
10.00  Välkommen! 

  Landsbygdsnätverket - en resurs för landsbygders utveckling. 

10.20  Turism och destinationsutveckling, Jerry Engström 

11.00  Strategier och studier produceras men hur omsätter vi ord till  

  handling? Ett samtal om utredningen Ett land att besöka, om del-

  strategi för svensk naturturism och om studie av naturturism- 

  entreprenörer med Jerry Engström naturturismentreprenör, Britt 

  Bohlin regeringens särskilda utredare, Camilla Bondareva Swedish  

  Lapland, Per Jiborn  Ekoturismföreningen, Johan Engström  

  Turistrådet Västsverige och Daniel Åberg Kullaberg naturreservat. 

12.00  LUNCH 

12.45  Destinationer och leder- offentligt huvudmannaskap i samverkan 

  med privat entreprenörskap. Johan Engström, Turistrådet  

  Västsverige  och Hans Traav, Laxå kommun. Efterföljande dialog 

  runt borden. 

13.45  Hur möter och stöttar offentliga aktörer innovativa idéer?  . 

  Henrik Wester, Västmanland Turism och Camilla    

  Bondareva, Swedish Lapland. Dialog runt borden. Efterföljande  

  dialog runt borden. 

14.45  FIKA 

15.15  Hållbar utveckling, att bruka utan att förbruka. Daniel Åberg, Kulla-

  berg naturreservat. Kompletteras med ytterligare föredragshållare. 

  Efterföljande dialog runt borden. 

16.15  Omvärldsspaning med Leif Öster - alla pratar om naturturismens 

  potential, sant eller falskt? 

16.30  Avslut  

Tid och plats 

Den 12 april 2018 kl. 10.00-16.30  

Hotel C Stockholm, Stockholm 

Pris 

600 kr exklusive moms.  

Lunch och för– och eftermiddagsfika ingår. 

Fika serveras från kl. 9.30 

Anmälan 

Anmäl dig senast den 10 mars 2018 

www.landsbygdsnatverket.se/naturturismkonferens 

Max 72 deltagare på grund av lokalens förutsättningar. 

Om innehållet 

Träffen kommer att ge både inspiration, kunskap och 

utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte mellan delta-

garna. Under varje fördjupningsspår ingår korta föredrag 

och dialogpass. 

Målgrupp 

Kommuner, leadergrupper, länsstyrelser,  

myndigheter, Landsbygdsnätverkets medlemsorganisat-

ioner och andra offentliga aktörer som vill skapa goda 

förutsättningar för en bransch med stor potential. 

Kontakt 

Beata Allen, Landsbygdsnätverkets kansli 

Telefon: 036-15 59 28 

beata.allen@jordbruksverket.se 

 

 

INBJUDAN 

Naturturism på frammarsch 

- En konferens om hur stärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan 

skapa gynnsamma förutsättningar för naturturismens utveckling. 

Med reservation för justeringar i programmet. 



Jerry Engström är marknadschefen, turismentreprenören och inspiratören med erfarenhet och dokumenterad 

framgång inom multinationella, mellanstora och små företag. På meritlistan hittar vi bland utmärkelser som Sveriges 

Bästa Marknadschef, nomineringar till Stora Turismpriset och Årets Platsmarknadsförare samt priser som Årets 

Landsbyggare och Årets Nyföretagare. 

 

Britt Bohlin var regeringens särskilda utredare för utredningen En sammanhållen politik för hållbar turism och växande 

besöksnäring. Britt har bland annat varit riksdagsledamot och landshövding i Jämtland under 2008-2013. Nu är hon 

direktör för Nordiska Rådet med säte i Köpenhamn. 

 

 

Hans Traav är näringslivsstrateg i Laxå kommun där Tivedens nationalpark finns. Laxå kommun utvecklar på ett 

strategiskt sätt besöksnäringen runt nationalparken vilket leder både till fler jobb och ökad lönsamhet för företagen. 

 

 

Johan Engström arbetar på Turistrådet Västsverige och är ansvarig för den strategiska utvecklingen av naturturism 

i Västra Götalands regionen. Den strategiska utvecklingen syftar till att påverka förutsättningarna för en hållbar ut-

veckling för besöksnäringen. Turistrådets roll för utvecklingen av Sverige är stark, vilket leder till att Johan också 

sitter med i flera nationella sammanhang som alla verkar för en positiv och hållbar utveckling av naturturismen.  

 

Henrik Wester är turismchef på Västmanland Turism – en del av Region Västmanland. Vi arbetar tillsammans med 

länets kommuner och turismaktörer mot visionen ”Västmanlands läns turismnäring växer hållbart och består av 

verksamheter som ger livskraft till invånare, besökare och samhället i stort – i hela regionen  

 

 

Camilla Bondareva är destinationsstrateg hos Swedish Lapland Visitors Board. Camilla kommer närmast från Visit 

Luleå där hon verkat som kommunikationsansvarig samt som tillförordnad vd under en längre period. Hon har lång 

erfarenhet av besöksnäringen i regionen, bland annat från en mångårig tjänst på ICEHOTEL där hon var del av 

företagets ledningsgrupp. 

 

Daniel Åberg är platschef och reservatsförvaltare på Kullabergs naturreservat sedan 2005. Det är det första svenska 

reservatet som blir ett hållbart turistmål i ett skyddat område. De tilldelades detta av Europarc Federation i decem-

ber 2017. År 2016 fick de Region Skånes hederspris (miljö) för sitt engagemang att genom hållbarhetssatsningar, 

förbättrad tillgänglighet, utvecklade samarbeten med närings- och föreningsliv samt naturvårdsprojekt ständigt se 

möjligheterna att utveckla Kullaberg. 

Per Jiborn 

Per Jiborn har arbetat för Ekoturismföreningen sedan 2000 och utvecklade och byggde upp kvalitetsmärkningen 

Nature’s Best Sweden. På 1990-talet arbetade han i Peru som frilansjournalist, reseledare och konsult kring ekolo-

giskt kaffe och bomull. Sedan 2014 har Per varit Ekoturismföreningens generalsekreterare.  

 

Leif Öster 

Leif Öster är naturturismföretagare och skogsägare. Han sitter i styrelsen för Visit Dalarna och Eko-

turismföreningen. Leif är också ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Naturturism. 

 

 

Presentation av programdeltagarna 


