åtta på fredagsmorgonen stiger ett antal
surströmmingsentusiaster på bussen som ska ta oss ut
på en tur genom nordvästra Ångermanland och bjuda
på nya kunskaper om surströmming, smide, service
och samverkan.
Bussen tar oss ut längs Höga Kusten till fiskeläget
Skeppsmalen, eller Skeppsmaln som det heter på
ångermanländska. Vid Skagsudde får vi se fyren,
från vilken det fortfarande pågår lotsning av fartyg
in till Örnsköldsviks hamn, och får en rundvisning i
världens första surströmmingsmuseum. Vid fiskeläget pågår strömmingsfisket för fullt. Efter en kall och
sen vår har säsongen plötsligt dragit igång.
Vid salteriet, som tillverkar det ikoniska märket
Röda Ulven, träffar vi produktionschefen Johan
Berlin. Eftersom det är högsäsong kan vi inte gå in
i salteriet, till mångas besvikelse. Johan kommer
istället in i bussen och berättar hur tillverkningen
av surströmming går till. De enda ingredienser som
behövs är salt, vatten och fisk. Att se till att fermenteringen blir perfekt är ett riktigt hantverk och
Johan berättar att man inte bara luktar och smakar
på fisken, utan även slår på tunnorna för att höra att
ljudet stämmer.
På väg mot nästa ställe pratar jag med en lantbrukare
från Rengsjö. Han tycker att det är intressant att
höra om historien kring Höga Kusten, lotsverksamheten och strömmingsfisket. ”Fisket har en viktig
kulturell betydelse och det är fint att se att de arbetar
för att behålla den traditionen och kunskapen om
den”.

Sedan åker vi vidare in till samhället Gideå där vi
bjuds på lunch och under eftermiddagen informeras
om de många projekt som drivs av Gideågårdens
Bygdegårdsförening. Genom ett unikt samarbete med kommunen har en stiftelse skapats som
förvaltar och hyr ut lokaler i Gideå. Lokalerna hyrs
ut både till kommunal verksamhet, såsom skola

och förskola, och till entreprenörer som bedriver
bland annat friskvård. Genom bygdegårdsföreningens arbete finns nu gym, bio med 3D-utrustning
och livesänd opera, en ideellt driven mack och en
livsmedelsaffär som var först i Sverige med att få
Servicepunkt-loggan.
Efter en lång dag åker vi trötta, men inspirerade, och
fullmatade av information tillbaka till Örnsköldsvik
och Fjällräven Center.
Text och bild » Nora Wahlström

resa 01

Efter ett fikastopp i krukmakaren Anna-Karin Rasks
vackra trädgårdscafé åker vi vidare till Gideåbacka
Smedja. Här driver smederna Bert Hagström och
Tove Samuelsson kursverksamhet, håller i workshops
och tillverkar smide på beställning. Smedjan ligger i
gamla Gideå kraftstation och de två entreprenörerna
har valt att behålla alla gamla maskiner i den stora
hallen för intresserade besökare. En av dessa är Ove
från Halland, som tycker att den gamla kraftstationen är en av höjdpunkterna på resan, men som
samtidigt medger att han är en riktig tekniknörd.
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Denna inkludering av nyinflyttade
verkar vara ett signum för denna plats.
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Framgångsrikt företagande
i anrik miljö.
Bussen rullar fram genom det böljande landskapet runt
Anundsjö. På en yta stor som Blekinge ryms allt från
små till stora företag, aktiva föreningar och en mängd
engagerade personer. Vi ska få träffa flera av dem
under dagen.
Utanför ett stort sågverk kliver guiden Sven-Bertil
Westman på bussen. Nu får vi höra historien om hur
sågverket har växt från när han jobbade sin första
sommar som 12-åring 1965. Idag är sågverket betydligt större och skapar arbetstillfällen för betydligt
fler. Sven-Bertil är pensionär idag, men hoppar ännu
in och hjälper till på verket eftersom bygden “har för
många arbetstillfällen för antalet bofasta” Vi förstår
snart att citatet inramar människorna i denna bygds
inställning till sig själva och till den plats de valt att
leva på.
Så kommer vi fram till vårt första stopp, Myckelgensjö, där Gammelgården legat intakt på samma ställe
sedan 1600-talet. Den har aldrig skiftats och har 28
stycken mycket välbevarade byggnader vilket gör
den helt unik i sitt slag. Gården ägs av Länsmuséet i
Västernorrland och håller öppet från midsommar för
guidningar och sommarcafé.
Här berättar byggnadsvårdaren Markus Lindgren,
mångsysslaren Markus Edlund, bloggaren Jonna
Jinton och mjölkbonden Frida Bylund om gården
och dess historia, men framförallt om livet i byn med
omnejd och framtiden. Med god sammanhållning
och ett härligt driv har byborna startat en mängd olika projekt. Bland annat har den gamla byskolan blivit
glassfabrik. I år hoppas de även att äntligen få fiber
nedgrävt, eftersom de tror att det är en viktig faktor
för inflyttning.

Jonna Jinton berättar hur hon aldrig fann sig tillrätta i
stadsmiljön i Göteborg. Hur något liksom inte föll på
plats, hur hon längtade till naturen och upplevde att
hon inte kunde växa. Efter en sommar i familjens stuga
här i Grundtjärn kände hon att “nu stannar jag här”
och hur hon snabbt blev inkluderad i bygden av de
människor som bodde där. Denna inkludering av nyinflyttade verkar vara ett signum för denna plats. Man
väljer prestigelöst att stödja varandra och ser det ömsesidiga beroende som något fundamentalt i bygden.

För att skapa återväxt i hembygdsföreningen har
man startat sommarveckor för barn där de får pröva
på olika aktiviteter som att fiska och baka tunnbröd
– något som varit omåttligt populärt bland både
barn och föräldrar. Det anordnas även spelmansstämmor på platsen under sena sommarkvällar med
buskspel och dans i ladan. Under besöket informeras
även om LONA-bidraget, alltså Lokala naturvårdssatsningar genom Naturvårdsverket, som man ansöker om tillsammans med kommunen. Hembygdsföreningen beskriver bidraget som enkla pengar för att
kunna utveckla olika projekt inom naturvård.
Resan går vidare. Vi får träffa representanter från
tre viktiga företag i Anundsjö. Edvardssons möbel-,
golv- och emballagesnickeri, Polarbröd och Anundsjö Bygg. De berättar om sina företag och planer.
Det går bra och de vill satsa, men kompetensförsörjningen är ett problem, framförallt för Polarbröd som
behöver ingenjörer.
Precis som på många ställen i Anundsjö så är engagemanget för bygden starkt och Patrik Eriksson från
Bygdsam Anundsjö och Anundsjö Framtid berättar
om hur de gått samman i bygden för att bygga ett
trygghetsboende då ålderdomshemmet skulle lägga
ner. Det starka engagemanget ledde också till att den
planerade renoveringen av den slitna högstadieskolan
istället blivit till en helt nybyggd skola. Det uppstår
också en mycket spännande diskussion här om hur
vi ska förändra värderingar kring industriarbeten för
unga som växer upp i bygden.
Text och bild » Hannes Norr och Elin Sjöman

resa 02

Markus berättar om hur han fann livskärleken här, och
hur han vid ett tillfälle bilade hela vägen från Mariestad. När han efter de sista en och en halv milen på
grusväg, rullade in bilen vid sin kärestas hem kände han
att “nu har jag hittat hem”. Ett starkt ögonblick!

Nästa stopp sker vid hembygdsgården där vi även
äter en härlig måltid bestående av tjälknöl på älg
som vandrat i skogarna i trakten. När vi alla är mätta
och belåtna får vi en snabb guidning på gården av
Mona-Lisa Mårtensson och vi får även höra om
hembygdsföreningens olika projekt.
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Pengarna ska inte mögla på ett konto,
utan användas så att de kommer till
nytta för bygden.
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Trepartsamverkan leder till
framgångsrik utveckling.
En klar fredagsmorgon stod Landsbygdsriksdagens
inspirationsresor för dörren och deltagarna packade in
sig i bussar som tog oss till olika platser i Västernorrland. Vår resa, på temat trepartssamverkan för landsbygdsutveckling, tog oss till BLTG-området, alltså den
del av Örnsköldsviks kommun som består av bygderna
Björna, Långviksmon, Trehörningsjö och Gideå.
Första stoppet gjordes hos Björna IF som visade upp
sin trepartsägda multihall. I byggnaden ryms en stor
sporthall anpassad för de flesta bollsporter, ett gym,
fyra omklädningsrum, en cafeteria och en expedition.
Dessutom finns skola och simhall i anslutning till
sporthallen. Idrottshallen ägs av idrottsföreningens
aktiebolag och simhallen och skolan av kommunen. Byggnaderna länkas samman av en symbolisk
korridor där tomtgränsen går vid respektive vägg och
själva korridoren är neutral mark – så kallad gemensamhetsyta. Ett exempel på sektorsöverskridande
samverkan som byggts ihop rent fysiskt.
Vi får möta Björna IFs ordförande Ulf Lindgren,
samt Markus Lindqvist, Fredrik Ulander och Emelie
Karlsson som även de är engagerade i sporthallens
uppbyggnad och nuvarande verksamhet. Hela
bygget blev möjligt tack vare ett arv från en av
bygdens företagsprofiler med tidigare engagemang
i föreningen. På ålderns höst uttryckte profilen att
föreningen skulle få ärva den privata förmögenheten,
med förbehållet att de användes. “Pengarna ska inte
mögla på ett konto, utan användas så att de kommer
till nytta för bygden.”

– Vi vill gärna bygga hall i min egen förening. Jag
kommer nog höra av mig till Björna IF för att fråga
fler saker, säger han.
Resan tog oss också till allaktivitetshuset Jollen
i Långviksmon där både lanthandel, restaurang,
second hand-butik, massage- och frisörsalong, gym,
integrationsverksamhet, företagslokaler och konferensrum fanns. Dessutom bestod en del av byggnaden av ett så kallat närkontor där både

Lottie Jilsmo, landsbygdsutvecklare på Västerviks
kommun, tyckte att resan gav möjlighet att reflektera över de egna arbetsmetoderna hemma i Västervik
och tog med sig både positiva exempel och tankar
kring hur hon själv inte vill jobba. “Jag är en jävel på
att stjäla bra idéer från andra och anpassa dem efter
våra förutsättningar. Det är lättare att se var vi har
tänkt annorlunda när man kommer ut så här.”
Dessutom hann guiderna på bussen ta med oss med
till missions- och biståndsföreningen Hoppets stjärnas huvudkontor i den lilla byn Kärrsjön. Där fick
vi lära oss om deras otroliga arbete med främst barn
och barnfamiljer i olika länder världen över. Samt
det sista stoppet till den återöppnade campingen i
Trehörningssjö.
Efter en lång dag med mycket information, men
framförallt inspiration, så begav sig ett trött, men
glatt gäng tillbaka till Örnsköldsvik.
Text och bild » Sofie Skalstad och Elin Lovén

resa 03

Med på resan var Johan Wiberg från Forsbacka
utvecklingsgrupp. Han valde inspirationsresan
med trepartssamverkan främst för att han själv har
koppling till en idrottsförening och ville veta mer
om samarbetet mellan Björna IF, kommunen och
skolan.

kommunanställda och andra arbetspendlare kunde
boka in kontorsplats när de behövde.
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Det ledde till renovering istället för
rivning och idag finns här skolverksamhet och extern verksamhet
för konferens och möten.
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Industrin och föreningslivET
utvecklar bygden.
Tidigt fredag morgon samlas en förväntansfull skara
utanför Fjällräven center. På buss till resa nummer
fyra heter guiden Göran Wåhlstedt som till vardags
arbetar som slöjdlärare och är ordförande i Mellansels
Idrottsförening.
Mellansel är ett samhälle som genomgått många
förändringar. Från att ha varit en ren jordbruksbygd,
till att järnvägen drogs här 1891, till etableringen av
industriföretaget Hägglunds & Söner på 60-talet.
Vi inleder med ett besök hos Mellansel Idrottsförening, MIF, som arbetat med lokal utveckling
sedan 1990-talet. Vi stannar på Mellansels Bad och
Camping som föreningen drivit sedan 1985. Det är
ett utomhusbad som byggdes 1970 och drevs från
början av Anundsjö kommun. Men när nedläggning
av ekonomiska skäl hotade, tog Mellansel IF över
verksamheten och fastigheten.
Sedan dess har utvecklingsprojekten avlöst varandra.
Från att hitta lokala smarta lösningar som minskar
driftkostnaderna till att bredda verksamheten för
barn, ungdomar och turister.
Verksamheten har ett stort antal besökare sommartid
och skapar därmed många sommarjobb. Varje år anställs ett 50-tal ungdomar till caféet och campingen,
som simlärare, badvakter och parkarbetare. MIF har
hittat vägar till finansiering för att kunna utveckla
verksamheten, genom att samverka med kommunen
och genom att engagera lokalsamhället.

Anette berättar om den attitydomvandling som skett
här de senaste åren. Från början när flyktingboendet

På höjden i Mellansel står det gamla tingshuset
från 1917. Detta är idag Mellansels Folkhögskola
som drivs av en stiftelse. På entrétrappan möts vi av
rektorn Thomas Wahlbom. Han välkomnar oss till
skolans matsal där vi äter lunch medan han berättar
om skolans historia. För några år sedan var byggnaden rivningshotad, men eftersom den länge varit
en viktig symbol för samhället var det många som
engagerade sig. Det ledde till renovering istället för
rivning och idag finns här skolverksamhet och extern
verksamhet för konferens och möten.
Vårt nästa stopp är på Bosch Rexroth, ett företag
som producerar hydrauliska drivsystem som används
till bland annat till sockerindustrin och gruvnäringen. År 1966 flyttade företaget, som då hette
Hägglund & Söner, hit från Örnsköldsvik. Detta har
blivit kallat för en av Sveriges bästa omlokaliseringsprojekt. Slutligen korsar vi Moälven och gör ett besök i Moliden. Vi träffar Mo samhällsförening som
berättar om MoDos vagga, varifrån virke skeppades
ut via flottning. Det är en plats med viktig kulturhistoria som Mo samhällsförening arbetar för att
bevara. Genom museum, café, marknad och loppis
berättar föreningen om det sågverk som en gång i
tiden fanns i bruk här.
Text och bild » Linnea Rohlin

resa 04

MIF är också engagerade i nätverket Medmänniskor
i Mellansel som varit viktiga för mottagandet av flyktingar. I nätverket ingår organisationer som Mellansels IF, kyrkorna i området men också kommunen
och Migrationsverket. Vi får träffa diakon Anette
Edler och integrationstödjare John Hedberg som
berättar mer om det arbete som gjorts. Idag bor här
cirka 350 människor som söker asyl och Mellansel är
det samhälle som har högst andel nyanlända i Örnsköldsviks kommun. Detta har lett till att bygdens
låg- och mellanstadieskola har fått ökat elevantal och
i hyreshus som tidigare stått tomma har nu familjer
flyttat in. Medmänniskor i Mellansel skapades för att
organisera mottagandet av de första kvotflyktingarna
som kom till Mellansel 2013. Nätverket har sedan
dess arbetat aktivt med att inkludera asylsökande i
samhället och idag har 90 personer valt att stanna
kvar efter att ha fått asyl.

skulle öppna fanns det några kritiska röster, men
dessa personer är idag istället med och hjälper till vid
de aktiviteter som arrangeras. Hon sammanfattar det
som att attityder har gått från främlingsfientlighet
till medmänsklighet, och medmänsklighet blir det
ord som avrundar besöket på campingen och vi far
vidare till nästa stopp.
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Man slås av lugn och ro och en
gemenskap genom nära relationer
där alla känner alla.
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EN SKÄRGÅRD I VÄRLDSKLASS.
I Köpmanholmshamn möts den förväntansfyllda gruppen av guiden Ruben. Vi blir tillsagda att ha en viss
inställning som vi ska ha med oss när vi kommer till
Ulvön. Det handlar om att lämna stress och vardagsliv
i hamnen, på Ulvön ska vi slappna av och trivas.
Det första stoppet båten tar på väg ut till Ulvön är
vid Strängö. Personligen tycker jag att ön bjuder
på idyllisk skärgårdsmiljö och en väldigt exakt bild
av hur svenska östkustskärgård ser ut. Jag frågar
mannen bredvid mig om vad hans första intryck
är av ön. Vi förenas i ett samtal om den fantastiska
miljön, men samtidigt i en sorg när mannen beskriver ön som försvinnande och tidigare möjligheten
om boende på ön. Strängö är signifikativ för den
svenska landsbygden. En gång i tiden var Strängö
en blomstrande ö med en fungerande industri, ett
levande föreningsliv och hög levnadsstandard. Idag
har urbaniseringen hunnit ifatt, vilket har resulterat i
att det endast bor två personer kvar på ön.
I hamnen på Ulvön kliver vi av och ställer vi oss vid
handelsboden. Denna handelsbod har ett otroligt
stort socialt värde för ön. Där säljs både livsmedel
och souvenirer. Bodens öppettider är väldigt speciella
eftersom de är anpassade efter turbåtens ankomsttider. Det är problematiskt att driva en glesbygdsbutik. Framgångsfaktorerna i detta fall är dels andan
på ön, men framförallt ett samarbete med ett lokalt
aktiebolag som bidrog med investeringar vid uppstarten av butiken. De investeringarna möjliggjorde
butikens överlevad på ön.
Jag vänder mig om för att höra vad deltagaren
Monica Hedlund tycker och hon ger en väldigt
målande bild av ön. Man slås av lugn och ro och en
gemenskap genom nära relationer där alla känner
alla. Utöver det går man in i en historisk epok som
ön verkligen känner stolthet över.

När jag nu sätter mig ned för att sammanfatta
inspirationsresan så tycker jag att Ulvön är mycket
trevligt och en fin ö inte bara till dess miljö utan
även de människor som lever på ön och som ständigt
jobbar med att hålla ön vid liv. Den avkopplande
känslan som de personerna bidrar med, gör det värt
ett besök till ön. Men framför allt är ön ett hopp om

Text » Claes Larsson

resa 05

Ulvön är en ö med en otrolig historia, från fjärrfiske
till Meckat för surströmmingen. Det gör det oundvikligt att besöka Ulvön utan att äta surströmming.
För mig var det första gången och väldigt speciellt,
och gör resan till Ulvön till ett minne för livet.

den moderna landsbygden som vi kommer se, med
anpassade öppettider, en berikande historia och en
plikt att bevara det arv som de äldre generationerna
har lämnat till oss!
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Barbro har arbetat med lokal mat, med
fokus på ekologiskt, i snart 30 år. I den
pittoreskt inredda Alberts bod bjuds vi på
en drink med björksav och hjortron samt
en delikat tunnbrödsmörgås med lax.
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Från världsarv till kulturarv.
För några veckor sedan var landskapet vitt av snö,
men idag skiner solen och björkarnas blad är illgröna.
I bussätet bredvid mig sitter Sara Ljungqvist från Hela
Sverige ska leva Halland.
Jag frågar henne vad hon har för förväntningar på
dagen: ”Jag har just fått en ansökan godkänd hos
kommunen om att skapa en sägenvandring mellan
socknar i Falkenbergs kommun. (…) Så att få inspiration, samla energi och göra något positivt av det!
Och kanske träffa andra eldsjälar, så att man känner
att man inte är ensam.”
Vår guide Siv Sundberg berättar om Jonas Nätterud
som testamenterat 24 miljoner till Nätra-Sidensjö
kommun. Han gick bort år 1995, och hans gåva är
anledningen till att man nu kan njuta av 29 konstverk i konstdalsområdet – ett stråk som sträcker sig
från Ulvöarna längs Nätraälvens dalgång. Bussen
stannar till på Köpmanholmen, där båtarna till
skärgården avgår. Numera vill många bo både på
Köpmanholmen och ute på öarna, men så har det
inte alltid varit. På sjuttiotalet lades sågverket ned
och 800 personer, det vill säga en stor del av bygdens
invånare, förlorade sina arbeten. ”Bygden drabbades
av en depression, men kreativiteten finns så det har
hittats nya sätt att livnära sig. (…) Här har landsbygden jättestor betydelse, som kan sälja måltidsupplevelser,
naturäventyr med mera.” berättar guiden Siv.

Strax efter klockan tio stannar vi vid Brynge kulturområde. Barbro och Tommy Uhlin är ambassadörer
för området, som har anor från 1700-talet. Barbro
har arbetat med lokal mat, med fokus på ekologiskt,

Bussen åker vidare i det böljande landskapet och i
Sidensjö möts vi av Sofia Olsson, iklädd lång grön
mantel med luva. Hon driver Källarbackens Saga,
med sagostig, café och en mindre djurpark. Förutom
ett underhållande skådespel bjuds vi på lunch, bestående av köttsoppa med klimp, kaffe och kaka. Resan
avslutas i nykterhetsrörelsen IOGT-NTO:s lokal
Valhall. Där får vi se ett rikt bildspel med exempel
på några av Drömmebygdens alla aktiviteter – allt i
ifrån teater, till motionskvällar och julgransplundring. Bilderna vittnar om en stark gemenskap. Till
bildspelet avnjuts perfekta kanelbullar och, såklart,
drömkakor. Enligt Julia Löf, styrelseledamot i Unga
på landsbygden, var stoppet i Drömme det bästa
med dagen. ”Att se allt de genomfört tillsammans över
generationsgränserna, (…) det kändes inspirerande!”
Hon berättar om ytterligare intryck av dagen: ”De
har ju verkligen goda förutsättningar i trakten med
tanke på alla miljoner de har ärvt, men det blir också
tydligt att de har förvaltat det väldigt bra. För offentlig
konst på landsbygden, det ser man nästan ingenstans.
Och att det blivit landmärken som de är väldigt stolta
över och kan samlas kring.”
Text och bild » Kristina Hansén

resa 06

Vid Herrgårdsparken blir vi introducerade till två
historiska personer, disponent Hedberg och brukets bokhållare. De tar oss med på en promenad
genom parken, som funnits i sin nuvarande form
sedan 2014. Vi stannar vid ett av konstverken – en
ren. Men vad gör en ren i herrgårdsparken? Den
påminner oss om samerna som bodde där innan
de föstes bort, när industrialismen bröt igenom på
1860-talet. Enligt sägnen ska en samekvinna ha
blivit så arg, att hon hytte med näven och uttalade
en spådom: ”Vänta ni bara… en gång i tiden ska här
åter vila fäbodvall”. Och historien visar att spådomen slog in: Under början av 1900-talet blomstrade
sågverksindustrin och det vandrade herrskapsfolk
på marken. Men konjunkturen vände, bruket lades
ner, herrgården revs och naturen tog över. Genom
projektet High Coast Art Valley har dock platsen
åter börjat leva.

i snart 30 år. I den pittoreskt inredda Alberts bod
bjuds vi på en drink med björksav och hjortron samt
en delikat tunnbrödsmörgås med lax. Därefter får vi
en guidad tur av Tommy, som bland annat visar oss
den gamla ångsågen och en välbevarad mangelbod
från 1863.
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Framtidstro vid Skuleberget.
Klockan är strax efter åtta på morgonen.
Vädret är friskt och soligt och vår buss är på väg
till Skuleberget.

Efter en resa genom Skuleskogens nationalpark som
gränsar till Örnsköldsviks och Kramfors kommuner
anländer vi till Skuleberget där Hans-Erik ”Hacke”
Näslund välkomnar oss. Vi följer honom till Skule
naturscen. Hans-Erik är en av grundarna till Docksta bordtennisklubb, DBTK, som startade som en
idrottsverksamhet 1963. Nu 55 år senare är DBTK
ett praktexempel på hur det stora kan växa ur det lilla.
Föreningens meritlista är fylld av betydelsefulla gärningar för bygden. Utöver idrottsverksamheten har
DBTK sedan start bland annat ägt och sålt vidare
bergsklättringen som år 2017 hade över 7 000 betalande klättrare. Föreningen arrangerar den populära
Skulefestivalen, har räddat Docksta friskola från
nedläggning, köpt loss 60 lägenheter och tagit över
äldreboendet som sysselsätter ett tjugotal medarbetare. Hans-Erik berättar att en lokalbo i en tv-intervju
år 1991 blev tillfrågad om hon tror på kommunens
hjälp för att rädda då konkursutsatta Docksta skofabrik. Varpå hon svarar ”Nej, men möjligtvis Docksta
bordstennisklubb.” Och så blev det.

Nästa hållplats är Skuleskogens naturreservat där
vi träffar Johan Uebel från Länsstyrelsen. Johan
berättar att Naturvårdsverkets vilja att utnyttja mer
av Sveriges nationalparker i kombination med det
ökade intresset för friluftsliv, vandring och cykling
märks på besöksantalet. Enbart entré syd, där vi
befinner oss, tar emot över 50 000 besökare varje år.

Ur ett förvaltningsperspektiv är det problematiskt.
Säsongen är kort och infrastrukturen såsom vägar och parkeringsutrymmen är begränsad, vilket
försämrar besökarnas upplevelser. Visserligen är
informationen tydlig på Naturum och turisterna
som besöker parken är tämligen erfarna, men personalstyrkan som ansvarar för exempelvis underhåll
av leder och turistinformation, är underbemannad.
Dock har flera föreningar bildats och hjälpt till att
ansvara för leder och vägar, både i och utanför nationalparken, för öka parkens attraktivitet.
Kort därefter beger vi oss till Byagårn Käxed. Efter
att ha blivit serverade ekologiska köttfärsbiffar med
tillbehör åker vi på en rundtur till Friskolan och
Dockstabaren för att sedan besöka Docksta skofabrik
där Stefan Königsson visar oss tillverkningsprocessen för fabrikens unika, handgjorda slippers. En del
deltagare blev några par skor rikare efter resan.
Kort sagt bör entreprenörskap och företagande
handla mer om samarbete än konkurrens och det
gäller att lyfta fram och marknadsföra det unika i
varje bygd via digitala plattformar.
Efter en fullspäckad dag tar vi återigen plats på bussen, nu hem till centrala Örnsköldsvik. Tre ord som
sammanfattar de tillfrågade deltagarnas åsikter om
resan: värdefullt, givande och oerhört inspirerande!
Text » Ather Al-Idani

resa 07

Det är talande för hur det ideella har klivit in när det
offentliga har backat. Hans-Erik avslutar ödmjukt
att vägen till framgången har haft sina utmaningar,
men den har ändå byggt på ett samarbete mellan
privata företagare, ideella krafter och offentlig sektor,
exempelvis Trafikverket och kommunen. Efter att
sista deltagaren slängt sin kaffemugg i soppåsen tackar vi Hans-Erik Näslund med en applåd och beger
oss till bussen.

Foto » Johanna Viklund

Under färden uppmärksammar guiden oss på den
konst som ligger längs vägen. Det ena konstverket
”The Arch” av skulptören Clas Hake, består av ett
antal tjugo ton tunga granitbågar som ligger synliga
på ängen. Det andra konstverket ”Med näsan mot
iskanten” av Catrin Andersson, ingår i EU-projektet
”Konsten i världsarvet” och utmärker sig genom sina
färgglada, genomskinliga panelglas.
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Bertil betonar vikten av att hjälpas åt
och samarbeta företagare emellan, och
diskuterade även några av de utmaningar man möter som lantbrukare och
företagare på landsbygden.
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nya servicelösningar och
lokalt engagemang.
Inspirationsresa nummer åtta med temat nya servicelösningar och lokalt engagemang, styrde från Fjällrävens arena i Örnsköldsvik klockan åtta på fredagsmorgonen. På vägen genom det dramatiska landskapet
med böljande skogar, berg och svindlande havsutsikt
får vi höra om de många företagen och industrierna i
bygden. Här tillverkas allt från skor till båtskrov och
bröd.
Det första stoppet gör vi vid Lugnviks Idrottsförening. Här berättar Susanna Molfors, kontorschef för
Handelsbankens tre kontor i Kramfors, om Handelsbankens syn på finansieringslösningar för företag
på landsbygden. Susannes föredrag leder till ett
samtal om hur den kompetens och det ideella engagemang som finns inom föreningslivet kan värderas,
och vikten av korta beslutsvägar med finansieringsbolag som känner till de lokala förutsättningarna i
landsbygdsområden.
Efter Susanna tar Bertil Lundgren vid. Bertil driver
företaget “Bondens frys” som säljer fryst närproducerat kvalitetskött. Bertil berättade om sitt företagande,
och hur han även startat ett styckeri och ett bryggeri där han tillverkar öl som säljs i lokala butiker.
Bertil betonar vikten av att hjälpas åt och samarbeta
företagare emellan, och diskuterade även några av
de utmaningar man möter som lantbrukare och
företagare på landsbygden. Bertil lyfter invandringen som en fördel för landsbygden och i synnerhet
utflyttningsorter, där han menar att det finns både
plats, vilja och behov av att bli fler.
Efter att Bertil har pratat bjuds gruppen på gott fika
i form av närproducerat knäckebröd, “glesbygdstårta” och dryck samtidigt som samtalen och diskussionerna efter föreläsningarna pågår för fullt kring
borden.

Lunchen serveras på Hotell Höga kusten med en
fantastisk utsikt över Höga kustenbron. Hotellet
övertogs från kommunen av Mats Löfroth år 2007.
Mats berättar under lunchen om sitt företagande och

Efter lunchen besöker vi Norabygdens ekonomiska
förening, där Ulf Lindberg berättar om Norabygden
i föreningens lokal. Ulf berättar om föreningens
många verksamheter, bland annat en ny affär, och
aktiviteter. Innan avfärden bjuds vi på kaffe och
smörgåsar på altanen.
Jag pratar med Ingrid Mars från Östersunds
kommun, som beskriver resan som ett axplock av
dynamik och initiativ, där det i studiebesöken märks
hur samarbetet mellan ideella och privata aktörer har
tydlig effekt.
Det sista stoppet för dagen är vid Birgitta Edholms
Honungsbutik och café i Torrom där vi bjuds på
egenproducerad honungsglass i den vackra trädgården!
Text och bild » Hanna Wessling

resa 08

Efter fikat berättar Lugnviks Idrottsförening om sitt
arbete för bygden, där man trots stora motgångar
idag inte bara arbetar med idrott utan även har startat upp bygdebutiken som hotades av nedläggning,
gjort om den nedlagda skolan till en samlingslokal
och byggt både en fotbollsplan och en ridbana.
Bygdebutiken är idag en servicepunkt och informationsplats för kommunen.

sina visioner för bygden som besöksmål.
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Vi fick tid att strosa runt själva en stund
men insåg snart att tiden var knapp. Att
gå igenom samtliga utställningar hade
krävt flera dagar.
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Turism och entreprenörskap
– grund för kultur och service.
Dagen var kommen då det var dags för den efterlängtade inspirationsresan. Under vår resa skulle vi bland
annat få besöka den gamla skofabriken i Mjällom som
idag tjänar som ”Kulturfabrik” och även få uppleva
Anders Åbergs Mannaminne.
Efter några minuters bussfärd på E4:an tog vi
avfarten mot den slingriga vägen till Mjällom. Vi
stannade vid en rastplats där vi bjöds på dramatiska
havs- och bergsvyer. Med solens värmande strålar i
ansiktet och med utsikt över den glittrande fjärden,
kunde dagens första stopp inte varit mer väl valt. Väl
framme i Mjällom bjöds det på smörgås och kaffe.
Vi fick en historisk genomgång av en lokal entreprenör som varit med sedan 50-talet. Mjälloms historia
präglas av sko- och teknikindustri och har genomgått både upp- och nedgångar. Men varje nedgång
har kontrats med gott entreprenörskap vilket har
gjort att det än idag finns företag kvar som genererar
arbete.
Vi blev inbjudna i det så kallade “bio-rummet”
för att se en film om Kulturfabriken och Mjälloms
industrihistoria. Filmen gav även en fin bild av hur
det unika landskapet utgör en viktig del i bygdens
entreprenörsanda. Besöksnäringen är stor i trakterna,
Norrfällsviken som ligger ett stenkast därifrån har
både camping och restauranger för sommargäster.
Under rundvandringen i Kulturfabrikens museum,
möter vi en medresenär som jobbar som kultur- och
fritidschef i Tranås kommun. Hon är väldigt glad
över att få åka på just den här resan då hennes kommun har ambitionen att bli bättre på att jobba med
kultur. Mjällom är ett gott exempel på hur detta kan
göras med lokal kraft!

Resan fortsatte vidare till Mannaminne, ett minst
sagt unikt museum uppbyggt av konstnären Anders
Åberg. Efter en smakfull lunch med trevliga samtal,
kallades gruppen ihop av museiguiden genom
kulning. Guiden berättade om hur Anders Åberg
byggt upp Mannaminne med hjälp av kreativitet
och nätverkande. På museet finns byggnader från
bland annat Estland, Ungern och Norge som alla
på ett eller annat sätt skänkts till Anders Åberg, tack
vare hans många kontakter och kärlek till konsten.
Vi fick tid att strosa runt själva en stund men insåg
snart att tiden var knapp. Att gå igenom samtliga
utställningar hade krävt flera dagar.
Dagens sista stopp blev Naturrum som är beläget
nedanför det mäktiga Skuleberget. Här fick vi höra
om de unika landhöjningarna vilka har bidragit till
att Höga Kusten idag är ett världsarvsområde. Efter
en varm kanelbulle och en kopp kaffe, promenerade
vi till Skulebergets naturscen. Scenen kom till på initiativ av civilsamhället och på denna plats uppträder
årligen en rad kända artister. Kombinationen av gott
entreprenörskap och ett starkt föreningsliv verkar
vara receptet på framgångssagan i Örnsköldsvikstrakten. På hemresan kan alla i bussen stämma in på
att dagen både varit gemytlig och inspirerande!
Text och bild » Bella Rådberg och Matilda Hedelin

resa 09

Resan fortsatte och vi passerar bland annat Bondön,
där en fyr står och sprider ett ljussken som sträcker
sig ända upp till 43 km innan jordens rundning gör
sig påmind. Strax därefter stannar vi i Bönhamn,
ett vackert fiskeläger där gistarna, en slags torkställning för fisk, står uppradade. Mellan sjöbodarna i
hamnen bekantade vi oss med en av deltagarna. Han
representerar Islands motsvarighet till Hela Sverige
ska leva och sökte sig till Landsbygdsriksdagen för
att inspireras och möjligen stöta på goda exempel på
landsbygdsutveckling. Det fanns fler deltagare som
kommit med på resan för att inspireras. På bussen på
tillbakavägen från Bönhamn, träffade vi egenföretagaren som utvecklat en digital plattform för att samla besöksmål i syfte att gynna lokala entreprenörer
och turism. Han uttrycker glädje över den möjlighet

att knyta kontakter och att träffa likasinnade som
Landsbygdsriksdagen ger.
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Han menar att förutsättningarna för entreprenörskap på landsbygden är goda om
du lyckas särskilja dig och har förmåga
att paketera en idé.
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Företagsam landsbygd ger
utveckling i världsklass.
Buss nummer tio hade destination Mellansel, Skuleberget och Docksta. Utöver fint väder bjöd dagen på
spännande möten mellan både resedeltagare och lokala aktörer, men framförallt gav den inspiration till, och
insyn i, hur förutsättningar för företagsam landsbygd
kan se ut och bli till.
Det är en förväntansfull stämning när buss nummer
tio avgår från Fjällräven Center i Örnsköldsvik. Vi
åker längs med Moälven och tar del av den vackra
omgivningen som till sist för oss till byn Mellansel.
Här får vi träffa Göran Wåhlstedth och Roger Fjeldseth, representanter för Mellansels Idrottsförening
vars paroll lyder: ”Föreningen för alla”. De berättar
om föreningens verksamhet och hur den sträcker
sig över flera områden. Förutom att vara idrottsförening är föreningen bland annat med och driver ett
utomhusbad och camping som uppskattas mycket av
både lokalbefolkning och turister. Ett annat exempel
är det nybyggda ”Framtidens hus”, som på flera sätt
är en ny samlingsplats för ortens befolkning. Vi får
även insikt i föreningens betydelse när det gäller
välkomnandet av nyanlända till Mellansel och hur
föreningen och lokalbefolkningen fått de nyanlända
svenskarna att känna sig välkomna, vilket banat
vägen för att många vill stanna i Mellansel. På så
vis har en trend av negativ befolkningsutveckling
brutits.
Nästa anhalt på resan är vid det storslagna Skuleberget. Där berättar Hans-Erik ”Hacke” Näslund
om hur det som en gång startade som en bordtennisklubb idag är en betydande utvecklingsaktör
för Docksta och dess omgivning. Han beskriver
bordtennisklubben såhär:
– Vi har som idé att med lokalt engagemang arbeta
med utvecklingen av bygden på ett företagsamt och
lönsamt sätt, säger Hans-Erik.

På andra sidan berget möter vi Jerry Engström som
tillsammans med sina kollegor driver Friluftsbyn.
Engström pratar entusiastiskt om verksamheten som
enligt honom ska vara en mötesplats för friluftsintresserade. Han menar att förutsättningarna för
entreprenörskap på landsbygden är goda om du
lyckas särskilja dig och har förmåga att paketera en
idé. Han tar upp vikten av att kunna marknadsföra
sig samtidigt som han understryker vikten av samarbete med omgivningen. Jag frågar en av deltagarna,
Istvan Komoroczki från Ungern, hur han hittills
upplevt dagen.
– Jag hade stora förväntningar inför dagen, och efter
besöket hos Jerry är de med råge uppfyllda, säger
Istvan.
Sista besöket är Dockstavarvet. Ett företag som idag
är ortens största arbetsgivare och som fram tills nyligen varit familjeägt av de tre bröderna Sundin. Här
får vi ta del av företagets historia och hur tillverkningen gått från små fiskebåtar till dagens tillverkning av stridsbåtar. Vi får även en rundtur på varvet
och inblick i den kompetens som finns på företaget.
Innan vi ger oss av tillbaka mot Örnsköldsvik säger
Külli Kell som är från Estland, att resan verkligen
har varit en inspirationsresa.
– Skuleberget var fantastiskt och jag har fått stor
inspiration till hur man kan gå tillväga för att skapa
lokal utveckling, särskilt när det gäller naturturism.”
Text och bild » Viktor Botvidsson

resa 10

Att vi befinner oss vid Skulebergets fot har att göra
med att Bordtennisklubben en gång i tiden var med
och startade upp den välbesökta verksamhet som
finns där idag. Idag inkluderar verksamheten runt
berget vandringsleder, bergsklättring, museum, festivalplats med mera. Utöver Skuleberget har bordtennisklubben varit med och bidragit till att behålla den
lokala skolan, räddat bostäder från rivning, upprättat
ett industrihus och dessutom räddat arbetstillfällen
på orten i samband med en företagskonkurs.

Külli Kell, Estland.
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Foto » Rebecka Wikström

Man börjar fundera och relaterar till sin
egen vardag. Jag har blivit så inspirerad
under denna resa!

Kreativitet OCH hållbarHEt
SKAPAR jobb.
”Kompotten av alla intryck och alla härliga människor
som man kan diskutera med, har varit mycket givande.
Man börjar fundera och relaterar till sin egen vardag.
Jag har blivit så inspirerad under denna resa! ”
Så sammanfattar Sara Nilsson från Länsstyrelsen
i Uppsala län, sin upplevelse av inspirationsresa
nummer elva.
Dessa ord beskriver väl resan som vi fick göra; en
inspirerande blandning av kreativa lösningar inom
företagande på landsbygden. Resan tog oss söderut
längs Höga kusten, mot Härnösand. Under resans
gång fick vi många nya lärdomar från vår kunniga
guide om bland annat platsens geografiska historia
och bygget av Höga kusten-bron.
Vi svängde in på en liten grusväg som så småningom ledde oss till Härnö Gin. En liten fabrik som
tillverkar högklassig gin, överöst med priser från internationella gintävlingar. Varje år medverkar de i en
cocktailtävling vid Skuleberget och till detta evenemang tillverkar de en gin som smakar olika varje år.
Tävlingsdeltagarna som kommer från hela världen,
får smaka årets kryddning dagen innan tävlingen.
Deltagarna får gin, sockerlag, men resten av ingredienserna ska de hitta på egen hand i Skuleskogen.
När vi satt i Härnö gins fabrik fick vi även träffa
Håkan Häggdin som förädlar sin mjölk till högklassig ost. Gårdens filosofi bygger på kvalitet framför
kvantitet. Han förklarade för oss att vid osttillverkning är det mängden av protein och fett som är
intressant, inte vätskemängden. Därmed ger de inget
kraftfoder till sina kor, utan de får beta så långt som
möjligt under de varma månaderna och äta hö och
hösilage under vintern. Häggby gård kan stolt stå för
mervärden som etisk djurhållning, hållbar foderproduktion och kvalitet.

I den skinande solen promenerade vi med mätta magar till ett hus vid namn Brännaborg, som
Härnösandsbor ofta känner till. Det byggdes av
Härnösands arbetareförening och har under många
år, framförallt under dess glansdagar runt sextiotalet,
varit en populär danslokal. Nu används den av ett
företag (HCPO) som arbetar med att hjälpa företag

Sista stoppet för resan var Nordviksskolan. Där
utbildas ungdomar och vuxna i praktiska yrken
som hovslagare, florist, lantbrukare med mera och
det skolan fokuserar på är norrländskt jordbruk.
De arbetar även med att få ut nyanlända i de gröna
näringarna.
Text » Rebecka Wikström

resa 11

Resan fortsatte till Logosol, som producerar skogsverktyg för småskaliga skogsbrukare. Bland annat
har de en enmanssåg, som underlättar för skogsägare
att arbeta timret på egen hand. Lunch fick vi åtnjuta
vid Härnösands hotell och kockskola. Utsökt!

med representation och marknadsföring. Sittandes
mitt i dans- och gymnastiksalen blev vi introducerade till Peckas naturodlingar. Peckas naturodlingar
AB är ett företag som integrerar fiskodling med
tomatodling, i ett kretslopp. Företaget är i uppstartsfasen, men tekniken bakom har tagit 20 år för
Pecka Nygårds att få fram. Företaget producerar 30
ton tomater i veckan och 10 000 fiskar per år och är
därmed Europas största kretsloppsodling.
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Vi fick veta att solceller håller i över
40 år och att investeringen betalat sig redan efter tio år, eftersom det går att få 30
procent av kostnaden i statligt bidrag.
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Energi från Norrland
– en enorm exportvara.
Hur kan energi från sol, vind och vatten tas tillvara på
bästa sätt i norr? Det var temat för vår inspirationsresa som bjöd på både storskaliga och småskaliga
exempel.
För att Sverige ska bli fossilfritt utan kärnkraft, och
enbart producera förnyelsebar energi år 2040, krävs
en stor omställning. Samtidigt kan utbyggnaden leda
till fler arbetstillfällen och intäkter.
Parken i Sidensjö som vi först besökte tog tolv år att
projektera. 200 personer byggde sedan upp de 48
vindkraftverken på två år. Samhällets järnhandel, ett
cateringföretag och matbutiken levde då gott. Och
projektets bygdemedel gav idrottsföreningar och
byastugor en skjuts.
Idag genererar parken ett tiotal arbetstillfällen
lokalt, och 149 markägare får tre till fyra procent av
produktionens intäkter. Men vindkraftverken har
bara en livslängd på 20 år. Vad som händer därefter
kunde ingen riktigt ge oss svar på.
Nästa stopp var på Solberg gård och Bed & Breakfast där Ingrid och Thomas Eklund producerar egen
el med solceller sedan fem år tillbaka. Thomas har
även ett företag som säljer och installerar solceller.
Vi fick veta att solceller håller i över 40 år och att investeringen betalat sig redan efter tio år, eftersom det
går att få 30 procent av kostnaden i statligt bidrag.
Samtidigt exploateras ingen mark och solceller är
tysta. Och byter du till elbil kan du tanka den gratis.
Inne på gårdens Bed & Breakfast njöt vi av en god
morotssoppa och i ett annat hus köpte vi deras honung. Ute surrade bina in och ut i kuporna bredvid
solcellerna.

Från den stora porten till Sollefteå kraftverk
strömmade varm luft ut. Energin kommer från
generatorerna där inne som drivs med kraften från
Ångermanälven. Varje år produceras här el motsvarande 15 000 villors förbrukning. Vi fick ta på oss
bygghjälmar och följa med in på en hisnande tur
inne på kraftverket.

Uppe på ett berg blickade vi sedan ner över Sollefteå.
Hans Pahlin, projektledare på kommunen, som var
vår guide för dagen, berättade där om bygdens planer. Målet är att energin ska stanna kvar i regionen
och inte skickas iväg söderut. Vid ställverket där all
el samlas planeras det för etablering av elintensiva
industrier för arbetstillfällen och skatteintäkter.
Att det var viktigt att så mycket resurser som möjligt
stannar i regionen höll Sofia Larsson med om:
– Under min uppväxt har jag varit med om nedläggning av skola, bibliotek, post, affär, ålderdomshem
med mera. På 25 år försvann allt det som gjorde att
mina föräldrar flyttade hit. Men under studieresan
idag har jag fått se regionen med nya ögon och jag
känner stolthet över min hemby. Vi är egentligen
svinrika här och kan nu se till så att vi inte fortsätter
att exploateras på vår bekostnad. Energi ska produceras där den används, inte bara i norr utan även i
söder, sa hon.
Text » Rosmarie Sundström
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– Miljön är så fantastiskt fin här och vi blir väldigt
inspirerade av det hållbara tänket på gården. Det är
den mest energigivande studiedag som jag har varit
med på, sa Ingegerd Denander, en av deltagarna.

I anslutning till kraftverket finns en laxodling vars
laxar planteras ut i älven. Den naturliga vandringsvägen är ju blockerad. Men vad laxarna tyckte om det
kunde vi inte fråga dem om.

INSPIRATIONSRESOR LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2018

|

27

resa 13

För några år sedan lade de ut en annons
på Blocket.se där de “sålde in” byn,
ett initiativ som väckte stor uppmärksamhet i media.
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Skogens skafferi lyfter bygden.
Chauffören rattar ut från Örnsköldsviks gator och
vi påbörjar vår resa inåt landet. Bredvid oss ringlar
Ångermanälven fram genom landskapet, bred och
tung. Längs med den har markerna formats till bördiga
sluttningar där betande djur varvas med groende
grödor.
Resans första anhalt är Farm Backsjön, Sveriges
största tulpanodling. Uppvuxen i tulpanlandet, vet
svensk-holländska Carolina Visser att uppskatta
långa vintrar och ren luft som håller sjukdomar och
skadedjur borta. Hon menar att man ska nyttja sin
mark, sin plats, året om. Medan tulpanerna under
vår och sommar får solljus nära 24 timmar per dygn,
finns här 24 stycken slädhundar att åka i spann efter
för vinterturisterna.
Som nyanländ i Sverige, egenföretagare, kvinna och
landsbygdsbo säger Carolina att hon i princip inte
fått någon ekonomisk eller handledande stöttning
där hon efterfrågat den, men att det fungerat ändå
eftersom hon älskar vad hon gör.
Vid Myregården i Resele, längs den skimrande Ångermanälven, väntar Kerstin och Emelie Kårén. Trots
solens strålar, biter vinden hårt och de deltagare som
satt sig längst ut på restaurangens uteservering sveper
in sig i filtar. Det finns dock gott om värme att tillgå
när Emelie engagerat berättar om alla lokala initiativ
som präglar Resele. Bygden är ett exempel på hur väl
ett litet samhälle i Norrlands inland kan fungera när
befolkningen alstrar innovationskraft tillsammans.

– De som är 50 plus blir ju nostalgiska och kommer
ändå, säger Kerstin och skrattar.
Flyers märkta med titeln #hemlängtan har skickats
ut till personer som har vuxit upp och gått i skola
i Resele, för att locka tillbaka dem till hembygden.
Här uttrycker emellertid Emelie frustration över att
de lediga husen stundtals är för få. Att det råder bostadsbrist även på landsbygden är något som många i
städerna har svårt att förstå, säger hon.

Vid Ångermanälvens strand ligger också Box, ett
destilleri med det blygsamma målet att producera svensk single malt whiskey i världsklass. Lars
Karlsson, som är kvalitetsansvarig på Box, berättar
hur älvens iskalla vatten är avgörande för produkten.
Älvens kalla vatten innebär mindre kopparkontakt
och därmed renare sprit. Dessa unika förutsättningar
i kombination med väl utvalda råvaror från olika
hörn av världen ger en exklusiv produkt som deltagarna får smaka på under ett moment av tystnad och
smärre andakt.
På hemvägen stannar vi till vid Skule Naturscen.
Deltagarna har vid det här laget hunnit bekanta sig
väl med varandra och stämningen är avslappnad och
uppsluppen. Representanter för Docksta Bordtennisklubb och Höga Kusten Destinationsutveckling AB
håller ett kort anförande om Naturscenens tillkomst
och lockar oss med att komma på festival i sommar.
Text » Lisa Karlsson & Felicia Olsson
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Inflyttningsgruppen står direkt under byalaget och
skapades i syfte att marknadsföra Resele och fånga
upp personer som verkade nyfikna på att flytta dit.
För några år sedan lade de ut en annons på Blocket.
se där de “sålde in” byn, ett initiativ som väckte stor
uppmärksamhet i media. Resele värnar om sin egna,
kommunala skola och ser allra helst att det är unga
par eller barnfamiljer som flyttar in.

I Resele finns även ett aktivt motstånd gentemot
hämmande förändringar vilket har gjort att samhället har fått behålla sin bro och krävt tillbaka sitt
postnummer. Innan vi åker vidare får vi även höra
Marianne Hansson berätta om Sollefteå kommuns
arbete med lokala livsmedel och till våra smaklökars
stora glädje smaka på guiden Roger Johanssons olika
bärprodukter.
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Detta är ett världsarv beläget vid Höga
kusten. Skuleskogen är rik på gran och i
snitt är träden 100 år gamla.
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Skogens FRAMTIDSmöjligheter.
Inspirationsresa nummer elva handlar om skogen och
möjligheterna att utveckla nya produkter, processer
och energilösningar från skogsråvara i framtiden samt
hur det kan samsas med intresset för världs- och
kulturarv.
Resan vill belysa skogen från tre olika synvinklar.
Det första perspektivet som berörs är det som rör
skogsråvarans utvinning. Bussen svänger in på skogsbruksfabriken i Domsjö, SP Processum. Här ska vi
undersöka hur man kan utnyttja skogsråvaran på
olika sätt. Kristina Elg-Christoffersson som jobbar
med forskning och utveckling stiger på bussen och
hälsar oss välkomna till skogsfabriken.
Vi sitter kvar i bussen under hela besöket och bussen
stannar vid olika stationer där Kristina får berätta
mer om verksamheten. Domsjö skogsbruk öppnade
1903 och mottot har alltid varit ”ständig utveckling”. Det som produceras är främst lignin och
bioetanol genom utvinning av cellulosa ur timmer.
Några av produkterna som framställs på fabriken
skickas runt i bussen, och det är allt från tyg till
korvskinn gjort av cellulosa. Det mesta från fabriken
blir till exportvaror förutom en liten del av ligninet
som används till vägproduktion. Kristina berättar
om den egenägda hamnen som fabriken har och
som möjliggör att man skickar ut sina varor i världen
direkt från fabrikshamnen.
Slutligen åker vi förbi hjärtat i processen, nämligen
kokeriet. Där delas skogsmassan upp till cellulosa
och lignin. Kristina får frågan om företaget ligger i
framkant och Kristina svarar ”ja, vi är en av två företag i Sverige som säljer lignin till tyganvändning”.

Vi stannar vid Skuleskogens nationalpark som
inrättades 1984 och som ägs av staten. Detta är ett
världsarv beläget vid Höga kusten. Skuleskogen är
rik på gran och i snitt är träden 100 år gamla. För
att instifta ett naturreservat krävs att ytan är minst 1
000 hektar och Skuleskogens nationalpark ligger på
3 000 hektar. Någon av besökarna frågar om man
får ha renbete i skogen och det får man, men det har
inte utnyttjats sedan 1920.
En av de sista frågorna som besökarna ställer, är om
biologisk mångfald verkligen går ihop med produktionsskogen. Det är en knepig fråga, men svaret låter
optimistiskt. Med bättre förvaltning och samspel ska
det i framtiden vara möjligt att statens naturreservat
och de privata skogsägarna i samspel med skogproduktion ska kunna samsas och gå hand i hand.
Text och foto » Malin Lindberg

När vi sedan rullar vidare till nästa ställe är det
Gunilla Kjellson som berättar om sin upplevelse och
koppling till skogsägandet.

Skogsbruket hon äger präglas av en framåtanda
inom teknik och Gunilla förklarar att skogsbruket
inte är en miljöfarlig industri. Vi bör värna om vad
den kan ge oss och Sverige har mycket kunskap om
hur man driver ett hållbart skogsbruk.
Vi rullar sedan vidare till den sista delen av resan.
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Gunilla Kjellsson berättar om hur det är att vara
skogsägare, hur hon 1993 tog över skogsbruket efter
sin far samt hur man delar på ägandet när man har
flera syskon. Hennes syskon alltid är välkomna att ta
del av det skogen genererar trots att det är hon som
äger den.
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