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KONTORET HAR ORDET
Välkommen till vårt nyhetsbrev och sommarvärmen!
Vi spurtar in i sommaren med full fart med vetskapen att
Jordbruksverket har givit oss fortsatt förtroende att främja
landsbygdsutveckling på Sörmlandskusten.
Innan vi hoppar in i nästa period så vill vi informera om att det finns
lite pengar kvar att söka för nytänkande projekt inom Integration,
Leva & Bo, Nära mat och turism. Läs mer på vår hemsida.
Allt gott och Trevlig sommar!
Jacqueline och Eva

NATURTURISM – KICKSTART
Har du en idé för utveckling av naturturism, äger du mark eller har du en
verksamhet du vill flytta ut i naturen?
Då erbjuder Leader Sörmlandskusten och STUA matchning med andra parter och
rådgivning, processtöd samt hjälp med marknadsföringsmaterial.
Projektet ska stödja markägare och naturturismföretagare att skapa
paketerbjudande inom naturturism med lokal förankring.
Syftet med projektet är att främja kunskap och samverkan mellan turistföretag
och de som äger marken till att utveckla hållbar naturturism som gynnar
lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande.
Läs mer här.

LÄR KÄNNA VÅR STYRELSE
Först ut är Mats Denninger som är ordförande i Leader Sörmlandskustens styrelse. Mats
är lantbrukare från Tystberga med flertalet intressanta uppdrag i ryggsäcken. Han har
arbetat länge inom den gröna sektorn, både nationellt och internationellt. Som exempel
har Mats varit statssekreterare i Jordbruksdepartementet, kommunikationschef i LRF,
regional chef för Sidas markvårdsprogram och arbetat i Kooperation utan gränser i
Kenya.
I styrelsearbetet bidrar Mats med både roliga anekdoter som får oss alla att brista ut i
skratt och en styrande hand som konkretiserar de ibland spretiga samtalen.
Läs mer om Mats och vårt styrelsearbete här.
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TIPS

Urval av aktuella utlysningar:

Lyssna gärna på Landsbygdsnätverkets podd ”Landet
– podden bortom storstan” Denna gång om
beredskapen i Sveriges landsbygder med
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Hitta
avsnittet här.

Projektmedel för utveckling av attraktiva miljöer i
Södermanland, Region Sörmland. Läs mer här.

Läs Tillväxtverkets sammanställning av begrepp för
landsbygder här.

Region Stockholm utlyser projektmedel som stöd till
insatser för ukrainska flyktingar. Läs mer här.
Piloter för service i landsbygder. Sista ansökningsdag 31
augusti 2022. Läs mer här.

Bilder från Landsbygdsriksdagens hemsida

LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2022 – VI VAR DÄR!
Drygt 700 personer från hela landet hade anmält sig till Landsbygdsriksdagen som i år gick av stapeln i Jönköping. Från Leader
Sörmlandskusten åkte verksamhetsledare Jacqueline tillsammans med styrelseledamöterna Caxton Njuki och Sara Littorin.
Dagarna var fyllda med intressanta föreläsningar, landsbygdsdialog med politiker från våra riksdagspartier och inspirationsresor runt
om Jönköping. Kvällsevenemangen var trevliga och dagarna både intressanta och roliga. Det var många intressanta talare och
föreläsningar, bla Marcus Oscarsson från TV4, Palle Borgström från LRF och Ashkan Fardost som talar om landsbygdens roll i en allt
snabbare värld mfl. Ett trettiotal montrar fanns också att besöka i utställningsområdet. På lördagen delades olika priser ut bla Hela
Sveriges Landstipendium som gick till Maria Bergsten för sitt arbete med Mötesplats Stöcke i Umeå kommun.
Så här säger vår styrelseledamot Caxton Njuki om dagarna: ”Det är helt fantastiskt vilken enorm kraft med så många samlade på ett
ställe där alla är intresserade av landsbygdsfrågor. Vi kan känna oss stolta över att vi är med och utvecklar landsbygderna som
kommer till nytta till så många. Till exempel märks intresset att få med unga genom att underlätta för dem som är så digitala i nästan
allt de gör. På nästa Landsbygdsriksdag här i Nyköping kan vi även lyfta integrationsperspektivet och berätta om hur våra projekt
jobbat med de frågorna.” Här kan du se Caxtons youtubefilm från dagarna.
Sara Littorin, även hon styrelseledamot, säger ”Det jag främst tar med mig är allt engagemang, samverkan och innovationskraft som
finns kring våra landsbygder. Att vi kan möjliggöra testverksamheter för att få möjlighet att testa en idé.”
Läs mer om Landsbygdsriksdagen 2022 här.
2024 anordnas Landsbygdsriksdagen av Hela Sverige ska Leva Sörmland och hålls i Nyköping med omnejd. Vi ses väl där?

STALL BERGTORP I SÖDERTÄLJE KOMMUN
Det här är en förstudie som syftar till att ta fram förslag till hur en
tätortsnära ridanläggning kan utveckla nya verksamheter och bredda
utbudet som mötesplats för allmänheten.
Leader Sörmlandskustens beslut att prioritera detta projekt motiverades
med att Stall Bergtorp har en stor potential att kunna uppfylla efterfrågan
på fritidsverksamheter och mötesplatser med koppling till hästar, smådjur
och natur i Södertälje. Gården ligger gynnsamt för att kunna utvecklas till
att bli en samlingspunkt för flera behov utöver den verksamhet som
bedrivs idag.
Här finns en slutrapport om du vill läsa mer om vilka fina möjligheter det
finns för verksamheten framåt.

STRATEGI 2023 - 2027
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Nu har Jordbruksverket prioriterat vår utvecklingsstrategi samt den budget
vi önskade oss och vi kan att fortsätta arbetet med att bilda leaderområde
för nästa programperiod.
Vi jobbar på med att få ihop all information som ska lämnas in till
Jordbruksverket senast den 15 oktober detta år. Det är ett digert jobb
innan vi är klara, men vi har kul på vägen!
När vi lämnat in det som efterfrågas, väntar vi på beslut om godkännande
av leaderområde.
Förutsättning för ovan är att EU-kommissionen godkänner Sveriges förslag
till strategisk plan.
Vi återkommer när det nya året närmar sig med mer information. Hör
gärna av er om ni har några frågor.

TILLSAMMANS BLIR BÄTTRE
Vi jobbar gärna tillsammans med andra och nu under våren har vi tillsammans med bla
Stua startat ett projekt där markägare och turismföretagare kan få stöttning i att
utveckla gemensamma affärsidéer.
Stua är medlemmar i Leader Sörmlandskustens partnerskap och det är alltid roligt när
vi kan göra bra saker ihop för att nå fler med gemensamma krafter.
Stua har upphandlats av Region Sörmland för utvecklingen av den regionala
besöksnäringen. I det uppdraget ingår destinationsutveckling, omvärldsbevakning och
affärsutveckling.
Läs mer om Stua här.

VAD HÄNDE SEN?
Vi fortsätter vår nyfikna resa genom tidigare projekt för att ta reda på vad som hänt efter att vi stöttat dem Har våra insatser bidragit
till positiv utveckling? Denna gång besöker vi Ersboda 4H-gård i Salems kommun och fick svar på hur deras verksamhet ser ut nu och
vad projektmedlen betydde för dem.
”En 4H-gård hade länge varit på önskelistan i Salems kommun och 2019 blev det äntligen verklighet. Stödet från Leader
Sörmlandskusten var avgörande för att kunna öppna gården. Vi är otroligt tacksamma för stödet och för att Salems kommun valt att
satsa på öppna en 4H-gård.
Idag är gården öppen året runt med kurser och läger för barn och ungdomar. Fokus ligger dock på sommarmånaderna då vi har som
mest aktivitet, särskilt vad gäller våra dagläger. Under våra dagläger och kurser får barnen lära sig om djur och natur enligt 4H:s
motto "lära genom att göra".
Vår förhoppning är att kunna fortsätta utveckla verksamheten, både
vad gäller antal medlemmar och utveckla gården och området till ett
attraktivt besöksmål för boende i Salems kommun med omnejd.
Gården är en fin oas i närheten av tätort och vi vill fortsatt kunna
erbjuda en naturlig mötesplats för både lek och lärande för våra
besökare. ”
Förutom alla roliga aktiviteter är Ersboda 4H-gård även en gård med
genbanker för Helsingefår och Kindahöns. Genbanker skyddar och
bevarar arvsanlag från raser som funnits länge på samma plats, så
kallade lantraser. Genbankerna används bland annat till att försöka
få tillbaka egenskaper som har försvunnit hos andra framavlade djur.
En av 4H-gårdarnas uppgifter är just att hjälpa till att bevara
lantraser. Lantraser som inte genomgått förändring genom avel har
de ursprungliga egenskaperna kvar hos djuren – de har lättare
förlossningar, äter mindre mat och hönsen ruvar sina ägg.
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Läs mer om Ersboda 4H-gård här.

VAD ÄR LEADER EGENTLIGEN?
Leader Sörmlandskusten ska utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden. Leader är en
metod att utveckla landsbygderna utifrån lokala förutsättningar. Det gör vi genom att
ekonomiskt stötta lokala projekt som bidrar till våra mål.

Under 2022 är våra insatsområden:
Leva & Bo
Nära Mat
Turism
Strategisk mångfald
Läs mer om Leader Sörmlandskusten på vår hemsida: www.leadersormlandskusten.se
KONTAKT
Verksamhetsledare
Verksamhetsutvecklare

Jacqueline Hellsten
Eva Westergren

info@leadersormlandskusten.se
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