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1. sammanfattning

Entreprenörskap och kulturarv 2009 – 2012 är 
ett initiativ som Länsstyrelsen i Blekinge 
tagit, inspirerad av lokala aktörer i länet. 
Syftet är att lyfta fram ett antal kulturarv, 
baserade på fem genomtänkta teman som 
kulturhistoriska och turistiska besöksmål, och 
tillvarata och utveckla natur - och kulturarv 
av nationellt och internationellt intresse. 
     Satsningen ska stärka ett antal företag /
entreprenörer att jobba med kulturarvet med 
fokus på upplevelser och aktiviteter, samtidigt 
som en långsiktigt hållbar struktur för att 
befrämja att turismdriven tillväxt skapas.   
     Med en fot i historien och en i framtiden 
skapas dynamik och utvecklingskraft.



1.1  Ingångsvärde
Ingångsvärdet i projektet är länets lagskyddade fornlämningar, byggnader 
och kulturmiljöer vilka Länsstyrelsen i egenskap av tillsyns- och tillstånds-
myndighet är satt att sköta.

I Blekinge finns:

1 världsarv, örlogsstaden Karlskrona
1 kulturreservat, Ronneby Brunn
20 riksintresseområden för kulturmiljövården
50 kyrkor
80 byggnadsminnen
90 naturreservat
100 statligt ägda byggnadsminnen
6000 registrerade fornlämningar

För vård och skötsel av dessa disponerar länsstyrelsen årligen 5 – 7 Mkr.
I instruktionerna för dessa sk 7:2-medel framgår tydligt önskemålet om att 
de i görligaste mån skall användas så att de tillsammans med andra finan-
sieringsmöjligheter skapar synnergieffekter som gynnar tillväxt och syssel-
sättning.
     Länsstyrelsen bedömer att flertalet av de ovanstående objekten och 
miljöerna numera har sådan status att merparten av de tillgängliga medlen 
kan omdisponeras så att de kan användas för annat ändamål än traditionell 
vård och skötsel. Medlen skall användas i detta projektet för att skapa förny-
else och vidareutveckling  genom att skapa förutsättningar för entreprenör-
skapet att spridas och växa.

1.2  Viktigt profilområde
Blekinge har alla förutsättningar att öka sin attraktionskraft genom att 
synliggöra och satsa på sitt kulturarv. En verksamhet med natur- och 
kulturinriktning med betoning på kulturarv som ett komplement till den 
turismsatsning, som nu håller på att ta form i Blekinge, kan bli ett viktigt 
profilområde. En stor del av dagens turism använder redan kulturmiljöer 
som bas för sin verksamhet. Likaså använder många organisationer, företag 
och kommuner kulturarvet och kulturmiljön i sin marknadsföring, ibland 
utan att vara medvetna om det. Därför behövs det en ökad medvetenhet 
om hur kulturarvet används och dess betydelse. Hållbar utveckling och 
miljö är centralt när det gäller dagens utvecklingsfrågor. Att belysa vikten 
av ett hushållande, även med våra lokala resurser så som kulturarvet, lokal 
kunskap och den redan byggda miljön, ger en ökad fokus på kulturmiljöns 
betydelse. 
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Vi vill skapa ett starkt varumärke i Blekinge i ett internationellt perspektiv. 
Ett utvidgat samarbete med länsmuséet, Region Blekinge de fem kommu-
nerna samt de olika lärosätena, medför att viktig kompetens tillförs projek-
tet, företagen och de ideella föreningarna.
     Det kan innebära nya erfarenheter för alla parter och gynna utveckling 
och nytänkande samt synen på vårt kulturarv hos fler än de som blir direkt 
berörda. 

1.3   Länsstyrelsen blir katalysator
Projektet ”Entreprenörskap*& Kulturarv” ägs av Länsstyrelsen som här 
öppnar upp för affärsverksamhet runt kulturarvet. Projektet tar sikte på att 
utveckla nya affärsidéer och verksamheter som utnyttjar kulturarvet som 
en resurs, till exempel inom besöksnäringen, teknikutveckling eller design. 
Projektet är tänkt att fungera som katalysator så att vissa platser utvecklas 
till besöksmål med en viss infrastruktur. Det handlar i stor grad om en-
treprenörer och entreprenader, men i vissa fall har också besöksmålet en 
ideologisk ”inramning” av kultur eller natur. Vem gör i så fall den synlig, 
vem berättar historien? Det bör göras av den eller de som har kunskapen 
och engagemanget. Kulturarbetare har något att tillföra turistnäringen! 
Det är viktigt för att få till en helhetlig satsning på besöksmålet, för ”pake-
teringen” av produkten.
     Det kan ibland uppstå konflikt mellan intresset att bevara en miljö 
eller ett arv, och intresset att exploatera det kommersiellt. Konflikten kan 
förebyggas om man hittar ett fungerande arbetssätt, en samverkan mel-
lan myndighet och entreprenör och också genom att öka kunskapen och 
förståelsen för miljöns värde och särart. Det handlar om att stärka intresset 
för historia och kulturarv i lokalmiljön och därmed också öka attraktions-
kraften och helhetsupplevelsen för besökaren. Flera kulturmiljöer i an-
slutning till Blekinges kulturarv har potential att kunna utnyttjas för nya 
verksamheter. Kulturarvet bär med sig berättelser som kan fungera som 
inspirationskälla för verksamhet av upplevelsekaraktär, till exempel teater, 
musik, dans, konst eller film. Målet är att skapa en hållbar näringsutveck-
ling genom samverkan med den privata sektorn, företag och ideella. Vi vill 
uppmuntra nya näringars lokalisering till regionens kulturmiljöer och att 
nya näringar ska delta i nyttjandet av kulturarvet.

* I vår projektbeskrivning utgår vi ifrån NUTEKS definition att entreprenörskap och företagande 
är två vitt skilda begrepp. Entreprenörskap finns och behövs i alla delar av samhället – i befintliga 
företag och organisationer, i offentlig verksamhet, i föreningslivet, i skolan och inom den sociala 
ekonomin. Företagande handlar om att starta och driva företag, där entreprenörskapet är en del.
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2. bakgrund
2.1  Innovation och förnyelse
God förmåga till innovation och förnyelse är avgörande för den regionala 
konkurrenskraften där kulturarvet under det senaste årtiondet tillmätts 
allt större betydelse för tillväxt och regional och lokal utveckling. Kulturar-
vet används för att framhäva attraktiva regioner och som utgångspunkt för 
företagande och entreprenörskap och i regionala tillväxt- och utvecklings-
program är kulturarvet en viktig utgångspunkt. Samspel mellan offentlig 
sektor och näringslivet är nödvändigt för att skapa innovation och förnyelse 
och för att kunskapsresurserna i landet ska kunna utvecklas. Motsvarande 
samspel är nödvändigt om offentliga medel ska användas för att stärka 
kulturmiljöns användbarhet för entreprenörer. Det krävs även en fortsatt 
utveckling av näringsverksamhet som baseras på naturmiljöer, kultur och 
kulturarv för att främja en socioekonomisk utveckling samt en fortsatt 
utveckling av natur- och kulturturism.

2.2  Outnyttjad resurs
Det blekingska kulturlandskapet är en tämligen outnyttjad resurs trots de 
ovanligt goda förutsättningarna med ett rikt och spännande kulturarv och 
ett mycket varierat naturlandskap, där man med mindre restid än en tim-
me kan nå fem olika landskapstyper. Marknadsföringen av Blekinges natur- 
och kulturhistoriska besöksmål är idag starkt fragmentiserad. Utbudet präg-
las mera av ad hoc-lösningar än av genomtänkta och hållbara strategier. 
Blekinge är därför som varumärke – åtminstone inom kulturarvsturismen 
– mindre känd. Detta trots att stora samhälleliga resurser årligen läggs ner 
på att vårda och sköta vårt gemensamma kulturarv. Arbetsmarknadspoli-
tiska satsningar görs regelbundet för att vårda kulturlandskapet. Särskild 
stimulans riktas även mot markägare, arrendatorer och entreprenörer som 
är intresserade av att teckna långsiktiga kontrakt för vård och underhåll. 
För att genomföra dessa uppdrag krävs en särskild kompetens som länssty-
relsen i dagsläget upplever som en bristvara.
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2.3  Information / Marknadsföring
Sedan några år pågår arbete med översyn och uppdatering av information 
och skyltar runt länets besöksmål men mycket finns kvar att önska och 
vilja. Det saknas också en gemensam och genomtänkt strategi över hur 
kulturarvet ska marknadsföras. Ett sådant strategiarbete och förankrings-
process borde göras årligen med inblandade aktörer från Region Blekinge, 
Länsstyrelsen, de fem kommunerna, lärosäten och kunskapsinstitutioner, 
ideella hembygdsföreningar och företagarnätverk med gemensam turism-
satsning. Projektet har för avsikt att lägga grunden för detta återkommande 
strategiarbete. Länets nya Natur- och Kulturum beläget mitt i den vackra 
Ronneby Brunnspark, är avsett att fungera som ett nav för informationen 
om länets natur och kulturmiljöer, men även det borde tydlig- och synlig-
göras bättre.
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3. blekinge läns besöksnäring
(3.2–3.6 är i stora delar hämtat från Region Blekinges strategi och handlings-
plan för turismen 2009 – 2010)
Programmet kommer självfallet att samordnas med intentionerna i det re-
gionala tillväxtprogrammet, den regionala turiststrategin samt arbetet med 
att bilda biosfärområde.

3.1 Kulturarvsturism
Turismen och särskilt kulturarvsturism bedöms ur ett globalt perspektiv 
vara en framtidsbransch. Sedan 1991 har den utländska turismen i Sverige, 
mätt i övernattningar, ökat med 95 %. I Europa utgör turismnäringen 20 % 
av BNP medan den i Sverige endast uppgår till 2 %. Den svenska turismnä-
ringen omsätter dock över 190 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 7 % av 
hushållens omsättning. 
       Kulturlandskapet i Blekinge har i över 10 000 år påverkats av mänsklig 
verksamhet. I länet finns bortåt 6000 registrerade fornlämningar, 83 bygg-
nadsminnen, 80 naturreservat, 50 kyrkor, 20 riksintresseområden, ett kul-
turreservat samt ett världsarv för vilka länsstyrelsen utövar tillsyn. Flera av 
de lagskyddade miljöerna fungerar som omtyckta rekreationsområden och 
populära besöksmål som marknadsförs i kommunernas turistbroschyrer. 
Sedan några år tillbaka pågår arbete med översyn och uppdatering av infor-
mation, skyltar och broschyrer samt hemsida som rör länets besöksmål. Det 
saknas både ett genomarbetat strategidokument för långsiktig arbete och 
en förankring av detta i såväl kommunerna som hos turistbranschen. Lä-
nets nya Natur- och Kulturum, som drivs av länsstyrelsen i nära samarbete 
med Ronneby kommun, och som årligen besöks av över 30 000 personer, 
fungerar som nav för informationen om länets natur- och kulturmiljöer. 
Under 1970- och 80-talen genomfördes flera uppmärksammade arkeologiska 
undersökningar. Resultaten från de mest betydelsefulla (t ex de stadsarkeo-
logiska undersökningarna i kv Ernst i Ronneby och den övergivna medelti-
da staden Avaskär har i avsaknad av ekonomiska förutsättningar ännu inte 
bearbetats och avrapporterats. Båda materialen innehåller intressanta fynd 
och iakttagelser som är väsentliga för förståelsen av den medeltida urba-
niseringen av Blekinge. Fynden har dessutom, i likhet med vad som fram-
kommit vid en rad andra arkeologiska utgrävningar, stort publikt intresse 
och lämpar sig mycket väl för såväl utställningar som underlagsmaterial för 
kurser och studiecirklar mm. Bearbetning, rapportskrivning och publice-
ring av dessa material, som naturligtvis skall finansieras med egna medel, 
kommer att vara mycket arbetskrävande och generera åtminstone tillfälliga 
arbetstillfällen i form av projektanställningar.

Trots att turistnäringen under de senaste tio åren bedömts vara en ständigt 
växande näringsgren och trots att länet har ovanligt goda förutsättningar 
för satsningar på kvalitativ natur- och kulturturism är detta område ännu 
förvånansvärt outnyttjat. 
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3.2 Allmänt om nuläget i turismnäringen 
      i Blekinge
Nuvarande samverkansformer fungerar inte för att kraftsamla turismnä-
ringen inom regionen Blekinge. Rollfördelningen är oklar och aktörer drar 
åt olika håll. 
      Intervjuer med ett 60-tal kommersiella aktörer under våren ger en tyd-
lig bild av önskemål om:
starkare och tydligare samverkan med den regionala offentliga verksamhe-
ten, att det nu är dags ”att sätta ner foten” och peka ut riktning med ”hela 
handen” utan byråkratisk långbänk, samverkan med tydlig strategi och 
handlingsplan som grund och inriktning, att det är viktigt att samla de 
starka aktörerna för att kunna skapa tillräckliga gemensamma resurser och 
bredda finansieringen, att Blekinge är en liten region, men med stor po-
tential för turismnäringen – och att det länge har varit dags att kraftsamla 
för turismnäringens tillväxt. Detta kan till exempel göras genom att samla 
gemensamma krafter för marknadsföring.
     Inom det regionala utvecklingsarbetet är turismnäringen ett priorite-
rat område. Kopplat till diskussionerna om ”Bilden av Blekinge” och ökad 
attraktivitet är det entydigt att såväl offentliga företrädare som näringens 
aktörer tror att turismnäringen kan svara för en betydande tillväxt fram-
över. Näringen är i sig själv också ett skyltfönster för ökad attraktionskraft 
när det gäller boende, studier, företagande/investeringar.

3.3  Fakta turismnäringen Blekinge
Turism = Aktiviteter som företas av en person som reser från ordinarie 
bostadsort för övernattning eller dagsbesök. Avsikten kan vara såväl arbete 
som fritid. Turismnäringen i Blekinge omsätter 1,6 miljarder kronor och 
ger arbete åt 1 435 årssysselsatta, år 2007. Omsättningen fördelar sig inom 
regionen: Karlskrona 29 %, Karlshamn 27 %, Sölvesborg 19 %, Ronneby 16 
% och Olofström 9 %. 1 435 årssysselsatta fördelas enligt följande: transport 
67, restaurang 416, livsmedel 61, shopping 172, aktivitet 276, logi 425 och 
administration 20.
     Hotellen är den viktigaste enskilda övernattningskategorin med 56 % av 
omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar. Camping (inkl 
campingstugor) är den vanligaste kommersiella boendeformen när det 
gäller antalet övernattningar. Antalet kommersiella övernattningar är 1,3 
miljoner. Lägger man till de icke kommersiella (nyttjande av eget fritidshus 
av icke boende i länet, samt boende hos släkt och vänner) blir det totala 
antalet övernattningar 2,4 miljoner. (källa för statistik enligt ovan: TEM 
Blekinge, Resurs AB, 2007)
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3.4  Den svenska turismindustrin
(källa: NUTEK; Årsbokslut för svensk turism och turismnäring 2007)
Under 2007 ökade turismnäringen i Sverige sin totala omsättning med 
4,4 % till drygt 236 miljarder kronor. Turismnäringens exportvärde, det 
vill säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, ökade med drygt 12 
procent, till 87,6 miljarder, och är därmed större än både järn och stål (77,3 
miljarder) resp personbilsexporten 69,7 miljarder). De utländska besökarnas 
konsumtion utgör drygt 37 procent av den totala konsumtionen. I löpande 
priser har svenskarnas turistkonsumtion i Sverige ökat med nästan 30 
procent sedan 2000. Turismnäringens exportvärde har under motsvarande 
period ökat med nästan 100 procent. Sveriges totala export av varor och 
tjänster har under motsvarande tid också haft en gynnsam utveckling och 
sedan 2000 ökat med drygt 50 % i löpande priser.
     För 2007 uppgick momsen på utländska besökares konsumtion i Sve-
rige till cirka 12,4 miljarder kronor. Den enda exportnäring som genererar 
momsintäkter. Sysselsättningen inom många traditionella basnäringar öka-
de inte i samma takt som inom turismnäringen, som bidragit med nästan 
28 000 nya heltidsarbeten mellan åren 2000 och 2007. Inom turismnäringen 
har sysselsättningen ökat med drygt 32 procent sedan 2000. Mätt i medeltal 
sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat 
med ca 5,1 procent. 

3.5  Turismnäringens fördelar
– världens snabbast växande industri
– den näring som ökar sin andel av BNP mest
– den mest sysselsättningsintensiva näringen med ett brett spektra 
   av kompetens- och utbildningsbehov
– en av de näringar som har mest jämn könsfördelning
– näringen anställer flest ungdomar, 20 % av de som arbetar inom
   turismen är 16-25 år
– den näring som anställer flest av de nya svenskarna, dvs. människor med
   invandrarbakgrund, inom hotell o restaurang har 38 % invandrarbak
   grund – turismen är ofta ”skyltfönster” för att attrahera boende, etable
   ringar, investeringar etc. och en av de viktigaste faktorerna för byggande 
   av platsers varumärke, attraktionskraft och tillväxt 
– produktionen kan inte flyttas utomlands 
– skapar sysselsättning utanför storstadsregionerna, vilket är en förutsätt-
   ning för regional tillväxt
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3.6  Turismnäringen i Blekinge
Turismnäringen i Blekinge består av många olika företag och aktörer, i en 
komplex blandning, som skall fungera i en värdekedja och skapa en att-
raktiv destination. Några aktörer är stora och mer synliga, men de flesta 
är småskaliga och det är helheten som gör en betydande näring. I denna 
beskrivning skiljer sig inte Blekinge från andra regionala destinationer. 

     Blekinge har en intensiv men kort sommarturism, som står för en 
betydande del av den totala omsättningen. Generellt motsvarar dock inte 
andelen fritidsresande sommartid lika stor andel vad gäller intäkter. Därför 
är det viktigt att bl a arbeta för ökad turism med möten, konferenser, eve-
nemang, weekend med kultur och shopping m m övriga delar av året.
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4. skäl till projektet

4.1  Vi kan få ut mer för pengarna
Bakom dagens Blekinge finns ett rikt natur- och kulturarv. Det finns 
områden och byggnader av stort kulturhistoriskt värde. Länets kust- och 
skärgårdsområden med äldre fiskelägen och militära anläggningar som ett 
naturligt inslag i miljön är exempel på detta. Kulturarvet i kommunhuvud-
orterna längs med kusten är av riksintresse. Att bevara och utveckla natu-
ren och de kulturhistoriska byggnaderna och miljöerna bidrar till männis-
kors identitet och stolthet för sin hembygd. Samtidigt ges förutsättningar 
för att utveckla besöksnäringen. Idén är att synliggöra vilken resurs kul-
turarv och entreprenörskap kan utgöra för lokal och regional utveckling. 
Kulturarvsprojekten bevarar kulturmiljöer, utvecklar kultursektorn sam-
tidigt som de kan stärka andra samhällssektorer. Länsstyrelsen och staten 
satsar redan idag enorma summor på att bevara och förvalta vårt kulturarv. 
En stor del av detta arbete har bäring på besöksnäringen och bör kunna ut-
nyttjas på ett offensivare sätt. Många är vi som har dessa naturskatter precis 
runt hörnet och ändå besöker vi dem aldrig. Vad är det som behövs för att 
öka intresset? Hur gör vi för att göra det mer intressant och lockande? Hur 
kan vi skapa upplevelser runt vårt kulturarv?

4.2  Kultur skapar tillväxt och i detta projekt
fokuserar vi på vårt kulturarv
Kultur främjar kreativitet och hälsa. Den är en kraft som bidrar till indi-
videns utveckling och är därför viktig för samhället. Kultur är en del av 
livsmiljön, men också en näring som kan skapa tillväxt. Det finns goda 
exempel på design och formgivning av blekingska produkter.
Region Blekinge har tagit fram en kulturstrategi - Nya ansikten. Den kny-
ter an till Blekingestrategins fem kartbilder. Kulturen har en viktig funk-
tion inom alla delar av den regionala utvecklingen. Det är viktigt att tyd-
liggöra dock, att när vi pratar om kulturarv i detta projekt, så fokuserar vi 
och utgår ifrån det fysiska kulturarvet, dvs. det kulturarv som vi kan göra 
besöksmål av och skapa ett mervärde ifrån. Kultur kan vara en del i kultur-
arvet, men kan inte i detta sammanhang stå på egna ben.

4.3  Förberedande process /vårt förprojekt
Det genomförda förprojektet/ förstudien har inriktat sig på att bygga nya 
kreativa nätverk mellan entreprenörer inom kulturarvsområdet i hela 
Blekinge län. Projektledningen har på olika sätt sökt samarbete med länets 
kommuner, turistorganisationer, näringslivet m.fl. organisationer. Kon-
ceptet har byggt på att analysera förutsättningarna för kulturarvsturism i 
länet och har resulterat i att vi ska fokusera på fem länsövergripande teman 
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som möjliggör för de fem kommunerna att tillsammans erbjuda olika kva-
litativa natur- och kulturarvsupplevelser av internationell dignitet. 
Ett mycket stort antal möten har arrangerats såväl på tjänstemannanivå 
som på politikernivå i kommuner och länsorgan. Informativa, kommunika-
tiva möten har också ägt rum med entreprenörer, arrangörer, informatörer, 
företagare och ideella föreningar etc.
     Under projektets gång har vi även undersökt behovet och intresset för 
kunskapshöjande utbildning av ”landskapsambassadörer”, ”stjärnguider” 
och företagare inom kulturlandskapsvården. Detta ska ske i nära samarbete 
med forskarsamhället i form av ”populärvetenskapligt centrum”.
     Den förberedande processen gav oss mycket. Inte minst blev vår inrikt-
ning förändrad efter att ha träffat ledande personer i länet. 
– ”Skaffa en story om Blekinge”, blev vi uppmanade. 
– ”Ta tillvara länets sanna berättelser om sig själv, en gemensam nämnare  
och använd dem affärsmässigt. Vad har vi kopplat till vårt kulturarv, som 
ingen annan har? Vad är det unika med Blekinge, som vi kan bygga vårt 
”varumärke” på? Vad är det vi vill att Blekinge ska förknippas med?” 
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5. projekt
 
5.1 Syfte
Syftet med projektet är att betrakta det kulturarv som finns i vår landsände 
som en tillväxtfaktor utifrån denna aspekt:

 –Öka besöksantalet i området. 
 – Öka antalet företag som kan driva sin verksamhet med kulturarvet  
    som utgångspunkt ex. guidning, vård och skötsel, information mm.
  – Förlänga säsongen genom att paketera tjänster och hitta nya mål  
    grupper samt nya sätt att resa. 
 – Öka lönsamheten hos de företag som är i branschen och på så sätt  
    möjliggöra att fler blir sysselsatta.
 – Långsiktigt stärka den sydliga dimensionen i ett europeiskt perspektiv
 – Synliggöra det blekingska folkets historia och liv på ett tydligare sätt.
 – Öka och förbättra förutsättningarna för besökarnas boende och mat 
  kopplat till kulturarvet.

Syftet är alltså att utveckla och skapa entreprenörskap kring vårt kulturarv 
i Blekinge i samverkan med företag, Region Blekinge, länets kommuner, 
muséer, skolor och fortbildningsorganisationer, entreprenörer, företag, ide-
ella föreningar m.fl.
     Entreprenörskap och kulturarv 2009-2012 är ett initiativ som Länssty-
relsen i Blekinge tagit inspirerat av lokala aktörer i länet. Syftet är att lyfta 
fram ett antal kulturarv baserat på fem genomtänkta teman som kultur-
historiska och turistiska besöksmål och tillvarata och utveckla natur- och 
kulturarv av nationellt och internationellt intresse. Satsningen ska stärka 
ett antal företag/entreprenörer att jobba med kulturarvet med fokus på 
upplevelser och aktiviteter samtidigt som en långsiktigt hållbar struktur för 
att befrämja turismdriven tillväxt skapas. 
     Med en fot i historien och en i framtiden skapas dynamik och utveck-
lingskraft.
     Med kommunövergripande teman bildas nätverk mellan länets olika 
aktörer för att lyfta fram och fokusera på det blekingska kulturlandskapet 
och dess förutsättningar och potentialer att öka länets attraktionsvärde. 
Målsättningen är således att stärka Blekinge som varumärke samt att öka 
antalet besökare till länet och därmed stimulera sysselsättning och nyföre-
tagarverksamhet med bäring på service och entreprenörskap inom turism- 
och upplevelsenäringen. Den primära målgruppen är företag och blivande 
företagare inom turist- och upplevelseindustrin vars verksamheter är knut-
na till Sydöstra Sverige och främst Blekinges natur- och kulturlandskap. En 
annan målgrupp är entreprenörer som är beredda att teckna långsiktiga 
avtal för vård, skötsel och löpande underhåll av de lagskyddade miljöerna. 
Förstudien, som genomförts under andra halvåret 2008, har tydligt visat 
att hela länet är berett att sluta upp kring följande fem teman:  Dansktiden, 
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Arkitektur, Kulturlandskapet, Industriminnen och Försvarshistorien.
Syftet är därför att i nära samarbete med länets kommuner, turistbran-
schen, studiecirklar, högskola och representanter för näringslivet i pro-
jektform lyfta fram idéer som stimulerar sysselsättning, tillväxt, entre-
prenörskap och näringslivsutveckling som har bäring på det blekingska 
kulturlandskapet.

5.2  Mål
En av  målsättningarna är att på affärsmässiga grunder bygga upp ett sam-
lat besökscentrum (jfr t ex Brofästet på Öland) för länet. Avsikten är att det 
skall bildas satelliter till detta i var kommun. Genom en samlad marknads-
föring och paketering av länets natur- och kulturturism stärks Blekinge 
som varumärke. Målet är ökad sysselsättning och nyföretagarverksamhet 
som tar fasta på entreprenör- och identiprenörskap inom turismnäringen i 
det blekingska natur- och kulturlandskapet.
     Ett annat mål är att bidra till ett ökat besöksantal i Blekinge, främja 
regionens sysselsättning och tillväxt samt skapa förutsättningar för en lång-
siktigt hållbar förvaltning av kulturarvet. 
     Målet är att öka entreprenörskapet och kompetensen kring vårt kultur-
arv genom att prioritera och välja ut några av de besöksmål som finns och 
skapa ett rejält mervärde, ”en story” kring dessa. Målet är också att hitta en 
gemensam linje för marknadsföringen och synliggöra och sälja det vi vill 
föra fram på ett smart och tilltalande sätt. 
     Målet med detta är att vi därmed ska kunna öka besöksantalet, vilket i 
sin tur ska generera ökad sysselsättning och nyföretagarverksamhet. Målet 
är dessutom att få fram ett flertal nya företag med bäring på service och en-
treprenörskap inom turist-, kulturarv- och upplevelsenäringen. Vi ser också 
att ett stort antal nuvarande företag kan bredda sitt tjänste- produktutbud 
och på så sätt förbättra sin lönsamhet samt att ett antal ideella föreningar 
också kan bredda sin verksamhet och fortsätta skapa mervärden till bygden.

 – öka besöksantalet i Blekinge
 – bredda näringslivet
 – skapa förutsättningar för entreprenörskap
 – främja tillväxt genom samarbete mellan kommunerna i länet
 – stimulera samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig
     sektor
 – utveckla förutsättningarna för hållbar förvaltning av kulturarv   
          med fokus på tillgänglighet och interaktion
 – skapa mångfald av verksamheter som ökar kunskapen och 
    tydliggör Blekinges turistiska möjligheter och kulturhistoriska 
    värden
 – utveckla verksamheter som tar vara på kulturarvets potential 
           för folkbildning och förståelse
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1. Kulturarvsmål
År 2012 har Blekinge utökats med 120 nya frekventerade besöksmål, med 
väl fungerande verksamhet och aktiviteter. Företag och evenemangsanord-
nare kan driva sin verksamhet tack vare eller delvis med hjälp av kulturar-
vet inom de fem utvalda temaområdena vilka de själva har varit med och 
tagit fram. Besöksmålen kan nås genom en väl genomtänkt marknadsstra-
tegi där vi ska samverka med de goda initiativ som redan finns för att locka 
hit besökare. Tack vare detta har besöksantalet stigit och antalet evene-
mang/aktiviteter kring kulturarvet har ökat avsevärt.
 

2. Kulturarvsturism för regional attraktivitet 
År 2012 har Blekinge fått ett nytt varumärket t.ex. ”GRÄNSLÖST GRÄNS-
LAND” känt i hela landet och minst hälften av våra företag som idag job-
bar med turism kopplat till vårt kulturarv har förbättrat sin lönsamhet och 
därmed sysselsättning. Webbplatsen t.ex. www.gransland.se  har stärkt sin 
position som en av tre länsportaler till besöksnäringen i länet.
År 2012 efter projekttidens slut är www.gransland.se  porten till den kul-
turarvsbaserade turismen i regionen och ett föredöme både nationellt och 
internationellt. Vid besöksmålen har minst 5 nya företag som arbetar med 
kulturarvsbaserad turism eller producerar kringtjänster (information, sköt-
sel etc) helt eller delvis baserat på kulturarvsturism bildats.
 

3. GRÄNSLÖST GRÄNSLAND  – en framtida tillväxtfaktor 
År 2012 har länet bildat ett gemensamt besökscentra som bedriver minst 
tre utvecklingsprojekt, varav minst två är internationella. Efter projektti-
dens slut är detta turistcentrum den naturliga knutpunkten för såväl länets 
invånare som entreprenörer i branschen. Det är även här all forsknings, 
utbildnings och förmedlingsverksamhet samordnas inom den kulturarvs-
baserade turismen. Arbetet ska resultera i ett långsiktigt handlingsprogram 
för hur framtida verksamhet ska organiseras och finansieras för att fungera 
som katalysator och öka tillväxten i regionen.
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5.3  Projektets målgrupper
Den primära målgruppen är företag och blivande företagare inom turist- 
och upplevelseindustrin vars verksamheter är knutna till Sydöstra Sverige 
och främst Blekinges natur- och kulturlandskap. I en förlängningen gynnar 
projektet även såväl besökare som boende i länet.
     Slutprodukten av projektets innehåll riktar sig till länets besökare och/ 
eller turister oavsett om dessa kommer från den egna byn/ kommunen 
eller längre ifrån. Projektet avser att i samtliga fall där det är möjligt följa 
den strategi för målgrupp och satsningar som den regionala strategin för 
Blekinge ”Region Blekinges strategi och handlingsplan för turismen 2009-
2010” stipulerar. 
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5.4  Projektorganisation

st yrgrupp
I styrgruppen för Entreprenörskap och kulturarv, vars arbete leds av lands-
hövding Gunvor Engström, ingår såväl representanter för länets riksdags-
män, kommunalråd, Region Blekinge som för länets tongivande entrepre-
nörer och ledande företagare.
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Annika Engblom Riksdagsledamot

Ordf. Gunvor Engström Landshövding

Hans Hedman Varvshistoriska föreningen m.m.

Jan Anders Palmqvist Kommunalråd, Ronneby

Leifh Stenholm Länsantikvarie

Lolita Persson Kultursamordnare, Region Blekinge

Margaretha Sjöberg Fabas AB

Mikael Blomqvist Michano AB

Adj. Pia Holgersson Velopia AB

Roland Gustafsson Professor, Alnarp

Stig Sjöberg Fabas AB

Sune Ehring Styrelseproffs
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egen personal:
Leifh Stenholm
Administratör/kuturarvsassistent - rekrytering pågår
Ekonom – Thomas Börjesson 

extern personal:
Projektkoordinator/samordnare – upphandling pågår
Marknadskommunikatör  – upphandling pågår
Följeforskning, projektkoord. – upphandling pågår
5 st. Temaledare/Kulturarvsentreprenörer – upphandling pågår

projektorganisation

Projektledning

Leifh Stenholm samt Projektkoordinator/ samordnare svarar för och ingår i 
en särskilt tillsatt styrgrupp och projektledningsgrupp. Styrgruppen består 
av namnen nedan och projektledningsgruppen av representanter för res-
pektive medfinansiär. 

Projektledare: expertkompetens, information, presentation, nätverk, inter-
nationella kontakter etc.

Projektkoordinator: Utarbetar projektplan och ser till att den efterlevs, 
samordning och kontroll av respektive tema, driver projektet och är fullt 
delaktiv i respektive tema, ser framåt, föreslår och initierar tillväxtskapande 
innehåll osv.

Projektkansli

Projektadministratör/assistent jobbar med externa relationer och hanterar 
allt administrativt såsom utskick, registrering, arkivering etc.

Projektekonom jobbar med ekonomisk redovisning, uppföljning och kon-
troll samt rådgivare vid behov. 

Marknadskommunikatör utvecklar webbplats samt jobbar med det in-
formationsmaterial i form av böcker, film, berättelser och kataloger som 
projektet ska ta fram.

Följeforskare som skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande i pro-
jektet samt att det innovativa och nyskapande i projektet återförs till det 
regionala tillväxtarbetet.

Anlitade projektledare för våra fem teman. Ska rekryteras från näringsli-
vet/kunskapssamhället och företräda respektive tema.

ledningsgrupp
Ledningsgruppens arbete leds av länsantikvarie Leifh Stenholm. I lednings-
gruppen kommer även representanter för kommunernas näringslivsfrågor 
samt representanter för turistbranschen att vara representerade.
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6. projektinnehåll

6.1  Kod 555113
Bakom denna ”hemliga” projektkod döljer sig följande:
Länet består av 5 kommuner. Länet innehåller 5 olika landskapstyper, 
kustbygd, mellanbygd, skogsbygd samt fullåkersbygden på Listerlandet och 
Östra kustens karga peneplan som sluter an till det öländska allvaret. Var 
man än befinner sig i länet kan man alltså med mindre restid än en timme 
nå dessa olika landskapstyper. Projektet bygger vidare på följande 5 läns-
övergripande kulturhistoriska teman:

  Dansktiden
  Arkitektur
  Kulturlandskap
  Industrihistoria
  Försvarshistoria
Ur administrativ synpunkt har vi 1 Länsstyrelse och 1 Regionstyrelse. När-
heten och litenheten, i såväl geografiskt som administrativt avseende, är 
liksom landskapets variationsrikedom i detta sammanhang en styrka som 
projektet kommer att utnyttja. Projekttiden är 3 år.
Kod 555113

6.2  Projektets teman
Under devisen ”Gränslöst Gränsland” kommer projektet att fokusera på 
följande fem teman:

arkitektur
Exempel: Byggnadsvård, temaresor

försvarshistoria
Exempel: Världsarv, pålspärrarna i Hallarumsviken, Nelsons flotta, kalla 
kriget

industrihistoria
Exempel: Vattenkraft, Ebbamåla bruk, Gränums bränneri, Karlskronavarvet

kulturlandskap
Exempel: stad-omland, by-omland

dansktiden
Exempel: De sex städerna, kyrkorna
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Inom dessa fem teman kommer vi att prioritera kunskapsspridning och 
framtagandet av koncept för kompetensutveckling av våra kultur-
arvsentreprenörer via såväl högskolan, lantbruksuniversitetet, folkhögsko-
lor som fortbildningsorganisationer. Kompetensutvecklingsaktiviteterna 
skall tas fram och bedrivas utifrån olika mål och perspektiv och gentemot 
olika målgrupper. 

6.3 Delprojekt
6.3 a. marknadsaktiviteter / omvärldsbevakning
 – Samordna information och marknadsföringsinsatser.
 – Genomföra marknadsaktiviteter utifrån prioriterade marknader 
  och målgrupper. 
 – Följa vad som händer inom turismnäringen nationellt och 
  internationellt. Internationell samverkan.
 – Nätverksbyggnad.
 – Erfarenhetsutbyte och samverkan med andra kulturarvsområden 
  i landet.
  – Undersöka möjligheterna att samverka med andra organisationer   
  t.ex. ”Naturens Bästa” www.naturensbasta.se, för långsiktigt 
  kvalitetsarbete.

6.3 b. produktutveckling
Produktutveckling kan vara dels utveckling och tillgängliggörande av vårt 
kulturarv, dels relevant kompetensutveckling för entreprenörer. Men det 
kan också vara produktutveckling av en annan näringsverksamhet. Ett Bo 
på lantgårdsföretag som uppfyller kraven för deltagande i nätverket kan 
t.ex. utveckla sin produkt genom ökad kompetens inom kulturarvsområ-
det.
 – Prioritera och designa innehållet runt våra fem teman.
 – Skapa och öka utbudet av lätt tillgängliga och paketerade produk-
  ter kring vårt kulturarv för såväl privatresande som affärsresande/ 
  möten. Utveckla kvalitetskriterier.
 – Genom långsiktiga kontrakt med entreprenörer för vård, skötsel   
  och löpande tillsyn av utvalda besöksmål skapas ett nätverk som   
  gynnar sysselsättningen i länet. 

6.3 c. seminarier och workshopar
Öka kompetensen kring vårt kulturarv hos både projektets deltagare och 
andra entreprenörer och företagare i branschen genom workshopar mm. 
Detta kommer att ske inom ramen för de 10 % som finansieras inom ramen 
för bestämmelsen i förordningen för Europeiska socialfonden.

 – Guideutbildningar
 – Workshopar för landskapsambassadörer
 – Workshopar med deltagande företag för att öka förståelsen för vårt  
  kulturarv



 – Seminarieverksamhet
 – Workshopar om kulturarvets möjlighet att utveckla orter och/ 
  eller regioner 
 – Konferenser för att finna goda lösningar för att möta dagens krav
  på funktionsanpassning, brandsäkerhet, tillgänglighet med mera.
 – Workshopar för antikvarier, arkitekter, byggnadsarbetare och de   
  entreprenörer som använder sig av kulturarvet i sitt företagande

6.3 d. möten, mötesplatser och nätverk
 – Utvecklade kontakter mellan myndigheter och näringsliv lokalt och  
  regionalt
 – Nätverk på både individuell och strategisk basis
 – Ordna gemensamma arrangemang
 – Samverkan med lokala och regionala finansiärer typ ALMI och de   
  regionala inkubatorerna

6.3 e. försäljning / marknadsföring
Försäljning/ marknadsföring, handlar t.ex. om att ta fram en webbplats och 
en portal som saluförs genomtänkt till definierade målgrupper. Det hand-
lar också om att 

 – Kraftsamla gemensam försäljningskanal för ökad tydlighet och till  
  gänglighet för upplevelser och produkter i Blekinge.
 – Marknadsföring och gemensam information
 – Trycksaker
 – En gemensam kartbild
 – Större samverkan och utbyte mellan företag och ideellt arbetande   
  föreningar 
 – Undersöka möjligheterna till gemensam webbplats 
 – Visiters center
 – Bokprojekt

6.3 f. information / gästmottagning
Information/ gästmottagning handlar t.ex. om att se över webb, skyltning 
och berättande så att vårt kulturarv blir tillgängligt för fler och så att det 
blir genomtänkt och förståeligt för såväl nationella som internationella 
gäster. Det handlar även här om att katalogisera och presentera vårt kultur-
arv både i en bok/ katalog via film/ media och naturligtvis på webben. Vårt 
mål är också att i samverkan med bl.a. visitolofstrom.se och andra liknande 
webbportaler kunna skapa ett system där du kan ladda ner våra besöksmål 
i din egen GPS eller i en GPS som du hyr här.

 – Utveckla information/ gästmottagning genom att implementera den  
  nya teknikens möjligheter.
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6.3 g. intern marknadsföring / ambassadörskap
Intern marknadsföring/ ambassadörskap avser t.ex. att vi måste informera 
och kommunicera såväl med de direkta kulturarvsentreprenörerna som 
med buss och taxichaufförer etc. D.v.s. alla skall känna till ”Gränslöst 
Gränsland” och också vara förtrogna med vad de kan rekommendera och 
saluföra till besökarna. Det avser också att vi mycket väl kan bli turister i 
eget län och då handlar det om att jobba målmedvetet mot den målgruppen.

 – Öka kunskapen om kulturarvet och dess betydelse samt skapa am-
          bassadörskap bland olika aktörer, opinionsbildare och invånare.

6.4  Projektavgränsning
Arbetet kommer att bedrivas som ett avgränsat tvärsektoriellt projekt inom 
länsstyrelsen och är på så sätt skilt från länsstyrelsens ordinarie myndig-
hetsarbete. Inom projektet kommer ett antal fristående delprojekt att rym-
mas.

6.5  Koppling till det regionala näringslivet
Representanter för länets kommuner, näringsliv och turistorganisation 
kommer att beredas möjlighet att ingå i såväl projekt, ledningsgrupp som 
styrgrupp. Det genomförda förprojektet/  förstudien har inriktat sig på att 
bygga nya kreativa nätverk mellan entreprenörer inom kulturarvsområdet i 
hela Blekinge län.  Förstudien gick också ut på att ta reda på vad det regio-
nala näringslivet kunde och ville förvänta sig av att skapa entreprenörskap 
runt kulturarvet. Vi har redan till dags dato fått in över 70 intresseanmäl-
ningar och verksamhetsplaner från dessa träffar och dialoger.
     Det genomförda förprojektet/ förstudien har inriktat sig på att bygga 
nya kreativa nätverk mellan entreprenörer inom kulturarvsområdet i hela 
Blekinge län. Projektledningen har på olika sätt sökt samarbete med länets 
kommuner, turistorganisationer, näringslivet m.fl. organisationer.

6.6  Koppling till andra projekt/ insatser
Framskrivning av projektet Entreprenörskap och kulturarv har skett i sym-
bios med utarbetandet av länets RTP (Regionala tillväxtprogram). 
Under genomförandefasen kommer projektet även att samordnas med föl-
jande länsövergripande projekt: 
     Biosfärsprojektet 
     Bilden av Blekinge 
     Blekinges turiststrategi
Av instruktionerna för RAÄ:s fördelning av medel för byggnadsvård, forn-
vård mm framgår tydligt att de tillgängliga medlen i görligaste mån skall 
användas på sådant sätt det samverkar med andra finansieringsmöjligheter 
och gynnar tillväxten. Dessa signaler återkommer även i regleringsbrev och 
andra styrdokument från regeringen.

28



6.7  Internationell koppling
Vi kommer att under projektet söka internationellt samarbete. Vi är överty-
gade om att det ger oss ny kunskap, nya infallsvinklar och nya erfarenheter 
som har stor betydelse för vårt fortsatta arbete både inom och utom landets 
gränser. Ett av de övergripande målen för kulturmiljöområdet är natio-
nell och internationell förståelse och respekt för olika gruppers kulturarv. 
En del av detta är att arbeta för ett hållbart och innovativt nyttjande och 
utveckling av kulturarv i ett nationellt såväl som i ett internationellt per-
spektiv. 

6.8  Koppling till det Europeiska regionala 
strukturfondsprogrammet
Utveckling av näringsverksamhet med bas i natur- och kulturmiljöer 
(plockat från det Regionala Strukturfondsprogrammet)

Skåne-Blekinge präglas av en stor spridning och variation av olika natur- 
och kulturmiljöer.
     Baserat på en regions naturmiljöer, kultur och kulturarv finns det en 
stor potential att utveckla näringsverksamhet för inhemsk produktion, 
konsumtion och för export. Det regionala strukturfondsprogrammet ska 
främja insatser som syftar till utvecklingen av nya produkter och tjänster 
som anknyter till regional och lokal kultur eller natur. För att stärka en 
strategisk inriktning på regionalt utvecklingsarbete inom olika delområ-
den genomförs insatser inom ramen för regionala strategier. Programmet 
ska i detta avseende medverka till en gemensam kraftsamling för att stärka 
turistnäringen, bl.a. genom att utveckla natur- och kulturturismen samt 
utveckla evenemang/ eventsektorn.
     Turismen har under lång tid utvecklats mot att bli alltmer internatio-
nell. En framgångsrik turistnäring genererar inte bara arbetstillfällen inom 
turistföretagen, utan leder även till viktig näringslivsutveckling, service och 
sysselsättning inom andra områden. Förändringar av mönster i det turis-
tiska beteendet under senare år pekar på efterfrågan i en allt högre grad av 
upplevelser av olika slag – mer sammansatta upplevelser. En viktig fram-
gångsfaktor inför framtiden är förmågan att snabbt kunna ställa om den 
egna verksamheten och kunna erbjuda nya kombinationer av upplevelser. 
Detta förutsätter ett brett förhållningssätt där man på olika sätt tänker in 
kulturella och miljömässiga infallsvinklar.
     Näringslivsinriktade projekt som syftar till att främja turismen och 
turistnäringen samt en utveckling av natur- och kulturturism är stödberät-
tigat i landsbygdsområden, i den mån projektet inte kan finansieras enligt 
Landsbygdsprogrammets regelverk.
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Sammanfattande beskrivning av hur 
projektet bidrar till produktutveckling hos 
entreprenörer / företag inom kulturarvs-
området. 

Blekinge består av fem kommuner.  Av tradition har dessa fem kommuner 
mera framstått som konkurrenter än som samarbetspartners. I Blekinge 
finns en tydlig öst-västproblematik. Dessa problem, som grundar sig på na-
turlandskapets korreografi kan följas bakåt i tiden till åtminstone medeltid. 
Sedan urminnes tid går en kulturgräns i Vierydsåsen (se Stenholm 1986 och 
2009). Länets eller landskapets kulturgeografiska struktur ger vid handen 
att kommunikationerna till stor del följt och följer landskapets naturliga 
riktning. Kommunikationerna går således till stor del utmed dalgångarna 
och åarna i nord-sydlig riktning. Blekinge drogs tidigt in i den danska 
kungamaktens administration.  Redan under vikingatid/ tidig medeltid 
kan man se tendenser till att Blekinge inlämmats i den danska centralmak-
tens intressesfär. Trots att det gått över 350 år sedan Blekinge, år 1658, blev 
svenskt är de nord-sydgående kommunikationerna ännu att räkna med 
och en faktor att ta hänsyn till vid modern samhällsplanering. Kontak-
terna över den forna riksgränsen och numera länsgränsen är och förblir 
en konstant. Detta har och är fortfarande en hemsko för interkommunalt 
samarbete i länet, se t ex diskussionen kring Högskolans etablering i länet. 
I turistsammanhang såväl som ur andra aspekter har länets kommuner 
mera framstått som konkurrenter än som samarbetspartners.  

Det nu aktuella projektet syftar, genom sina fem länsövergripande teman, 
till att främja interkommunalt samarbete och därmed överbrygga öst-väst-
problematiken. 
     Projektet entreprenörskap och kulturarv syftar således även till att få 
såväl länets samtliga kommuner som Region Blekinge och Länsstyrelsen 
att tillsammans med näringslivet för kanske första gången samlas under en 
och samma projektidé, nämligen marknadsföring av det Blekingska kultur-
arvet i avsikt att stärka länets entreprenörskap inom turist- och upplevelse-
branschen.

     Avsikten är således att stärka Blekinge som varumärke och ta upp 
konkurrensen med Österlen, Glasriket, Öland och Bornholm. För att 
Blekinge inte skall bli en transportsträcka, eller fendert mellan dessa 
starka varumärken, gäller det att stärka den blekingska identiteten 
och stoltheten för att lyfta fram det äkta och unika kulturarvet.
I nuläget finns inte någon samlad marknadsföring av länet eller dess 
kulturarv. Turist- och besöks- och upplevelsebranschen är i detta sam-
manhang ett tämligen oexploaterat område.
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     Till stor del kan detta bero på att delar av länet, t ex skärgården och dess 
miljöer långt in på 1990-talet till stor del utgjorts av militärt skyddsområde 
som stängt ute utländska turister och konserverat stora delar av skärgården.

Eftersom såväl byggnader som miljöer är väl iordningställda står vi således 
nu inför ett paradigmskifte då vi för första gången kan konstatera att de 
kulturarvsmedel som länsstyrelsen disponerar inte längre nödvändigtvis 
behöver prioriteras mot akuta vårdinsatser. I stället ges nu möjlighet att 
disponera medlen så att de i samverkan med andra statliga och kommunala 
medel kan användas mot målriktade insatser som tar fasta på länets utveck-
ling och som har bäring på näringslivsfrågor.

Blekinge saknar i dagsläget ett samlat besökscentrum. 
Under idéseminarier som genomförts har önskemål framförts om ett cen-
tralt besökscentra, jfr t ex Brofästet på Öland. 
En strävan inom projektet kommer att vara att leta efter en lämplig plats 
där hela länets kulturhistoria, besöksmål och dess entreprenörer ges möjlig-
het att presentera sin verksamhet.

möjligheter och idéer
 – Förläng säsongen
 – Samlad marknadsföring av länet och dess fem kulturturistiska teman
 – Satelliter bör finnas inom varje kommun 
 – Förlagsverksamhet, böcker, broschyrer, tidskrift
 – Souvenirer 
 – Göra-på-semestern-kurser (internat på affärsmässig bas)
 – Ökad marknad för informatörer

Projektet syftar således till att under den kommande treårsperioden 
utveckla kulturmiljövården till att bli en näringslivsfråga.



Världsarvet 
Trots att örlogsstaden Karlskrona varit inskriven på Unesco:s världsarvslista 
i drygt tio år och att staten i olika kostymer och uniformer lagt över 25 
Mkr/ år i vård, underhåll och skötsel av kulturbyggnader i världsarvet har 
besöksnäringen inte utvecklats i paritet med dessa satsningar. Ännu finns 
det inte något besökscentrum för världsarvet. Legitimerade världsarvguider 
saknas liksom souvenirer, vykort och böcker mm.  Under denna period har 
staten genom Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk (SFV), Fortifikations-
verket (FortV) och Marinbasen (Marinb) tillsammans lagt ca 25 Mkr per 
år i vård och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 
Tillsammans har staten således lagt ca 250 000 000 kronor på antikvariskt 
motiverade insatser.

Förhållandet är i princip likartat med kulturreservatet Ronneby brunn, 
liksom de övriga kulturmiljöerna som utgör grundstommen i de fem kul-
turarvstemanen.

För samordning av insatserna som rör världsarvet har det bildats ett särskilt 
världsarvsråd, vars styrgrupp leds av landshövdingen. I styrgruppen ingår 
GD från SFV, FortV, kommunalrådet, rektor på högskolan BTH,  chefen för 
Marinb, ordf för Blekinge museum, överantikvarien för Statens Maritima 
museer, Riksantikvarien, VD Kockums. Länsantikvarien fungerar som 
sekreterare i styrgruppen. 
     Länsantikvarien är ordförande i ledningsgruppen för Världsarvsrådet, 
som i övrigt utgörs av tjänstemän inom ovannämnda myndigheter och 
verk. I ledningsgruppen ingår även representanter för de ideella förening-
arna.

Trots dessa stora insatser har det ännu inte utvecklats något större entrepre-
nörskap som har bäring på världsarvet. I nuläget finns således inte något 
besökscentrum, souvenir, eller ens vykort som talar om världsarvet. Infor-
mation och marknadsföring är också svagt utvecklat. Många som besöker 
Karlskrona lämnar staden utan att veta att de besökt ett världsarv.

möjligheter och idéer
 – Besökscentrum
 – Interimistiskt besökscentrum inrättas till sommaren i 
  avvaktan på en permanent lösning.
 – Marknadsföring
 – Idéseminarier 
 – Uppbyggande av nationella och internationella kontaktnät. 
 – Etablerande av en bygghytta för att ta hand om traditionellt bygg
  hantverk för vård av byggnader och miljöer. 
 – Grundkurs i världsarvskunskap för personer som arbetar inom 
  servicebranschen, (hotell- och restauranganställda, taxi- och buss-
        chaufförer m fl yrkesgrupper) 
 – Världsarvsambassadörer som kan ge full information och service.
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 – Hamnfesten SAILET navigeras om så att den får ett kulturhistoriskt  
  innehåll som tar fasta på världsarvet. En särskild styrgrupp är tillsatt.
 – Informationen om byggnader och miljöer stärks
 – Återanvändning av kulturhistoriska byggnader. Än finns det flera kultur- 
  historiskt värdefulla byggnader (Kungshallsmagasinet, Basareholmen,   
  försvarsanläggningar och kruthus) som endast är extensivt utnyttjade. 
 – Paketering av resor, upplevelser och besök i världsarvet. 
 – Utbildning av särskilda världsarvsguider som i egenskap av egenföre- 
  tagare kan erbjuda längre upplevelser med mat och logi.
 – Framtagande av souvenirer och vykort.
 – Övernattning i marin miljö. Vandrarhem
 – Repslagning. 
 – Världsarvsturer med buss och båt.
 – Iordningställande av nya besöksmål inom världsarvet, t ex Wämö
 – Bok, nya broschyrer, hemsida mm 
      – Förlagsverksamhet

Kulturreservatet Ronneby Brunn
Kulturreservatet Ronneby Brunn omfattar ett tjugotal lagskyddade byggna-
der. Till detta kommer finparken, skogen och vildmarken som också ingår i 
kulturreservatet. Brunnsanläggningen, som har drygt 300-åriga anor, var un-
der senare delen av 1800-talet en av landets ledande brunnsorter. Flertalet av 
byggnaderna är idag renoverade och parken har nyligen utsetts till Sveriges 
vackraste park. I den gamla gymnastikbyggnaden ryms Blekinge Naturum 
som har över 30 000 besökare per år.
     Trots att Ronneby Brunn är ett väl inarbetat varumärke dras konferens-
anläggningen med hotell och restaurang med stora ekonomiska bekymmer.
Ronneby brunnspark, som är klassad som kulturreservat, har stora möjlig-
heter att återta sin status som ett av landets mest välbesökta besöksmål. En 
förutsättning för detta är att verksamheten bygger på de grunder som den en 
gång byggts upp kring, nämligen friskvård och rekreation. Möjligheten finns 
att återta denna förlorade ställning.
     Ett särskilt Brunnsråd, med representan-
ter för kommunen, länsstyrelsen och privata 
företagare har tillsatts för att arbeta med 
denna fråga.

möjligheter och idéer
 – Att åter knyta verksamheten till den   
  gamla brunnsmiljön 
 – Utveckla friskvårdskonceptet med spa och motion. Flera av de gamla  
  brunnsvillorna bör utan att de kulturhistoriska värdena förtas kunna  
  inrymma verksamheter som har bäring på friskvård. 
 – Höja standarden på vandrarhem och andra övernattningsmöjligheter
 – Utöka kulturreservatet så att även Karön, som ligger strax utanför   
  åmynningen, blir ett nytt besöksmål som kompletterar brunnsan-  



  läggningen. Karön har i gammal tid fungerat som komplement till   
  brunnsanläggningen. Här finns förutom kulturhistoriskt värdefulla  
  byggnader möjlighet till havsbad och promenader i skön naturmiljö. 
 – Höj standarden på sommarrestaurangen och stugbyn på Karön.
 – Gästhamn.
 – Paketering av anläggningen och aktiviteter som knyter an till de   
  gamla brunnstraditionerna.
 – Bygg upp nationella och internationella kontaktnät med andra.  
  brunns- och parkanläggningar.
 – Marknadsför anläggningen som ett internationellt besöksmål.
 – Stärk besöksvärdet genom andra kulturarrangemang.
 – Park- och växtmässor.
 – Naturum har stora möjligheter att utvecklas ytterligare.
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20 riksintresseområden
Begreppet Riksintresseområde är dåligt känt bland allmänheten. I landet 
finns drygt 1600 områden som klassats som riksintresseområde för kultur-
miljövården. I Blekinge finns 20 sådana områden. Riksintresseområden är 
samlade miljöer som karaktäriseras av starka kulturhistoriska värden.
Hallarumsviken och Torhamns skärgård i östra Blekinge är exempel på ett 
sådant område. Här finns en rad spännande och välvårdade besöksmål som 
har bäring på vikingatid. Området rymmer runstenar, gravfält, boplatser, 
tidiga kyrkor och centralorter på de yttersta skären, där man finner unika 
husgrunder från vikingatida säsongssättning, bevaknings- och signalerings-
system, försvarsanläggning och pålspärrar samt inte minst intressanta 
skeppsvrak från tidig medeltid. 

möjligheter och idéer
 – Besöksmål paketeras så att de tillsammans utgör ett spännande och  
  lockande turist- och besöksmål. 
 – För att detta skall kunna fungera krävs ett antal ”platschefer” som på  
  entreprenad sköter löpande tillsyn och underhåll av platserna samt   
  tillhandahåller service, information och övernattning.
 – Utbyggnad av sjöbodar/ vandrarhem
 – Båtturer
 – I Östra skärgården finns utmärkta möjligheter att ordna kulturhisto 
  riska segelleder med möjlighet till strandhugg på intressanta platser.  
 – Kung Valdemars segelled som beskrivs år 1230 tog till exempel sin 
  början här. I nuläget finns inget entreprenörskap som tar fasta på   
  detta tema.

 – Motsvarande möjligheter finns inom flera av de andra riksintresseom 
  rådena. Ex stenhuggeriverksamheten på Tjurkö.
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Sölvesborgs
Slottsruin
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Dansktiden 
Enligt länets turiststrategi kommer Blekinge under de närmaste tre åren 
att marknadsföras gentemot danska besökare. Under perioden ca 800 – 1658 
var Blekinge en del av det danska kungariket: vårt danska kulturarv är 
således drygt 800 år, medan vårt svenska endast är ca 350 år. I nuläget finns 
det ingen entreprenör i länet som har vårt danska kulturarv som affärs-
idé. Detta trots att Blekinge har sex städer, femtio kyrkor och ett tjugotal 
försvaranläggningar som kan föras tillbaka till dansktiden. Samtliga är 
välvårdade och i besöksvänligt skick. Som en bonus i förstudien togs en 
bok ”Berättelsen om Blekinge – gränser i ett gränsland” fram. Boken som 
tryckts genom privat och offentlig finansiering har redan rönt stor upp-
märksamhet. Knappt två månader efter det att boken utgivits är ca  80 % 
av upplagan såld. Boken är inlämnad som bilaga. Detta vittnar om ett stort 
intresse för ett oexploaterat område.
Målsättningen inom projektet är att lyfta fram och marknadsföra vårt 
danska kulturarv.
Målgruppen är såväl danska besökare som turister inom länet.

möjligheter och idéer
 – Riktad marknadsföring
 – Paketering av temaresor 
 – Riktad information, guideböcker och broschyrer
 – Samarbete med bussbolag etc kan ge en stor utvecklings-
  potential
 – Även här finns stort utrymme för entreprenörskap som har 
  bäring på löpande tillsyn, skötsel av besöksmålen
 – Framtagande av bildspel att visa på fler platser i länet
 – TV-film “Danmark i Blekinge”

Förslag till logotype och informationsstation 
för projektet 
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Kulturlandskapet
Kulturlandskapet i Blekinge har i över 10 000 år påverkats av mänsklig 
verksamhet. I länet finns bortåt 6000 registrerade fornlämningar. Ett drygt 
hundratal av dessa hålls tillgängliga för besökare. Flera av de lagskyddade 
miljöerna fungerar som omtyckta rekreationsområden och populära be-
söksmål som marknadsförs i kommunernas turistbroschyrer. Sedan några 
år tillbaka pågår arbete med översyn och uppdatering av information, 
skyltar och broschyrer samt hemsida som rör länets besöksmål. Det saknas 
emellertid såväl ett genomarbetat strategidokument för långsiktigt arbete, 
som en förankring av detta i såväl kommunerna som hos turistbranschen. 
Länets nya Natur- och Kulturum, som drivs av länsstyrelsen i nära samar-
bete med Ronneby kommun, och som årligen besöks av över 30 000 perso-
ner, fungerar i dagsläget som nav för informationen om länets natur- och 
kulturmiljöer. 
     Någon samlad marknadsföring eller presentation av länets kulturland-
skap och miljöer finns inte i dagsläget. En offensiv satsning på att höja 
tillgängligheten och besöksvärdet på dessa genom anläggande av vandrings-
stigar, parkeringsplatser, rastplatser, information och marknadsföring av 
de platser där det finns möjlighet att finna intresserade entreprenörer. För 
att utöka antalet iordningställda besöksmål krävs entreprenörer som på 
kontraktsbasis är beredda att ikläda sig ansvaret för vård och skötsel av de 
särskilt utpekade områdena.
     Under de senaste åren har kulturlämningar utmed de stora åarna och 
vattendragen inventerats.
     Härvid har ett nytt och rikt material framkommit som mycket väl kan 
utnyttjas som besöksmål.

Under förstudien genomfördes två stycken tvåveckors Landskapsambas-
sadörsutbildningar på internationell nivå. Kurserna, som byggde på affärs-
mässig grund, genomfördes i samarbete mellan Lunds Universitet, Ron-
neby kommun och Länsstyrelsen. Lokala entreprenörer deltog aktivt som 
lärare och föredragshållare och svarade även för kost och logi. Totalt deltog 
ett 60-tal personer. 

skogsbygden
Det nyligen avslutade inventeringsprojektet “Skog och Historia”, som pågått 
i fem år, har gett en helt ny kunskap om såväl skogens som skogsbygdens 
kulturhistoria. I detta material ryms oanade möjligheter för kreativt entre-
prenörskap, som kan bidra till att behålla en levande landsbygd.

skärgården
Blekinges militärstrategiska läge och den militära verksamheten i skärgår-
den har bidragit till att konservera miljön och skona öarna från att hård-
exploateras. Sedan drygt 10 år tillbaka har det militära skyddsområdet 
upphört och skärgården har blivit tillgänglig för utländska besökare.

listerlandet 
En nära förestående ombyggnad av väg E22 kommer att resultera i att 
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omfattande arkeologisk verksamhet kommer att bedrivas under de närmaste 
tre åren. Omfattningen och resultaten av dessa kan naturligtvis inte avgöras 
i nuläget. Klart är emellertid att detta arbete kommer att lyfta allmänhetens 
intresse för arkeologi och Listerlandets förhistoria.

möjligheter och idéer
 – Vård och skötsel av lagskyddade fornlämningar
 – Informationsinsatser
 – Bo i sjöbod/vandrarhem
 – Vandrarhem i udda miljöer
 – Temaresor skog, skärgård, hällristningar. Runresa.
 – Vandringsleder
 – Bräkneåns dalgång
 – Laxaleden Mörrumsån
 – Åarnas kulturhistoria
 – Via regia, en urgammal väg genom länet
 – Naturreservaten Tjärö och Eriksberg får nya möjligheter
 – Naturens och kulturens läkande kraft har i flera sammanhang   
  lyfts fram inom modern forskning. I Blekinge utnyttjas detta dåligt.
 – Uppdragsutbilningar och internatkurser. Upplev-under-semestern-kur- 
  ser, Delta-i-arkeologi-kurser, läsa-landskapet-kurser, Blekingekunskap mm.  
 – Kurser som bygger på affärsmässiga värden och där deltagaren betalar  
  för deltagande inkl boende på internat.
 – Vidareutveckling av temaresor i författarbygder t ex i Harry Martins- 
  sons barndomsbygd. 
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Byggnadsminnen/Arkitektur
I Blekinge finns drygt 80 byggnadsminnen. Till detta kommer ett drygt 
hundratal statligt ägda byggnadsminnen. Länets byggnadsminnen är i dags-
läget överlag väl underhållna.
     Många av byggnadsminnena fungera i dag som besöksmål ex Skärfva, 
Ebbamåla bruk, Gränums bränneri, Skottsbergska gården, Fornebodastu-
gan m fl. För vård, skötsel och löpande underhåll av byggnaderna krävs ofta 
en specialkunskap som kan vara svår att tillhandahålla. Likaså är antikva-
risk projektering och kontroll bristkunskap inom länet. Genom bildande 
av nätverk för såväl hantverkare som antikvarier, arkitekter som enskilda 
byggnadsminnesägare kan en konsultverksamhet byggas upp och utveck-
las. Många byggnadsminnen har stor potential att som enskilt objekt eller 
tillsammans med andra kunna lyftas fram som besöksmål. 
     En temaresa kunde t ex ta fast på vårt lands internationellt sett mest 
kände arkitekt Gunnar Asplund och hans byggnader i länet. I Blekinge har 
Asplund skapat Tingshuset i Sölvesborg, Väggaskolan i Karlshamn, Telegra-
fen i Karlshamn samt åtminstone två villor i Ronneby och ytterligare ett 
patricierhus i Karlshamn

möjligheter och idéer  
 – Betalkurser i byggnadsvård för intresserad allmänhet
 – Inrättande av bygghytta med speciella hantverkare
 – Antikvarisk kontroll och dokumentation av arbete är idag bristkun - 
  skap inom länet
 – Byggnadsvårdsbutiker med rådgivning
 – Temaresor, t ex Asplund i Blekinge, idrottsanläggningar, gårdar och  
  parker
 – Återanvändning av kulturhistoriska byggnader för annat ändamål   
  skapar stora möjligheter till kreativt entreprenörskap t ex Långörens  
  lotshus som blivit vandrarhem, vattenborgen i Karlskrona som kan bli  
  konstgalleri
 – Information, böcker bör stärka förlagsverksamhet
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Industriminnen
Blekinges industrihistoria kan följas tillbaka till 1680-talet då man på Karls-
kronavarvet började serietillverka fartyg. Industriminnen finns över hela 
länet, t ex Ebbamåla bruk som visas upp för turister, liksom Tjurkö sten-
huggeri, Svarta leden och Gränums bränneri. Industrihistorisk verksamhet 
bedrivs fortfarande på affärsmässiga grunder inom t ex Karlskrona Lamp-
fabrik. 
     Flera av länets industriminnen ligger i vackra och intressanta byggnader 
ofta utmed länets åar och vattendrag. Under senare år har inventering skett 
av kulturhistoriskt intressanta industrimiljöer. Här finns en stor och hitin-
tills outnyttjad potential till att skapa spännande besöksmål.
Saxemara båtvarv, Saltö varv och folkhögskolan Litorina bedriver fortfa-
rande traditionell träbåtstillverkning. Även här bör det finnas möjlighet till 
utökning av kreativt entreprenörskap.
     Basareholmen strax utanför Karlskrona har sedan ca 1700 använts för 
pyroteknisk framställning av ammunition. Verksamheten är avvecklad. 
Ön har en enorm utvecklingspotential som besöksmål, med möjlighet för 
gästhamn, inrättande av vandrarhem, utställningar, bad och rekreation. 
Idéskisser för civil verksamhet har tagits fram.
     Det privatägda porslinsmuseet som inryms i f d Karlskrona porslinsfa-
brik är liksom bilmuséet i samma byggnad utmärkta exempel på entrepre-
nörskap som sluter an till vår industrihistoria.

möjligheter och idéer
 – Bildande av nätverk mellan industriminnen 
 – Paketering av industri- och teknikhistoriska upplevelseresor.
 – Traditionellt träbåtsbyggeri (Saxemara båtvarv, Saltö båtvarv och folk 
  högskolan Litorina)
 – Återanvändning av industrier och industriområden
 – Basareholmen
 – Kungshallsmagasinet
 – Repslagarebanan på Karlskronavarvet har anor från 1690-talet. Idag  
  slås rep på traditionellt sätt. Utbildning av repslagare sker här samti  
  digt som byggnaden utgör ett välbesökt turistmål
 – Informationsinsatser, böcker och broschyrer stärker förlagsverksam- 
  heten
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Försvarshistoria
I Blekinge kan man följa den försvarshistoriska utvecklingen från förhisto-
risk tid med sina fornborgar och pålspärrar från 900-talet, via ett knappt 
tjugotal medeltidsborgar fram till Kristianopel , som anlades år 1600, och 
som under sin tid betraktades som Nordens modernaste fästningsstad. Från 
stormaktstiden, då Blekinge blev svenskt, finns några av Skandinaviens 
mest välkända befästningar däribland Erik Dahlbergs Drottningskär och 
Kungsholmen, vilka sedan under 1700- och 1800-talen kompletterades med  
bl a God natt, Kurrholmen och Östra Hästholmen. Från kalla kriget finns 
drygt 3000 befästningsan-läggningar i den blekingska skärgården, vilka nu 
håller på att avvecklas. Stora möjligheter finns för återanvändning av dessa 
och utnyttjande av dem som besöksmål. 
     Blekinge har genom sitt miltärstrategiska läge en fullständigt unik möj-
lighet att erbjuda besökaren en försvarshistorisk upplevelse i tid och rum. 
Möjlighet finns att följa hela befästningslinjer.
     Flera ideella föreningar och några entreprenörer har redan visat intresse 
för att medverka till att lyfta fram några av dessa anläggningar som besöks-
mål. Såväl på andra håll i landet som ute på kontinenten har omfattande 
satsningar gjorts på att omvandla försvarsanläggningar till besöksmål.
Blekinges skärgård har fram till 1990-talet utgjort ett militärt skyddsom-
råde som i princip varit helt stängd för utländska medborgare. Här finns 
det således obegränsade möjligheter till kreativt entreprenörskap som ger 
möjlighet att på ett miljömässigt hållbart sätt öppna upp skärgården och 
marknadsföra dess natur- och kulturmiljöer.
     Marinmuseet i Karlskrona fokuserar numera på kalla kriget och plane-
rar att bygga ett nytt ubåtsmuseum.

möjligheter och idéer 
 – Nätverksbygge
 – Världsarvet
 – Sailet
 – Fokusering på t ex beredskapstiden
 – Information 
 – Återanvändning av militära byggnader  
  och områden för civil verksamhet
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7. resultat
7.1 Resultatspridning
Arbetet ska kontinuerligt återrapporteras till styrgruppen. Representanter 
för länets kommuner, turistbranschen, näringslivets organisationer och 
utbildningssektorn ingår i ledningsgruppen. Arbetet ska även kunna följas 
via en regelbundet uppdaterad hemsida. Särskild information kommer att 
ges till massmedia och särskilda seminarier kommer att genomföras. Redan 
vid projektets start kommer allmänheten att få ta del av projektets innehåll 
och omfattning. Mediakontakterna kommer därefter att vidmakthållas un-
der hela projektperioden. Ett viktigt verktyg i det här sammanhanget blir 
vår webbplats som kommer att användas såväl för att sprida information 
om själva projektets upplägg som de resultat projektet genererar. Webbplat-
sen ses av Länsstyrelsen i Blekinge samt övriga aktörer i regionen som en av 
nycklarna för att sprida information om regionens kulturarv.
Projektet har redan under förprojektet förekommit i media ett flertal 
gånger såväl i tidningen, som TV och radio.  Vi har också genom att jobba 
med direktmarknadsföring mot entreprenörer och företag i branschen, då 
vi bjudit in till workshopar, nått ut till ett stort antal i målgruppen. (Vi har 
redan idag fått in projektförslag från ett stort antal intresselämnare.)
Genom seminarier inom projektets samtliga teman eftersträvas ett givande 
erfarenhetsutbyte mellan experter i och utanför landet. 
     De filmer och böcker som produceras inom ramen för projektet gör att 
en bredare allmänhet erbjuds information om hur man kan arbeta med det 
blekingska kulturarvet. Förprojektet har redan producerat en bok (”Berät-
telsen om Blekinge”, se bild) där hänvisning sker till genomfört förprojekt 
samt kommande genomförandeprojektet samt till finansiering av Europe-
iska Regionala Utvecklingsfonden.
     Kontinuerlig information ges till samtliga finansiärer och de erbjuds 
också att ha med en representant i projektledningsgruppen.
Vid all information och annonsering kommer det tydligt att framgå att 
projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

7.2  Uppföljning/Utvärdering
Vi kommer att använda oss av följeforskning 
enligt den modell som föreslås i NUTEK:s doku-
ment ”att tänka på”. Fördelen med följeforskning 
är att det understödjer erfarenhetsspridning och 
projektutförande under och efter projekttiden. Vi 
vill genom detta skapa ett kontinuerligt lärande i 
projektet. Vår följeforskare ska vara bollplank och 
löpande ge synpunkter och råd och genom denna 
får vi en fortlöpande extern utvärdering från 
projektets start till mål. Denna följeforskare samt 
andra externa resurser ska upphandlas. 
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följeforskaren ska:
– löpande dokumentera hur projektet fortskrider
– delta vid viktiga aktiviteter och möten i projektet
– samarbeta med projektledaren, ge synpunkter och vara ett stöd och boll-
   plank
– löpande redovisa och rapportera (två gånger per år) till Nutek i bilaga till 
   lägesrapport och till följeforskarteamet på programnivå
– hålla sig uppdaterad och informera sig om följeforskningen i andra projekt
– självständigt återföra gjorda erfarenheter i projektet 

Effekterna av de resurser som avsätts för att främja entreprenörskap är ofta 
svåra att mäta. Därför är det också viktigt att på regional nivå skapa en 
kontinuerlig uppföljning med metod och indikatorer för Blekinges behov. 
Uppföljningen skall komplettera och kunna stämmas av mot den nationella 
nivån. Uppföljning genom intervjuer med aktörer och statistikinsamling. 
Resultat av gemensamma marknadsaktiviteter och besöksutveckling från 
respektive prioriterad marknad skall utvärderas och analyseras.
     Uppföljning genom politisk respons, planeringsförutsättningar och pu-
blicitet i media.
     Genomförd kvalitetsutveckling och ”certifierade” produkter och aktörer.

7.3  Övriga förväntade resultat inom projekt-
tiden
paradigmskifte
Under förstudien har vi inom projektet lyckats skapa en total politisk upp-
slutning från länsstyrelse, Region Blekinge och länets samtliga kommuner 
och en bred kontaktyta gentemot länets entreprenörer. I nuläget har ett 
knappt hundratal intresseanmälningar med olika affärsidéer inlämnats, (se 
bilaga).
     Denna totala uppslutning kring ett projekt av detta slag är för Blekinges 
vidkommande unik och kan bli av stor betydelse för andra tvärkommunala 
samarbeten. 
     Projektet är även gränsöverskridande så till vida att det gränslar rågång-
en mellan bevarandeintressen och entreprenörskap. För att stimulera sys-
selsättningen i länet avser Länsstyrelsen att prioritera bidragsmedel för vård 
och skötsel av sådana objekt och miljöer där det finns påtagliga möjligheter 
att utveckla ett entreprenörskap. Kulturarvsfrågorna kommer härigenom 
att i hög grad ta kurs mot att utvecklas till näringslivsfrågor.
Projektet har även rönt stor uppmärksamhet i massmedia. Se t ex tidigare 
inlämnad bilaga; ledarsidan i Blekinge läns tidning.

resultat
Det finns således stora förväntningar på projektet. Genom att utnyttja 
länets geografiska läge med närheten till Europa och färjeterminaler samt 
en offensiv marknadsföring av länets naturliga förutsättningar och de 



redan i ordninggjorda besöksmålen kan turistutvecklingen gynnas och 
arbetsmarknaden stimuleras så att en rad nya arbetstillfällen genereras. 
Förhoppningen är att projektet skall generera sådan kunskap och energi att 
erforderliga nyetableringar inom turist- och besöksnäringen efter projekt-
tiden kommer att stå på marknadsmässiga grunder. 
Målsättningen är att redan i sommar kunna erbjuda besökare en länsöver-
gripande upplevelseresa på temat Dansktiden. En annan målsättning är att 
redan i år kunna förlänga turistsäsongen. 
 
– Ökat samarbete mellan länets kommuner och övriga aktörer
– Länsövergripande projekt inom de fem olika temaområdena
– Gemensam information och marknadsföring
– Ökad samordning av prioriteringen kring kulturarvet

7.4  Förväntade verksamheter efter 
projekttiden
Då projektet är slut är vår webbplats porten till den kulturarvsbaserade 
turismen i regionen och ett föredöme både nationellt och internationellt. 
Vid besöksmålen har minst 15 företag som arbetar med kulturarvsbaserad 
turism eller producerar kringtjänster (information, skötsel etc.) helt eller 
delvis baserat på kulturarvsturism bildats.
     År 2012 har länet bildat ett gemensamt turistcenter som bedriver minst 
tre projekt, varav minst två är internationella. Efter projekttidens slut är 
detta turistcentrum den naturliga knutpunkten för såväl länets invånare 
som för entreprenörer i branschen. Det är även här all forsknings- och 
förmedlingsverksamhet brukas inom den kulturarvsbaserade turismen. 
Härigenom ökar tillväxten i regionen.

Projektet ska ha genererat sådan kunskap och energi så att små och medel-
stora företag inom turist- och besöksnäringen, på marknadsmässiga grun-
der, kan erbjuda kvalitativa upplevelser med bäring på länets natur- och 
kulturarv. Samarbetet mellan länets kommuner har ökat. Gemensam 
marknadsföring sker av upplevelser i länets natur- och kulturmiljöer. En 
långsiktig strategi för hållbar natur- och kulturturism i Blekinge finns.
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8. horisontella kriterier
8.1  Jämställdhet
1. Vilka mätbara mål finns avseende jämställdhet inom projektet? 
Vi kommer att redovisa all statistik könsuppdelad vad gäller andelen före-
tag som startas och andelen entreprenörer som får stöd etc.

2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller jämställd-
het? 
Män och kvinnor skall ges lika möjligheter att delta i projektet. En strävan 
är därför att såväl styr- som arbetsgrupperna ska ha en jämn könsfördel-
ning. Länsstyrelsens jämställdhetsexpert kommer att erbjudas möjlighet att 
följa arbetet och ingå i lämpliga arbetsgrupper.
     Särskilt riktade insatser ska genomföras inom projektet riktade till nät-
verk med kvinnliga företagare och kvinnor som driver småskalig verksam-
het inom området. Vi vill uppmuntra kvinnliga företagare att våga satsa 
på nya idéer och till att fler kvinnor ska inspireras att starta företag. Vid 
rekrytering av personal, anlitande av externa tjänster samt bildande av styr-
grupp eftersträvas en så jämställd sammansättning som möjligt (externa 
företag tillfrågas om de har policy för jämställdhet). Vi kommer att ha med 
jämställdhet på dagordningen vid alla våra aktiviteter. En strävan är också 
att uppnå en jämvikt mellan kvinnliga och manliga entreprenörer. 

3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter jämställdheten? 
I de kulturarv som väljs ut är det av vikt att de speglar viktiga besöksmål ur 
såväl kvinnlig som manlig vinkel och historik. Vår historia är viktig för hur 
vi betraktar oss själva. Genom att ge våra kvinnor en roll i den historia som 
berättas kan vi skapa förebilder och förståelse och ge tjejerna en säkrare 
självbild.  

4. Hur kommer projektet kvinnor och män tillgodo vad gäller företa-
gande, arbetstillfällen etc.? 
En ökning av tillväxt och sysselsättning är positiv ur ett jämställdhetsper-
spektiv, då turism och kulturarvsnäringen uppvisar en hög andel kvinnor, 
både som anställda och som företagare. 
     En strävan är också att styr och arbetsgrupperna ska ha en jämn könsför-
delning. Länsstyrelsens jämställdhetsexpert kommer att erbjudas möjlighet 
att ingå i lämpliga arbetsgrupper. Vi kommer att i allt vi gör beakta jäm-
ställdheten som en viktig faktor. 

8.2  Miljö
1. Vilka mätbara mål finns avseende miljö inom projektet? 
Det ligger underförstått i ett projekt om kulturarv att vi värnar om vår 
miljö och vårt kulturarv. Idéer som stärker en positiv miljö och ett generellt 
hållbarhetsperspektiv samt skapar eller utgår från ett miljövänligt resande 

51



och brukande av vårt kulturarv kommer att prioriteras. Vi kommer att 
redovisa vilken eventuell miljöpåverkan våra insatser i projektet har på mil-
jön. Projektet kommer att samordnas med länsstyrelsens regeringsuppdrag 
att utöka samarbetet mellan miljö-, natur och kulturmiljövård. En naturlig 
följd är därför att arbetet samordnas med miljömålsarbete, en god livs-
miljö och med hållbar utveckling. Ambitionen om ett bevarat och brukat 
kulturarv uppfylls liksom utveckling av tjänster och metoder inom natur 
och kulturmiljövård. Ökad tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet. 
Projektet är kunskaps- och kompetenshöjande.

2. Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller 
miljön? 
Inför varje förändring av en kulturhistoriskt värdefull miljö eller byggnad 
bör det klargöras vilka kulturmiljökvaliteter som skall beaktas. Vi kommer 
att lägga in miljö och hållbarhet i våra planerade seminarier. Vårt projekt 
innebär att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen eller miljön är iden-
tifierad och satt i ett större sammanhang och det utgör en bra grund för att 
de kulturhistoriska värdena skall kunna tillvaratas. Detta bidrar då också 
till att miljöerna uppmärksammas i turistiska sammanhang, samt att de 
som äger, bor och brukar kulturmiljöerna får kunskap om dess värden och 
hjälp att vårda och förvalta dem i framtiden. Projektet kommer att sam-
ordnas med länsstyrelsens regeringsuppdrag att utöka samarbetet mellan 
miljö-, natur- och kulturmiljövård samt att samordning med miljömålsar-
betet ska ske. 

3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter miljön? 
Ge regionens besöksnäring ytterligare en dimension genom att ge bättre 
förutsättningar för en ökad hållbarhet, ett bättre regionalt värdskap samt 
en ökad internationalisering.
Att bygga upp en framgångsrik infrastruktur och organisation kring desti-
nationerna och reseanledningarna som efter projektets slut har funnit en 
hållbar form avseende såväl inriktning som organisation och finansiering. 

4. Har projektet påverkan på något Natura 2000-område?
I Blekinge län finns totalt 184 Natura 2000-områden. 165 områden är utpe-
kade enbart enligt habitatdirektivet, 12 områden är utpekade enbart enligt 
fågeldirektivet och 7 områden är utpekade, hela eller delar av området, 
enligt båda direktiven. Det innebär att ungefär 4 % av länets yta ingår i 
nätverket Natura 2000. Hälften av dessa Natura 2000- områden är samti-
digt natur- eller kulturreservat eller avsatta som biotopskyddsområden av 
Länsstyrelsen eller Skogsvårdsstyrelsen. Vi kommer att ta hjälp av experter 
på länsstyrelsen i de fall vi kommer i kontakt med ett Natura 2000-område. 
Länsstyrelsen i Blekinge har en miljöpolicy som vi kommer att följa. Läns-
styrelsens bas består i att bevara och utveckla natur och kulturarvet. Erfa-
renheter från tidigare generationer tas tillvara, däribland miljöaspekterna. 
Det påtagliga med kulturarvet är att människor som intresserar sig för det 
präglas av en ödmjukhet inför naturen och vi kommer i många stycken 
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att visa upp hur man har vistats i landskapet utan att påverka det alltför 
mycket. Detta synsätt kommer att genomsyra alla aktiviteter som görs i 
projektet.

Vi kommer också i projektet:

Hitta och skapa samverkansformer med ekoturismföreningen www.eko-
turism.org Ambitionen är också att samtliga våra fem teman ska kvala 
in under kvalitetsmärket ”Naturens Bästa” som är den första nationella 
kvalitetsmärkningen av ekoturism på norra halvklotet. Bakom Naturens 
Bästa står Ekoturismföreningen som huvudman i samarbete med Svenska 
Naturskyddsföreningen och VisitSweden.

Stimulera till ett hållbart resande med tåg och cykel samt kanot och kajak. 

Projektet kommer att uppmuntra till att prioritera det kulturarv som finns 
att nå längs cykel och kajakleder och på så sätt bidra till mer miljöanpas-
sade transporter.

Projektet kommer att stimulera aktiviteter som leder till ökad uppmärk-
samhet kring vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

Stimulera våra samverkande entreprenörer till att jobba miljöanpassat och 
det gäller såväl i stort som smått och direkt som indirekt. 

Projektet bidrar till att uppfylla ett flertal av de nationella miljömålen 
http://miljomal.nu/, hållbar utveckling, exempelvis god bebyggd miljö, 
levande kust och skärgård samt begränsad miljöpåverkan.

Projektet ska samordnas med andra kommun- och länsövergripande pro-
jekt t.ex. Biosfärprojektet och Världsarvet i Karlskrona.

Samordna med RTP för Blekinge.

8.3 Integration och mångfald
Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald?
1. Vilka mätbara mål finns avseende integration och mångfald inom 
projektet? 
Vårt mål är att minst 8% av företagen och entreprenörerna ska ha utländsk 
härkomst. Vi har redan i förprojektet fått in projektbeskrivningar och idéer 
från ett stort antal grupperingar och företag. Ett antal av dessa har ägare 
med utländsk härkomst. Satsningen kommer att innebära att vi dels kom-
mer att behöva anlita företag med utländska ägare som översättningshjälp 
eftersom vi behöver använda flera språk på webb, i broschyrer och vid 
skyltning, dels genom att vi kommer att stimulera företagare med utländsk 
härkomst att engagera sig i projektet.

2. Vilka aktiviteter planeras för att nå målen när det gäller integration 
och mångfald? 
Inom ramen för projektet kommer en styr-, och en projektgrupp att bildas. 
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Vid tillsättning av dessa grupper, precis som vid anlitandet av externa kon-
sulter, skall särskild hänsyn tas avseende mångfalds- och integrationsper-
spektiv. Tillgången och tillgängligheten till kulturarv är en förutsättning 
för ett mångfaldsperspektiv och i arbetet för mänskliga rättigheter. Repre-
sentanter för skolor och invandrargrupper kommer att erbjudas möjlighet 
att följa arbetet och ingå i lämpliga arbetsgrupper. Vi har även som avsikt 
att i projektet göra specialaktiviteter riktade mot invandrargrupper i länet, 
där vi vill lyfta fram det blekingska kulturarvet för att främja mångfald och 
integration, t ex hyra buss och göra speciella guidade turer för företagare 
med utländsk härkomst.

3. På vilket sätt påverkar projektets resultat och effekter integration 
och mångfald? 
I vårt projekt ser vi kulturarvet som en resurs för entreprenörskap sam-
tidigt som kulturarv och kulturmiljö är tillgångar som alltid är och bör 
förbli kollektiva och gemensamma och som i ett demokratiskt samhälle ska 
kunna delas av alla och vara tillgängliga för alla. Det måste således utveck-
las nya förvaltningsformer, nätverk med mera som kan hantera samman-
kopplingen mellan privat nyttjande och gemensamma tillgångar.

4. Hur kommer projektet olika grupper tillgodo vad gäller företagan-
de, arbetstillfällen etc.? 
Vi kommer att bearbeta de entreprenörer och företagare som har utländsk 
härkomst med extra insatser. En eventuell samverkan med ALMI och deras 
invandrarföretagarsatsning kan bli aktuell.

8.4  Tillgänglighet
Det demokratiska kulturarvs- och kulturmiljöarbetet där alla kan delta 
kräver att kulturarvet är tillgängligt utifrån alla aspekter. Det handlar om 
olika typer av fysisk tillgänglighet, rätten till källmaterial, spridning av in-
formation och kommunikation. Värdebildning kring en miljö handlar till 
stor del om kommunikation. Detta innebär att ju fler människor som kan 
förstå kulturarvet, ju fler som kan uppleva en miljö, ju fler som kan delta i 
diskussionen, desto större blir värdet. Detta är ett nyckelresonemang som 
går parallellt med rättviseaspekten i synen på allas rätt till ett tillgängligt 
kulturarv. Vad gäller övrig kompetens kring funktionshinder kommer vi 
att säkerställa detta genom att tillfråga en expert inom Handisam.
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9. indikatorer
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