
Ansökan om ett pilotprojekt 

”Framtiden för sjön Tämnaren och dess omgivande samhällen” 

I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, ansöker härmed Tämnarens 

Vattenråd hos Regionförbundet Uppsala Län om ekonomiskt stöd till ett 

landsbygdsutvecklingsprojekt med beloppet 300 000 SEK. 

 

Introduktion 

Målet för pilotprojektet är att skapa en samhällsbaserad struktur för att möta 

socioekonomiska behov på Sveriges landsbygd i kombination med ansvarsfull skötsel av 

naturresurser. Denna samhällsbaserade struktur skall tjäna som en modell för ett storskaligt 

landsbygdsprojekt i Uppsala län och i andra regioner i Sverige och Europa.  

Pilotprojektet tar sin utgångspunkt i utvalda samhällen1 runt sjön Tämnaren. Samhällena 

runt sjön karaktäriseras av social och ekonomisk utarmning. Sjön Tämnarens ekologiska 

status har för sig själv i åratal sjunkit pga dålig förvaltning, mänsklig orsakad förändring i 

landskapet och övergödning från det omgivande lantbruksområdet. Sjön är i dag föremål för 

många olika lokala intressekonflikter så väl som på en högre ekologisk nivå. Tillsammans 

kallar den sociala situationen och sjöns egen status på förändringar som överskrider 

traditionella gränser av policyskapande.  

 

Metod 

För att etablera en kreativ form för potentiella förändringar, vill projektet skapa en process 

av ”socialt lärande”. ”Socialt lärande” används ofta för att syfta på individuellt lärande i 

sociala sammanhang, men i detta specifika sammanhang ses ”socialt lärande” som ett 

medverkande sätt av problemlösning och nyskapande så väl som ett alternativ för 

existerande styrande mekanismer, där antingen myndigheter eller experter löser problemen 

uppifrån och ned.  

Ordet ”social” i begreppet ”socialt lärande” hänvisar till den kollektiva process som kan ta 

plats genom samspel mellan innevånare och intressenter, när den leds genom underlättande 

och institutionellt stöd och på en främjande policy miljö. ”Lärande” i ”socialt lärande” 

handlar om en process av ”veta/känna/kunna” baserat på erfarenheten och tillämpning hos 

deltagande aktörer, som i detta fall är lokala medborgare som är engagerade i framtiden för 

sitt lokala samhälle. Tillsammans har aspekterna hos ”socialt” och ”lärandet” potential att 

erbjuda basen för byggande av självstyrande socialt lärande nätverk, som förmår 

kontinuerligt bygga sin förmåga för oavbruten landsbygdsutveckling.  

Metoden för detta projekt baseras på tidigare erfarenheter av landsbygdsutveckling och 

bevarande av natur, som möter politiska anspråk av en mer medverkande och 

sektorövergripande allmän planering, som använt möjligheter till skapande resurser på 

samhällsnivå i de nordiska länderna och internationellt. I kontrast till lagligt väl skyddade 

och institutionellt representativa procedurer and kutym, aktiverad lokalbefolkning i 

demokratiska övningar är mer ömtålig, när den öppnas för strategiska intressen. Därför 

                                                 
1 Med samhälle menar vi ett mindre sammanhållet landsbygdsområde med tätort eller by, ex. Harbo, Månkarbo, 

Nolmyra. Detta lokala område har gemensamma värden, kultur och identitet. 



behövs underlättande experiment, dokumentering och analyserande lektioner i projektet, 

samt kontinuerlig utveckling av projektet och processerna. Institutionen för stad och land 

vid SLU har stor erfarenhet av att skapa och stödja sådana projekt i Sverige, EU och andra 

kontinenter.  

Genom att använda en tvåstegs medveten ”workshopmodell” blir det lokala samhällets 

sociala, ekonomiska och ekologiska behov mötta, såväl integrering av framtida möjligheter 

av samhällets ”regenerering” (nydaning) samt en uthållig ansvarsfull skötsel av 

naturresurser. Resultatet från de två seminarierna, som består av lokalbefolkningens 

konkreta behov, idéer och projekt, kommer att presenteras i öppna möten för politiker, 

myndigheter, institutioner och allmänhet.  

 

Program 2009 

 Framtids Workshop: I april inbjuds lokalbefolkning runt Tämnaren att delta i ett 

Framtids Workshop med syfte att utveckla deras visioner och idéer på samverkan av 

socioekonomisk och naturresurs förvaltning i framtiden. 

 Arbetsfas 1: Mellan april och juni skall medborgarna utveckla sina idéer och förslag 

för den framtida planeringen och viktiga frågeställningar skall identifieras.  

 Forsknings Workshop: Baserat på de resta frågeställningarna kommer relevant 

expertis att inbjudas att delta i ett s.k. ”Research Workshop”.  

 Arbetsfas 2: Från juni till september kommer idéer och visioner att konkretiseras i 

formulerade handlingsplaner. 

 Konferens: I september kommer handlingsplanerna att presenteras vid en allmän 

konferens med inbjudna samhällsmedborgare, myndigheter och forskare, varvid 

processens utvecklingsmöjlighet skall diskuteras.  

 Dokumentation: Hela processen dokumenteras och en storskalig handlingsprocess 

formuleras.   

 

Budget 

 

 2009 

Lön  

SLU 629763 

Lokal koordinator 312159 

Lön summa totalt SEK. 941922 

Process kostnad  

Övrig konsulentmässig bistånd2 75000 

Workshops/Möten3  100000 

Process kostnad totalt SEK. 175000 

Projekt totalt SEK. 1116922 

                                                 
2 Inkluderar kostnad för eventuellt uppstått behov för extern expertis. 
3 Inkluderar kostnad för lokalhyra, bespisning i samband med workshops, ev. barnpassning, ev. ersättning för 

förlorad arbetsinkomst samt transport kostnad samt information om workshops och möten. 



 


