
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygder 
 
Namn 
Hållbar Skärgård 
 
Motivering till nomineringen 
I detta projekt har man samlats kring ”skiten”. Frilutstoaletter av helt ny typ har utvecklats för att 
skärgården ska hållas attraktiv under hela turistsäsongen. Målgruppen är främst kajakturister och 
man har utgått från deras behov av service och naturupplevelser för att kunna möta den ökande 
naturturismen på ett hållbart sätt 
 
Konkreta resultat 
En friluftstoalett av fyra är uppförd på ön Stora Brattholmen. Underlag till hemsida med tydliga 
kartor med info om serviceanläggningar och toaletter, skyddade paddelleder, tältplatser, var man 
kan få tag på dricksvatten, info om allemansrätten mm håller man på att sammanföras i ett 
gemensamt gränssnitt. En förening har bildats för skötsel av friluftstoaletter och naturvård. 
Föreningens finansiering ska bl.a. ske genom att besökare blir medlemmar, frivilliga bidrag och gåvor 
samt crowdfounding. Effekten på lång sikt är att det ska gå att turista hållbart i skärgården. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Aktiva kanotföretag i har gemensamt sett behoven som finns för att behålla och även öka 
skärgårdens attraktivitet genom olika serviceanläggningar på öar men också i kustsamhällena. 
Primära målgruppen är naturturister. Målgruppen har stort behov av lättillgänglig och samlad 
information. Stort fokus läggs på att besökaren har ”lätt att göra rätt” så att skärgården behåller/ökar 
sina naturvärden. Kommunen och Västkuststiftelsen blev naturliga samarbetspartners men även 
andra samarbetspartners har tillkommit som t ex. djurhållare och Båtunionen. 
 
Geografisk täckning 
Tanums Kommun/Västra Götalands län 
 
Tidsperiod 
2017-04-28 - 2019-12-31 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Leader Bohuskust och Gränsbygd 
 
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Projektet medverkar främst till att säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder 
men också till utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och 
upprätthållande av sysselsättning. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Ingela Holgersson, ingela@skarsardsidyllen.se, tfn 0708122029 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Ingela Sörqvist, Naturskyddsföreningen Tanum, tfn 0703326126 
 
Din e-postadress 
ingela@trossonatur.se 
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