
 

 

 

Projektmedel beviljade för utveckling av 
Nationalparksdestination Åsnen 
 
Nu kan nästa steg tas i arbetet med att utveckla ”Nationalparksdestination Åsnen”. 
Ett Leaderprojekt gör att det kan starta redan i höst. Man kommer bland annat att 
jobba med nya grepp inom digitalisering och ett nytt koncept - Åsnen 
Rangerservice. 
 
Det är det regionala bolaget för utveckling av besöksnäringen - Destination Småland - som sökt 
medel i samråd med aktörer i Destination Åsnen. För att täcka hela området sökte man medel hos 
både Leader Linné Småland och Sydostleader. Det treåriga projektet ska vara inriktat på export - 
det vill säga ökad turism från utlandet och därmed inkommande utländsk valuta. 
 
– Ett av våra uppdrag är att utveckla fler ”exportmogna” destinationer, säger Anna Sjödahl, VD på 
Destination Småland. Åsnen är prioriterad och antalet besökare i området ökar hela tiden, framför 
allt från Tyskland, Danmark och Nederländerna. Vi har inte produkter så att det räcker till. Jag 
hoppas därför att projektet ska ge företagen de redskap som behövs för att utveckla befintliga och 
nya produkter.  
 
Ett mål man tar med sig från tidigare projekt är att bli Sveriges första ”Nationalparksdestination”. 
För att komma dit behöver utvecklingen drivas framåt på flera områden.  
Sofie Magnusson är VD på Huseby Bruk och ledamot i styrelsen för ideella föreningen Destination 
Åsnen: 
– Att projektet blir av är väldigt viktigt för oss företag. Vi måste växa och bli bättre på det vi gör - 
alla efter sin förmåga och i samverkan. Här på Huseby ser vi särskilt fram emot att lära oss mer om 
digitalisering i kombination med affärsutveckling. Sådant är svårt att hinna med annars. 
 
Natur- och kulturvärden ska skyddas. Åsnen Rangerservice är ett nytt koncept där man genom 
samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer ska ge ökad service, trygghet och säkerhet i 
hela området. En spännande del i detta är att turister ska kunna följa med och se hur man jobbar 
bakom kulisserna. 
 
Andra aktiviteter som betonas i projektansökan är moderna begrepp som ”digital transformation” 
och ”storykits”. Tydligare uttryckt handlar det om att företagen ska få proffsig coachning vad det 
gäller digitalisering och bra innehåll i text och bild. En viktig del är också hållbarheten - det vill säga 
arbete med miljö och kvalitetssäkring. 
 
– Leader Linné Småland prioriterar projekt som på ett miljömässigt hållbart sätt skapar ekonomisk 
utveckling, säger Annika Nilsson, verksamhetsledare. Projektet Nationalparksdestination Åsnen 
bidrar till att uppnå dessa mål genom att utveckla befintliga och nya företag i samspel med 
nationalparken. Vi är övertygade om att detta kommer att blir mycket intressant för utvecklingen i 
området. 
  
Projektet finansieras i samverkan mellan Sydostleader, Leader Linné Småland, Region Kronoberg 
och de tre Åsnenkommunerna Tingsryd, Alvesta och Växjö. Destination Småland är projektägare 
och kommer därmed att ansvara för genomförandet. Planering börjar redan nu och arbetet startar 
på allvar i september 2016. 

 
 
Fakta:  
Leader är en metod för att utveckla en bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och 
i staden. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under 



 

 

kommande programperiod. Olika aktörer kan sedan söka om projektstöd. Leader är en metod  
inom EU och medel hanteras via Jordbruksverket. 
 
Exportmogen destination: En destination är ett geografiskt område (stad, region eller plats) som en 
besökare väljer som semestermål. Den ska innehålla allt vad gästen behöver i form av boende, 
mat, aktiviteter o.s.v. För att vara exportmogen krävs att internationella gäster kan tas emot på ett 
proffsigt sätt och att de kan erbjudas en flerdygnsupplevelse av hög kvalitet. 


