
100 gröna och blå upplevelser 

på Gotlands landsbygd 



Bakgrund 

 Efter Landsbygdsriksdagens temaresor i maj 2016 

framställdes önskemål om att arbeta vidare med att utveckla 

besöksmål på Gotlands Landsbygd. Ett underifrånperspektiv HS 

försökt att tillgodose genom denna projektansökan till LeaderGute. 

 

Projektets syfte och mål 

 

 Att inventera och utveckla gröna och blå upplevelser på 

landsbygden och på så sätt bidra till att genomföra Region Gotlands 

besöksnäringsstrategi med olika partners. Projektet är prioriterat av 

LAG i juni och av Jordbruksverket i september 2018.  

 

 

 



Pågår  1 juli 2018  tom årsskiftet 2019-2020 

Mål 

genomföra 1 inventering 

10 nya  samarbeten/nätverk  

Startseminarium 6 november 2018 

6 träffar på olika orter anordnas för att utveckla nätverkandet mellan 

företagen (inventering av utvecklingsbara upplevelser samt skapa 20 nya 

hållbara bokningsbara produkter vid projektslut) 

Slutseminarium vintern 2020 

 

Mål på lång sikt 

Att fler företag har utvecklat hållbart samarbete regionalt, nationellt och 

internationellt inom den gröna och blå näringen tillsammans med 

besöksnäringen som vänder sig till både nationella och internationella 

besökare. Försörjningen inom gröna och blå upplevelser har ökat 

väsentligt. 

Delta i genomförandet av Gotlands besöksnäringsstrategi. 



Hittills har genomförts i projektet 

 

En styr/projektgrupp har tillsatts 

 

En inventering har genomförts under sommaren av Elin Sjöman, 

SLU Ultuna/Landsbygdsutvecklarprogrammet 

 

6 möten på landsbygden har planerats till vintern/våren 2018-19 

Enligt bif. 

 

10 platser har bokats upp på ITB Berlin, världens största 

turistmässa för intresserade nyckelpersoner 

 



Projektägare är Hushållningssällskapet Gotland 

I projektets styr/projektgrupp ingår 

 

Mats Jansson, ordförande 

Riina Noodapera, projektledare 

Monica Frisk Gotlands Förenade besöksnäring/Gotland Cruise Network 

Gunilla Söderlund, Romabokningen 

Birgitta Nordling, Studieförbundet Vuxenskolan 

Jim Sundberg, Gotland Nature 

 

Mimmi Gibson, Petesgården/Gotlands Folkhögskola 

Anna Ericson, Russen på Lojsta Hed 

 

Mats Pettersson Hushållningssällskapet ekonomi 

 



Möten där man har möjlighet att arbeta vidare med sina upplevelser 

under vintern/våren 2018-19 är inplanerade enligt prel lista 

januari 

februari 

mars 

april 

Dessa kommer att annonseras 

En resa till ITB mässan i Berlin äger rum 6-8 mars egenfinansiering 

2.900 kr/pers  

 

Testkörning av ett antal nya upplevelser under sommaren 

Uppföljning efter sommaren 

Avslutningsseminarium 

 

Dessemellan kommer andra seminarier/kurser/träffar som passar in att 

samannonseras för alla intresserade samt två kortare studieresor att 

genomföras 



 

 

Hushållningssällskapet har en projektblogg som 

handlar om arbete med landsbygdsturism 

Där finns all info om vad som sker inom projektet och i 

angränsande projekt/hos samarbetspartners samt 

inbjudningar och kontaktuppgifter till projektledningen 

 

https://ruraltourismgotland.wordpress.com/ 
 

 

https://ruraltourismgotland.wordpress.com/

