
 

 

 
Hållbar Vättlefjäll 
FÖR UTVECKLING AV EN LÅNGSIKTIG SAMARBETS- OCH DRIFTSORGANISATION  

Kort om projektet 
Bakgrund och syfte 
Antalet besökare och verksamheter har ökat kraftigt i Vättlefjäll under 2020. Olika verksamheter 
nyttja Vättlefjäll oberoende och även ovetandes av varandra. Besökare strömma in i Vättlefjäll och 
nyttja området på ett sätt som redan nu inte är hållbart. Styrkan av ett gemensamt agerande nyttjas 
just nu enbart minimal vilket delvis leder till stora påfrestningar på vissa verksamheter och slitage av 
Vättlefjäll som kan få stora konsekvenser för naturen och de djur som lever på platsen. Samtidigt 
marknadsförs området mer än någonsin mot hemsemestare och internationella gäster.  

Mot denna bakgrund har vi sett att det finns ett starkt behov av samverkan för att söka vägar för ett 
hållbart Vättlefjäll.  

Vi vill skapa en samarbets- och driftsorganisation, en plattformsorganisation, för ett hållbart 
Vättlefjäll med gemensam vision och gemensamma mål i samarbete mellan föreningsliv, näringsliv 
(turistföretag, markägare och djurhållare), offentliga organisationer, förvaltningar och myndigheter. 

 

Vad ska göras 

Vi har fått Leader medel för att inom projektet genomföra en tillämpat förstudie för att starta upp en 
samarbets- och driftorganisation för ett hållbart nyttjande och utveckling i naturområdet Vättlefjäll. 
Genom att knyta ihop de olika aktörer som är verksamma idag och i framtiden i Vättlefjäll får 
området och aktörerna möjlighet att samplanera, nyttja och växa med varandras kunskaper, 
kompetenser och andra resurser. 

Den tillämpade förstudien kommer vara uppbyggd i olika steg där vi vill fortsätta den dialogen med 
de samarbetsparterna som redan har deltagit i våra första möten. Kompletterande kommer vi att 
initiera en dialogprocess med aktörer från projektområdet som vi inte har nått än samt med 
utbildningsinstitutioner, akademi och forskning för att skapa förutsättning för hållbar 
organisationsutveckling av plattformsstrukturen.  

Projekt är indelat i en dialogprocess, forumsmöten för att ta fram tematiska arbetsområden samt 
tillämpa och genomförande fasen som ska inledas med en konferens där samarbets- och 
driftorganisation, Vättlefjällplattformen, bildas och startas. 

 

Organisationer som har förbundit sig i en avsiktsförklaring att delta i projektet som partner under 
2022 - 2024: 

Länsstyrelsen, Förening för lokal utveckling (Tikitut community-based tourism), Västkuststiftelsen, 
Göteborgs Stad Park & Naturförvaltningen, Göteborgs Stad Idrott &  Föreningsförvaltningen, 
Föreningsstöd i Socialförvaltningen Nordost, Göteborg & Co, Björsjöås Vildmark AB, 
Friluftsfrämjandet - lokalavdelning Göteborg Lärjedalen, Björsjöbackagård, Skog & Spis AB, Pevon 
Ecoturism, Utmark Sverige, Naturskyddsföreningen i Ale, Bergum-Gunnilse Utveckling,  

 


