
Nomineringen sker i kategorin: 
Insatser som bidragit till smarta lands- och kustbygder (Smart Villages) 
 
Namn 
Kulturarvet i Kvibille 
 
Motivering till nomineringen 
Kvibille Allförening/Samhällsförening har med hjälp av gott samarbete med andra aktörer i bygden, 
exempelvis med Kvibille Gästgivaregård, har föreningen lyckats återskapa Kvibille som har en 
månghundraårig historia som ”rätter tingsstad” för Halmstads härad. Projektet har lockat besökare 
till bygdenoch samtidigt informerat Kvibillebor, skolungdomar och andra intresserade om Kvibilles 
historiska roll i Halland.  Projektet har även inspirerat till vandring i kulturens Kvibille. 
 
Konkreta resultat 
Projektet har bidragit till en upprustning av Tingshusets fängelsehåla i Kvibille för att visa hur 
fängelsehålan såg ut år 1849 när den sista dödsdomen förkunnades och verkställdes i Kvibille. Ett 
bildspel har gjorts om rättegången, fängelsehålan och avrättningen. Upprensning av stigen fram till 
avrättningsplatsen har gjorts så att den även blir farbar för barnvagnar och rullstolar. 
Informationsskyltar har satts upp så att besökarna kan läsa mer om kulturarvet i Kvibille. Kvibille 
Gästgivaregård har många besökare varje år och här finns broschyrer om kulturarvet så att besökare 
kan se att det finns en historisk vandring att göra i Kvibille. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Besökande: Med koppling till Kvibille Gästgivaregård med ca 20 000 besökare per år, till det 
nybildade Biskopstorps Naturreservat med fler än 10 000 besökare per år, med närhet till väg E6 och 
med den nationellt och internationellt mycket kända Kvibilleosten är besökspotentialen till Kvibille 
stor. I närområdet finns också Holm Golfbana och Susegårdens skjutbana för lerduveskytte. Kvibille 
har också ett blomstrande föreningsliv med många besökande till samhället. Sammantaget besöks 
Kvibille med närområde av ca 40 000 besökare per år.   Gästgivaregården, med sina ca 20 000 
besökare per år, har under ett år ca 200 turistbussar som stannar för vila och förtäring innan resan 
går vidare.   Biskopstorps Naturreservat beräknas i nuläget (2016) ha fler än 10 000 besökare per år. 
Besöksantalet har varit i stigande sedan reservatet invigdes 2013 och förväntas stiga ytterligare de 
närmsta åren.  Boende: Projektet vill öka Kvibillebornas förståelse för sin egen bygd.  Förskolor och 
skolor: Projektet ger möjligheter för förskolor och skolor att ta del av detta kulturutbud i 
undervisningen.Projektet samarbetar nära med Kvibille Hembygdsförening och Kvibille 
Gästgivaregård med. De för även diskussioner med Halmstads Näringslivs AB dels om marknadsföring 
av projektet och dels kring ett kommande projekt "Destination Kvibille" som då skall vara en 
marknadsföring av hela Kvibilles utbud. 
 
Geografisk täckning 
Kvibille, Hallands län 
 
Tidsperiod 
Programperiod 2014-2020 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Lokalt Ledd Utveckling Halland 
 
  



Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
b) Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder. c) Uppnå en territoriellt 
balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och 
upprätthållande av sysselsättning. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Sven Olov Johansson, Mobilnummer: 070-5635092, E-postadress: sven.olov.johansson@telia.com 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Maria Wångsell Lokalt Ledd Utveckling Halland 
 
Din e-postadress 
maria.wangsell@lluh.se 
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