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Ett brev med kärlek  
från tranornas och 
platåbergens rike
Att besöka Hornborgasjön är som att göra en 
fascinerande tidsresa, där du färdas genom 
forntid, nutid och mot framtiden.

Vid Hornborgasjön faller allt på plats.  
Det ursprungliga och det eviga vävs samman. 

Vårt platåbergslandskap är världsunikt och 
berättar levande och kraftfullt om sambandet 
mellan vår planets historia och människans 
utveckling i området.

Mer spännande kan en tidsresa knappast bli. 
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Hur mycket tål en plats?
Den rapport du håller i din hand eller läser i din telefon eller dator handlar om  
hållbar platsutveckling. Egentligen om hur vi bäst vårdar och förvaltar våra miljöer,  
våra unika natur- och kulturvärden – till gagn och nytta för de som bor, lever och  
verkar här. Med stort engagemang och kärlek försöker vi utgå från vad ett område  
tål, när det gäller besökare. Vem vill komma till en nerskräpad, söndertrampad plats.  
Ingen. 

En hållbar platsutveckling handlar om hur alla i samhället ska kunna bidra på bästa  
sätt till ett öppet och levande landskap där varje gäst berikar, inte förstör.  

Varför gör vi det här arbetet? För platsen i sin helhet, är enkelt att svara, men både  
frågan och svaren är komplexa. 

Vi vill gå till grunden och försöka implementera hållbarhetsarbetet i hela samhället. 

Hos alla. På alla nivåer. Tillsammans.  
Och med platsens bästa som utgångspunkt.
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Med varsam hand 
En snabb historisk tillbakablick; 
Platåbergen formade förutsättningarna för den  
här platsen. Skapade nya livsvillkor och blev  
grunden till nya samhällen. Det är det arvet vi  
fått att förvalta. Med varsam hand och hållbara 
förtecken ska området runt Hornborgasjön  
utvecklas vidare. 

Vi kan konstatera att resultatet av Tillväxtverks-
projektet visar på nya kunskaper om ett unikt och 
tillgängligt naturområde omgivet av en levande 
landsbygd. Och det är alltså detta som rapporten 
handlar om. Inte ett dugg torrt och tråkigt,  
tänker vi.

Men först vill vi berätta om resan dit.
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HORNBORGAOMRÅDET

En mötesplats, ett öppet landskap, men  
också ett känsligt område som tidvis lockar  
stora mängder besökare.

Just den komplexiteten ger oss både stora  
upplevelser och en rejäl hållbarhetsutmaning.
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Komplexitet och hållbarhetsutmaning
Hornborgasjön räknas som en av Sveriges främsta fågelsjöar. Sjön och dess omgivningar 
kännetecknas av stor artrikedom och unika tillgångar med natur- och kulturupplevelser 
och är därmed såväl en omtyckt boendemiljö som ett mycket attraktivt besöksmål som 
lockar hundratusentals besökare varje år. 

Det genomgripande restaureringsprojekt som pågick här från slutet av  
1980-talet och tio år framöver har bland annat resulterat i god tillgänglighet till  
området, och en anpassning till temporärt stora mängder besökare, förutsatt  
att besöken sker under organiserade former. 

Naturreservat och evenemangsplats
Hornborgaområdet är ett naturreservat, ett välkänt och attraktivt besöksmål,  
en internationellt känd evenemangsplats under våren och samtidigt ett skört  
och känsligt naturområde som kräver respekt och varsam hantering. Du måste  
färdas varsamt i området. Hornborgasjöns bärkraft som natur- och kulturområde  
måste respekteras. 

Mångfalden och attraktionen för besökare gör Hornborgasjön och dess omgivningar  
till en stor upplevelse men samtidigt en hållbarhetsutmaning. Vi vill värna om  
tillgängligheten som i samband med exempelvis Trandansen lockar stora volymer  
svenska och internationella besökare. Vi måste tänka bärkraft och hållbarhet. 

Innehållet och komplexiteten gör därmed Hornborgasjön till ett utmanande  
projekt och - i förlängningen - det idealiska modellbygget, som syftar till att ta  
fram och implementera en modell som förklarar samband och fokuserar på  
destinationens roll i samhällsutvecklingen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland förvaltar och ansvarar för själva besöksområdet  
i naturreservatet på uppdrag från Naturvårdsverket.
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VISIT HORNBORGASJÖN
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Organiserat samarbete
Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete mellan 
turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på uppdrag från  
respektive kommunstyrelse. En sammanhållande affärsutvecklingsresurs, som  
tillsammans med representanter från varje kommun och viktiga samarbetspartners som 
till exempel Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med att gemensamt  
utveckla destinationen Visit Hornborgasjön. 

Samarbetet utgör en framgångsfaktor och arbetet präglas av goda relationer och  
förståelse kring varandras roller och kunskapsområden. Uppdraget, det vill säga att  
säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och  
nytta för såväl lokalbefolkning som näringsidkare och besökare inspirerar.
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Avtal och uppdrag
I avtalet mellan de tre kommunerna, som förnyades januari 2022, beskrivs  
samarbetets syfte; vilket i praktiken innebär att skapa förutsättningar för en  
väl fungerande hållbar destination. I själva uppdragsbeskrivningen beskrivs  
dock en traditionell destinationsutveckling. 

Förutom avtalet mellan de tre kommunerna finns det även sedan 2019 ett  
driftsavtal mellan kommunerna och Länsstyrelsen gällande verksamheten på  
Trandansen under själva transäsongen samt ett avtal som reglerar ansvar och  
rollfördelning under resten av året. 

Uppdragsbeskrivning

Visit Hornborgasjön ska;

 främja hållbar tillväxt 

 stötta utvecklingen av ekonomiskt hållbara företag  
	 på	platsen	genom	affärsutveckling	med	betoning	på	 
	 affärsmognad	och	digitalisering	

 satsa på säsongsförlängande insatser för att på sikt kunna  
 erbjuda besökarna en attraktiv åretrunt destination  

 beakta områdets känslighet och kapacitet i planering av  
 marknadsföring och kommunikation 

 verka för hållbara transporter till och inom destinationen 

 utveckla ett styrande och ledande värdskap

Källa: Avtal Visit Hornborgasjön
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Att ta ansvar för en plats 
Vi kan konstatera att det organiserade samarbetet är framgångsrikt utifrån det  
traditionella destinationsutvecklingsperspektivet. Besöksundersökningar och  
gästnattsanalyser har visat att besökarna i allt större utsträckning övernattar  
i området. Företagsamheten är stor och flertalet av verksamheterna är öppna  
året runt. Innan pandemin såg man även att de utländska besöken ökade i antal.  

Vi kan, trots den turbulenta situationen i världen, konstatera att den svenska  
landsbygden och området runt Hornborgasjön på många sätt är en vinnare när  
resultatet av turismen och besöksnäringen summeras, detta i ljuset av pandemin.  
Såväl hemester och svemester har resulterat i en kraftig ökning av gröna upplevelser. 

Visit Hornborgasjön måste nu ta ansvar för den boll man har satt i rullning, alla de  
insatser som har gjorts för att främja besöksnäringsutveckling och för locka besökare 
till området. Vi behöver tänka kring våra öppna landskap och känsliga natur, kring  
volymer besökare, tillgänglighet, regler för hur gästerna måste uppträda i varje läge 
och hur vi bibehåller de lokalboendes positiva inställning till turismen och dess effekter. 
Vi behöver inse vad det offentliga kan tillföra, vad näringen kan leverera och hur vi  
på bästa sätt tar oss framåt – mot det nya normala. 
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Visit Hornborgasjön – en hållbar 
destination på riktigt
Samverkan destinationsutveckling och samhällsplanering
2018 samlades nätverket med besöksnäringsaktörer, inklusive viktiga samarbets- 
partners, för att diskutera Visit Hornborgasjöns framtid och alla var rörande överens  
om att det var en hållbar väg vi skulle gå. 

Precis innan pandemin upprättade man tillsammans en ”önskelista” på saker att  
utveckla. Med detta som grund påbörjade Visit Hornborgasjön arbetet med att ta  
fram en strategisk utvecklingsplan – Visit Hornborgasjön, en hållbar destination på  
riktigt – med syftet att maximera de synergieffekter som detta samarbete ger. 

Bryta traditionella mönster
För att säkerställa det långsiktiga ansvarstagandet i arbetet måste rollfördelningen  
tydliggöras och integreras inom ramen för ett gränsöverskridande arbete. För att  
uppnå rätt resultat måste den traditionella destinationsutvecklingen, inbegripet  
företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring ske i samklang med samhälls- 
planeringens principer för en hållbar utveckling. 

Tvåspårsmodellen

* Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring och drivs av  
Turistrådet Västsverige. Källa: Visit Hornborgasjön.
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HELALANDETPERSPEKTIVET
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Utlysningen från Tillväxtverket, regeringens 
uppdrag och den nationella strategin
I december 2020 tilldelades Tillväxtverket ett regeringsuppdrag gällande modell- 
utveckling och omställning inom samverkansområdet hållbar platsutveckling, detta  
i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Insatserna  
skall öka kunskapen om hur ett bredare platsutvecklingsperspektiv kan användas för  
en samordnad utveckling och hur turism och besöksnäringsperspektiv kan integreras  
i olika lokala och regionala processer. Utveckling av modeller för att främja besöks- 
näringen där hela den geografiska platsen och civilsamhället utgör utgångspunkten  
samt med respekt för miljö och klimat. 

Under början av 2021 kom utlysningen ”Hållbar platsutveckling inklusive möten och  
evenemang” och Visit Hornborgasjön sökte och blev beviljade medel tillsammans med  
12 andra projekt runt om i Sverige.

I oktober 2021 lanserades den för Sverige antagna strategin för hållbar turism och  
växande besöksnäring. Strategin pekar på platsutveckling som en väg framåt för att  
främja utveckling av turism och besöksnäring med större hänsyn tagen till platsens  
förutsättningar, natur- och kulturvärden, allt i samspel med lokalbefolkning, markägare, 
företag och andra nyckelaktörer. 

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING   29  
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Agenda 2030 och de globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar 
utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande  
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett  
sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljö- 
mässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen.  
De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis 
utveckling för alla. Målen ska vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Hållbarhetsklivet – ett exempel på  
en regional strategi
Agenda 2030 är ett styrdokument som vi alla behöver förhålla oss till och som är grund- 
läggande för det offentliga arbetet. Inom destinationsutveckling utgår man generellt inte  
från de globala målen. Turistrådet Västsverige har dock tagit fram ett initiativ riktat till besöks- 
näringen och turistorganisationerna som ska göra det hållbara arbetet mer lättillgängligt.

Visit Hornborgasjön är anslutet till Hållbarhetklivet, men även de enskilda kommunerna 
Skara, Falköping och Next Skövde (Skövde kommun) är anslutna. 

Initiativet syftar till att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till 
onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Fokus ligger på 
konkreta initiativ där Hållbarhetsklivet agerar som styrdokument genom 4 olika principer; 

 Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

 Bra för boende och besökare 

 Fler besökare när och där det inte är fullt  

 Fler heltidsjobb och mer robusta företag

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera  
av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt  
fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12  
(delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).
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Breda perspektiv och 
offentligt ansvar
Utlysningen från Tillväxtverket gav oss möjlig-
heten att lära oss mer och fördjupa oss i den 
fråga som vi anser ligger till grund för en hållbar 
destinationsutveckling, det vill säga ett bredare  
perspektiv och ett offentligt ansvar. 

Detta tillsammans med innehållet i den  
nationella strategin gör att vi är än mer över-
tygade om riktigheten och nödvändigheten att 
ställa om från att enbart fokusera på den  
traditionella destinationsutvecklingen till att 
tillsammans med funktioner och organisationer 
skifta till ett bredare platsperspektiv.  

Turismutvecklingen bör ses som ett av flera 
verktyg för en hållbar platsutveckling med 
koppling till attraktivitet, arbetstillfällen och en 
bra boendemiljö. Platsutveckling kräver långsik-
tighet och bygger på förtroende- 
skapande samverkan och är beroende av  
offentliga beslutsprocesser med lång ledtid. 

 



3 4  HÅLLBAR PLATSUTVECKLING HÅLLBAR PLATSUTVECKLING   35  

Projektets syfte och målsättning
Tillväxtverksprojektet syftade till att skapa resurser för att utveckla arbetsmetoder  
för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling, produkt- 
utveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för  
en hållbar utveckling.

Det handlar om att överbrygga organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan  
turismutveckling och samhällsplanering genom samskapande processer.

Målet under projektets gång var att öppna upp för dialog mellan inblandade  
parter, att öka kunskapen hos beslutsfattare och tjänstemän, utveckla  
gemensamt tänkande och gemensamma begrepp, och därmed få alla att  
hitta sin roll över förvaltnings- och organisationsgränser.
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Platsens bärkraft.  
Mäta, lära och ändra beteende
Traditionellt sett har vi inom destinationsutvecklingen utgått ifrån vad besökaren och 
även vad besöksnäringen vill ha i form av hjälp med marknadsföring och produkt- 
utveckling. Besökaren vill besöka vackra platser och uppleva fantastiska saker och vi  
vill mer en gärna hjälpa dem med det, men det får inte ske på bekostnad av platsen,  
naturen och kulturen. Ett besök ska vara berikande och inte förstörande. 

I ett hållbart perspektiv måste vi alltid utgå ifrån vad en plats tål för att bevara dess  
attraktivitet. Det här gynnar även besöksnäringen då de baserar sina verksamheter på 
att besökarna vill komma till det område de verkar i. Är inte området attraktivt så finns 
det ingen dragningskraft. 

Tillväxt måste ske hållbart och vi måste utgå från platsens bärkraft. Men hur  
mäter vi hur mycket en plats tål? Under projektets gång hade vi önskat att få 
svar på den frågan. Det arbetet pågår för fullt via Tillväxtverket och vi ser med 
stor förväntan fram emot att ta del av den kunskapen. 
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Volymturism och pandemi som  
pådrivande kraft
Redan innan pandemin slog till med full kraft våren 2020 såg vi effekter av okontrollerad  
turism. Nedskräpning, trafikproblem vid sjukdomsfall där inte räddningstjänst kommer 
fram, brist på parkeringsplatser, dåliga vägar, husbilar som ställer sig på olämpliga platser. 

Detta beteende förstärktes under pandemin då fler och fler nyttjade natur och kulturmiljöer 
och ute ”blev det nya inne”. Fötter som trampar, inte bara besökare utan även invånare, 
detta i skenet av hemestertrenden. Alla lever inte upp till allemansrättens skyldigheter, 
vilket har resulterat i målkonflikter mellan besökare, låt vara om de är tillresta eller tillhör 
lokalsamhället, boende och markägare. En fråga som är mycket viktig för området runt 
Hornborgasjön och där det offentliga har en stor roll att spela. 

Vi måste finna vägar för hur volymturism hanteras i våra öppna landskap och känsliga 
miljöer. Och detta ställer naturligtvis ökade krav på samhällsleveranser. Praktiskt ska 
infrastruktur, sophämtning, tillståndsgivning, skyltning, vägar, parkeringsplatser självklart 
fungera.  Men det uppdraget har inte turistorganisationerna, utan ansvaret ligger ofta  
på samhällsbyggnadsförvaltningarna. Här berörs också i hög grad lokalbefolkningen, 
eftersom turismen påverkar deras vardag och fritid, serviceutbud etc. Misslyckas detta 
får turismen oönskade effekter.
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METODER, MODELLER, 
FALLSTUDIER

Allt hänger samman. 

Vi lär av historien och framtiden  
för att bättre förstå nutiden.
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Behov av gemensam målbild
Syftet med projekt har varit att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning  
där destinationsutveckling (företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring)  
sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling. 

Utgångspunkten för ett sådant arbete är att besöksnäring och samhällsplanering  
inom en kommun och i det mellankommunala samarbetet tydligare behöver samverka  
kring frågan om ”en hållbar destination på riktigt”, såväl strategiskt som operativt.  
Med anledning av detta är en viktig målsättning att verka för en gemensam målbild  
och en gemensam strategi för hur denna målbild ska förverkligas, det vill säga en  
samsyn kring vad man lägger i formuleringen ”en hållbar destination på riktigt”, samt  
hur detta mål ska nås. 
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Många viktiga kunskaper och erfarenheter  
att jobba vidare med

Den huvudsakliga metodiken som har använts är backcasting - en planeringsmetod  
som börjar med att definiera en önskvärd framtid och sedan arbetar bakåt för att  
identifiera policyer och program som kommer att koppla den angivna framtiden till  
nutiden. Backcastingarbetet skedde genom våra tre workshops.

WORKSHOP 1 
I den första workshopen fick deltagarna definiera, reflektera över och diskutera  
vad man menar bör utmärka området Hornborgasjön i en framtid som en ”hållbar  
destination på riktigt” (steg ett i modellen). De tre hållbarhetsperspektiven  
behandlas inledningsvis i tur och ordning – deltagarna fick beskriva vad de anser bör  
vara utmärkande för ekologisk, social respektive ekonomisk hållbarhet, för att  
i ett andra steg diskutera hur olika mål bör förhålla sig till varandra och prioriteras  
i framtiden.

Backcasting 
modellen

Källa: Arm, M., Göransson, G., Helgesson, H., Kiilsgaard, R., Lundqvist, U., Zetterlund, M. 2019. Hållbar samhällsplanering  
med Backcasting-SAMLA, En metodbeskrivning, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2019-05-03.
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WORKSHOP 2
Målet med den andra workshopen var att samla deltagarna och diskutera resultatet från 
den inledande workshopomgången, justera dessa, samt att arbeta vidare med frågan hur  
de uppsatta målen kan nås (ansvar, aktörer, befintliga ”uspar” etc) (Steg 2 och 3 i modellen). 
Det var dock när den faktiska innebörden och åtagandet som kommer med visionen att 
vara en ”hållbar destination på riktigt” blev påtaglig som diskussionen ”fastnade”. 

Flera deltagare reagerade på löften om att bli ”bäst i klassen” och menade att det är svårt 
att lova något sådant, inte minst för att de aktörer som deltar i workshoparna inte har insikt 
i och ansvar över flera av dessa processer. Diskussionen pendlade mellan att man måste 
”våga vara innovativa” och att det ”saknas legitimitet” och det krävs ”handslag på högsta 
nivå” för att driva igenom målsättningarna som kommer med att vara ”hållbar på riktigt”.

Konkretiseringen av visionen skapade insikter om vikten av legitimitet (vem 
äger frågan) och ett kunskapsbehov som behöver lösas. 

Ytterligare	ett	viktigt	resultat	handlar	om	att	flera	deltagare	(företrädesvis	
från turism/besöksnäringssidan, vilka är vana att arbeta mer operativt)  
upplevde	diskussionerna	som	allt	för	abstrakta.	Det	är	tydligt	att	det	finns	ett	
behov av att konkretisera visionära, många gånger abstrakta diskussioner. 

Att notera är också att det verkade infinna sig en form av ”déja vù” hos vissa, att  
diskussionerna stod och stampade och att vi inte kom vidare. En kommentar till detta är  
att det är viktigt att identifiera gemensamma målsättningar och att vara överens om dessa 
innan man går vidare. 

WORKSHOP 3

En tredje workshop genomfördes också den, med syfte att belysa de frågeställningar och 
arbetssätt som är nödvändiga för att komma framåt. Resultatet av workshop 3 förtydligade  
vikten av att vara konkret i samarbetet och att det måste finnas rådighet och uppdrag om 
man ska kunna ta det vidare. Vi kan även konstatera att samtalet gärna fastnar i konkreta  
utmaningar som har diskuterats sedan lång tid såsom hållbara transporter och paketering.  
Ett tecken på att det som förenar oss är det som är bekant och lätt att diskutera. 
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Utmaningar under projektets gång 
som har påverkat resultatet 
Pandemin På grund av pandemirestriktionerna, har workshoptillfällena genomförts  
digitalt, något som påverkade såväl genomförande som resultat. Sammanfattningsvis  
kan konstateras att det har varit svårt att samla deltagare till en och samma workshop,  
samt att kvaliteten på diskussionerna kan antas ha påverkats av det digitala formatet. 
Resultatet av workshopomgångarna måste därför ses i ljuset av dessa brister och  
snarare betraktas som indikationer.

Förankringsprocessen har tagit längre tid än beräknat och det har också varit en  
viss personalomsättning på några funktioner/tjänster, vilket har påverkat antalet  
deltagare på workshoparna. 

Prioriteringsfråga Tjänstepersonerna ute i kommunerna har haft mycket att göra  
och att engagera sig i ett projekt är lätt att välja bort, särskilt när det inte finns  
avsatt tid utöver det uppdrag som man har blivit tilldelad. Det som också gör att  
engagemanget blir mindre är att det inte finns stadfästa relationer och samarbeten 
med andra funktioner i kommunen.  

Implementeringsprocessen Det har varit en komplicerad implementeringsprocess  
p g a ovana att samarbeta över förvaltningsgränserna. Ju längre ifrån en turism- 
utvecklare sitter från samhällsbyggnadsförvaltningen, desto svårare är det att  
samverka. Inte heller har man i uppdragen tydliggjort vikten av att bidra till  
kommunernas övriga processer och strategier.

Fallstudier 
Förutom tre workshops genomfördes även ett antal intervjutillfällen där vi har fördjupat 
oss i fyra utvalda fallstudieområden; Billingens fritidsområde, Varnhem, Ledutveckling  
Falköping och Trandansen, med syfte att identifiera de arbetsmetoder och processer 
som används idag. Under förankringsprocessen har vi dessutom jobbat med att försöka 
höja medvetenheten och kunskapsnivån över förvaltningsgränserna genom enskilda  
möten anpassade efter funktion och situation när det har varit möjligt.

Fallstudierna är ett resultat från vår första workshop. Det är viktigt att samlas kring 
konkreta samarbetsområden så att man kan relatera till sitt eget uppdrag.
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Trandansen – ett gott exempel
Trandansevenemanget kan ses som en modell för hur man bör och kan hantera  
överturism med respekt för områdets naturvärden, ge en kvalitativ och trygg  
upplevelse för besökarna samt gynna besöksnäringen. 

Människors ökande intresse för att vistas i naturen ställer krav på samarbete med  
ömsesidigt förtroende, över förvaltningsgränserna och med alla berörda aktörer.  
Och oavsett pandemin och smittorisker så kan och bör ett liknande förhållningsätt  
och kommunikation verka för att besökaren skall få en fin upplevelse och vår  
näring få möjlighet att ta emot fler besökare utspridda i tid.

Trandansen vid Hornborgasjön samlar varje vår över hundratusen besökare under  
en begränsad period av 4 – 5 veckor. Länsstyrelsen har därför tillsammans med Visit 
Hornborgasjön i många år jobbat med att kapa besökstoppar och sprida ut besökarna  
i området. Med styrande värdskap och kommunikation försöker vi fortsättningsvis  
kapa toppar för att sprida besökare i området, både för att företagen i området ska 
kunna ta del av intäkter, men också för att lätta på trycket på Trandansen under de 
intensiva veckorna på våren. 

 



52  HÅLLBAR PLATSUTVECKLING HÅLLBAR PLATSUTVECKLING   53  

Veta går före göra
På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner  
ställdes 2021 års trandans allt på sin spets. En organisation med representanter  
från Länsstyrelsen, Falköping och Skara kommuner bildades ifall man behövde ta ett  
politiskt beslut om att stänga området kring Trandansen. För att undgå ett sådant 
beslut som skulle få negativa konsekvenser för en redan ansträngd besöksnäring  
arbetade man fram ett antal olika kommunikationsinsatser gentemot besökarna. 

Fler funktioner på Länsstyrelsen och i kommunerna fick ansvar att medverka för  
att möta upp de rådande restriktionerna; exempelvis jurister, säkerhetssamordnare, 
kommunledning med flera. Funktioner som inte är involverade operativt under ett 
”vanligt” år. Vidare har de besöksundersökningar och mätningar som har genomförts 
under året varit viktiga för att kunna agera. Man måste VETA innan man GÖR. 

Trandansens besöksguide är framtagen i ett samarbete mellan  
Länsstyrelsen och Visit Hornborgasjön i syfte att styra  

besökare till dagar och tider med färre besökare.
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VAD HAR VI LÄRT 
OSS HITTILLS?

Vi behöver varandra i det här arbetet.  
Vi behöver växa tillsammans. 

Vi vet att allt är möjligt.  
Och att det ”omöjliga” bara tar lite längre tid.
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Platsutvecklingsperspektivet måste skrivas  
in i samarbetet 
Platsutvecklingsperspektivet är något som nu tack vare projektet ligger på bordet för  
diskussion och samtal. Om vi har samverkan kring den traditionella destinations- 
utvecklingen och transäsongen så ligger vi fortfarande på samtalsnivå när det gäller  
platsutveckling. Dock känner vi att vi har lyft på locket och fler och fler tar till sig  
perspektivet, men för att gå vidare behöver vi samsyn kring vad det är vi ska göra.

Den viktiga och nödvändiga slutsatsen är att det organiserade samarbetet även måste  
omfatta platsperspektivet och kopplingen till samhällsbyggandet – OM vi skall möta  
framtiden tillsammans på ett hållbart och kontrollerat sätt. 

Det här kräver mer kunskap än vad vi inom destinationsutveckling själva besitter och  
därmed är det nödvändigt att vi krokar arm med andra förvaltningar inom kommunerna  
men även i samarbetet mellan kommunerna. Det är ett bra avstamp för framtiden.

I armkrok för nutid och framtid
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Politikens roll blir avgörande
Behovet av att tydliggöra och förankra de uppdrag som ska synas i beslut, resurser,  
förankrat och synligt för alla berörda förvaltningar vilar tungt på politikernas bord. 

Politiken bör vara hållbarhetens främsta förespråkare när det handlar om att ställa om  
den offentliga styrningen av turismen för att vi ska kunna säkerställa en hållbar framtida 
samhällsutveckling. Politiken har därmed en avgörande roll i denna omställningsprocess.

Det genomförda projektet har visat att det saknas en samsyn inom Visit Hornborgasjön 
kring perspektivet platsutveckling genom turism, dvs när destinationsutveckling och 
samhällsplanering går i samklang. Vidare handlar det om att förstå och driva en för- 
flyttning av perspektiven, en förändring av roller och uppdrag. Utmaningen består  
också i att turismuppdraget ej innehåller perspektivet platsens bärkraft. Inte heller  
tydliggörs vikten av att samverka med förvaltningar samt att bidra till kommunernas  
övriga processer och strategier. Politiken är ägare av frågan och sätter mål och ramar  
för kommunernas arbete kopplat till platsutveckling inklusive destinationsutveckling. 
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Behov av turismsamordnare
Det är också en fråga om ledarskap, om att vara tydlig med vem eller vilka som ”äger”  
frågan. Det behövs även en turismsamordnare inom varje kommun som har uppdraget  
att knyta ihop de båda perspektiven. Med andra ord en funktion som har i uppdrag  
att BÄRA turism- och besöksnäringsfrågan – inspirera, informera och få till goda och  
långsiktiga samarbeten med olika förvaltningar och andra offentliga aktörer. 

Som följd av detta måste även den nuvarande rollen som affärsutvecklare för  
Visit Hornborgasjön omdefinieras. 

Uppdrag över förvaltningsgränserna
Under projektets gång har det blivit mer och mer tydligt att de som jobbar med  
destinationsutveckling måste bredda sitt perspektiv, det vill säga att skapa sig en  
förståelse för att det man gör och de saker som sätts i rullning har en effekt och  
påverkar platsen och lokalsamhället. Innerst inne så vet egentligen alla detta men  
utifrån uppdraget så ingår inte den konsekvensanalysen och uppmärksammandet  
av målkonflikter på ett tydligt sätt i dagens arbetssätt. Vi menar att tjänstepersoner  
måste tillåtas att jobba över förvaltningsgränserna.

Vi kan även skönja en förändringsobenägenhet. Förändringstakten ökar, liksom  
förflyttningen av perspektiven. Vad händer med mig och min roll? Förändringen  
kan vara skrämmande.
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Viktigt att göra hemläxan först
Platsperspektivet måste implementeras internt först innan man kan samarbeta över  
förvaltningsgränser och sedan även över kommungränser. Tre kommuner med tre olika 
sätt att organisera turismfrågan. Tre kommuner med tre olika sätt att jobba över  
förvaltningsgränser. I samarbetet Visit Hornborgasjön finns en samsyn i hur de tre  
kommunerna ska jobba ihop när det gäller den traditionella destinationsutvecklingen  
men när det kommer till det vidare perspektivet märker man dels att Visit Hornborgasjöns 
arbete inte är förankrat bland alla förvaltningar i de olika kommunerna och därmed 
finns det heller inte någon bredare samverkan i ett platsutvecklingsperspektiv.  
Kommunerna måste börja med sitt interna arbete först. De tre kommunerna kan inte 
 jobba över kommungränserna med dessa frågor om de inte är överens internt.

Vi kan också notera en svårighet att utifrån platsutvecklingsperspektiv involvera den  
kommun som inte ”äger” det geografiska territoriet Hornborgasjön med sina omgivningar. 
Dock ställs frågan på sin spets i samverkansfrågor där området sträcker sig över  
kommungränser i tematiska och fysiska samarbeten, exempelvis cykel- och vandrings- 
leder liksom turistvägar etc.

Tillitsbaserade kommunsamarbeten
Viktigt att man har samsyn i hur saker ska hanteras när man jobbar med gemensamma 
uppdrag exempelvis vandrings- och cykelleder. 

En sak är ju att få arbetet och synsättet att jobba över förvaltningsgränserna inom sin 
egen kommun. Men när man kommer till ett mellankommunalt samarbete som  
Visit Hornborgasjön är – då är det även viktigt att man kan lita på att den andra parten 
/kommunen gör det den ska. En cykelled som skär genom flera kommuner är ju EN  
led för den som nyttjar den och för de markägare som den påverkar. Därför är det av 
yttersta vikt att vardera kommunen verkligen lever upp till de krav som ställs och tar  
ansvar för kvaliteten och de konsekvenser som en led och dess användare kan orsaka  
för såväl natur som markägare och närboende. 

Vi måste kunna lita på varandra och att det finns en struktur bakom de åtagande som vi 
gemensamt tar oss an över kommungränserna.
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Ytterligare samsyn och arbetet mot  
gemensamma mål

Vi ser att Trandansevenemanget kan ses som en modell för hur man bör och kan hantera 
överturism med respekt för områdets naturvärden, ge en kvalitativ och trygg upplevelse  
för besökarna samt gynna besöksnäringen. Genom deltagande i projektet har fler insett  
att vi måste jobba på det här sättet när det gäller HELA området. Som det ser ut nu så har  
vi endast rådighet att jobba på det här sättet när det gäller transäsongen. Vi behöver nu  
få ytterligare samsyn i hur vi skulle kunna jobba med gemensamma mål även inom andra 
områden för att nå visionen om en hållbar platsutveckling på riktigt.  

Om hållbar platsutveckling genom turism ska vara det perspektiv som leder oss vidare mot  
en hållbar destination på riktigt bör arbetssättet även stadfästas i Visit Hornborgasjöns 
samarbete och avtal. Det räcker inte med ett avtal mellan våra tre kommuner med uppdrag 
av de traditionella destinationsutvecklingsfrågorna, om än på ett hållbart sätt. Vi behöver 
lägga grunden för ett utökat uppdrag och en gemensam strategi och plan genom förankring 
i kommunernas förvaltningar, vilken sedan ska stadfästas politiskt. Vidare behöver strategin 
med handlingsplan gå i samklang med kommunernas egna hållbarhetsstrategier och i sam-
verkan med Länsstyrelsen. Förankringen behöver även göras utanför kommunens väggar,  
det vill säga i en dialog med besöksnäringen och med civilsamhället som berörs, exempelvis 
markägare. Politikens roll är mycket viktig för den förflyttning av perspektiv som är nödvändig 
för en hållbar platsutveckling.
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Besöksnäring och turism i kommunens 
långsiktiga planering 
Besöksnäring och turism behöver finnas med som ett perspektiv i den fysiska  
planeringen. Turismens konsumtion och produktion, inkluderat de egna kommun- 
invånarnas besök, innebär exploatering av mark- och vattenområden, många gånger 
i känsliga miljöer, samt en ökad belastning på infrastruktur och samhällsservice, och 
därmed finns en risk för missnöje bland kommuninvånare och markägare.  
Samhällsplanering, inklusive kommunens översiktsplansarbete beaktar olika  
intressen och det är ju först när olika intressen läggs på varandra som man ser  
målkonflikter och möjliga synergieffekter.

I samtalen med de som jobbar med planeringsfrågor har framkommit att just syn-
sättet och arbetsmetoden att man i alla utvecklingsfrågor bör förhålla sig till VAD 
vill vi med denna plats långsiktigt och vilka målkonflikter skulle kunna uppstå om vi 
”kör på”. Hur löser vi målkonflikterna för en långsiktig samsyn framåt? Just denna 
metod med de frågor man bör ställa sig innan man agerar skulle vi destinations- 
utvecklare kunna använda oss av i det generella utvecklingsarbetet.

Under projektets gång har vi genomfört både workshops, intervjuer och samtal, vilka  
sammantaget har visat att vi utifrån våra olika organisationer/förvaltningar och kommuner  
befinner oss på olika nivåer. Behovet av samsyn är avgörande och för att identifiera var  
vi står har vi sett att vi behöver hjälp att beskriva nuläget.

Samverkanstrappan fungerar som ett verktyg för oss att identifiera var i processen vi  
står. Vilka frågor samtalar man om, vilka har man samsyn kring och vilka samarbetar och 
samagerar man med. Ju längre upp i trappan som ambitionsnivån sträcker sig, desto  
mer komplex blir samverkan och ju mer tid och resurser krävs för att den ska fungera. 

Det är viktigt att ambitionen är tydlig för de aktörer man samverkar med. En lägsta nivå  
bör vara att man når samsyn med de viktigaste aktörerna kring analysen och vilka  
områden som prioriteras. Utifrån nya behov och nya lärdomar kan organiseringen  
behöva förändras och utvecklas.

Källa: Tillväxtverket 

Samverkanstrappan
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Om hur Tvåspårsmodellen blev 
Tandemmodellen 
– att växla över från strategi till praktisk arbetsmodell

Utifrån projektresultatet har vi utvecklat vår tvåspårsmodell (sid 24 – 25). Men för att leva 
upp till ”orden på jorden”  har vi kompletterat med en tandemmodell. En beskrivning av 
hur vi måste tänka och jobba operativt i samverkan. Vi tittade lite närmare på hur det är 
att cykla på en Tandemcykel.

Spåren, först. Vi vet att vi genom att utgå från platsens bärkraft och platsutvecklings- 
perspektivet kommer att bli ”tvingade” att följa  de två spåren, dvs att samverka och  
därmed integreras mer och mer.

Så till Tandemmodellen. Vi ser den som ett hjälpmedel som förklarar HUR?.  Och vi har 
alltså  lånat en metafor för den utmaningen, som dessutom är ett trevligt och hållbart 
transportmedel.  

Vi sitter på samma cykel och måste hjälpas åt att trampa, åt samma håll. Det finns en  
del som påverkar; Vi är olika tränade. Vi är i olika dagsform. Cykeln måste vara ok.  
Vägens underlag kommer kanske att förändras och ibland möts vi av uppförsbackar och 
vägskäl, dvs överraskningar väntar. För att kunna trampa framåt behöver vi vara överens 
om vägen, målet och att samverka, eller kanske samtrampa.  Vi måste helt enkelt hålla 
balansen och göra jobbet tillsammans. Annars kommer vi aldrig ”i mål”.  

Samtrampade över förvaltningsgränserna

Vi ser att detta inte bara gynnar samarbetet Visit Hornborgasjön,  utan även de enskilda  
kommunernas fortsatta arbete med hållbar platsutveckling och därmed hållbar besöksnäring  
och turism. Och detta börjar med ett uppdrag från politiken. Utan ett politiskt beslut är det  
i det närmaste ogörligt. Ledande politiker måste integreras i tankarna och nästa steg är därmed 
att integrera i övergripande strategier och operativt arbete kring det nya perspektivet.  
Helt enkelt ha svaren på  hur vi bör arbeta med platsen snarare än destinationen.

Så kan vi bli en förebild  och modell för ett hållbart Sverige. Så kan vi bidra till medskicket  
om kraften i att axla ta det offentliga ansvaret. Så kan vi visa resultatet av ett väl genomfört 
arbete,  tillsammans, och över förvaltningsgränserna. 
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ÖVRIGA INSIKTER
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Begreppsförvirring
Vad står begreppen för? Förvirringen är tyvärr stor. Och detta gäller även inom  
respektive kunskapsområde. 

Exempelvis – vad är skillnaden mellan turism och besöksnäring? Svaret är att det  
finns en uppenbar fara i att smalna av turism till att bara omfatta besöksnäring, vilket  
de facto är ett näringslivsansvar. Och ännu viktigare. I ett näringslivsansvar ingår så 
mycket mer än marknadsföring och paketering. 

Definition	enligt	”Turismens	begreppsnyckel”,	Tillväxtverket	

* Turism är en aktivitet som utövas av besökare och det krävs insatser från både  
samhälle och näringsliv för att turism ska kunna utövas. Samhället bidrar till att stärka 
attraktionskraften för turism genom att tillgängliggöra och tillhandahålla en stor del av 
den infrastruktur som turismen kräver, till exempel persontransporter, arenor för natur-  
och kulturverksamheter, informationsverksamheter, utbildning eller forskning.

* Besöksnäringen, tillika näringslivet svarar för de kommersiella verksamheter som  
tillhandahåller varor och tjänster till dem som utövar turism, till exempel person- 
transporter, hotell, restauranger, shopping, resebyråer och researrangörer, kultur- och 
sportevenemang eller naturupplevelser.

Perspektivförflyttning
Förändring av turistorganisationernas uppdrag

Vi kan konstatera att under de senaste 10-15 åren har uppdraget för kommunernas 
turistorganisationer förändrats. Omställningen har inneburit att vi på många platser har 
gått från att bemanna en fysisk turistbyrå där framgången mättes i antal besökare till att 
ansvara för destinations- och affärsutveckling med ett stort fokus på marknadsföring,  
paketering och stöttning av företagen i sin exportmognad. Förändring är svårt och vi vet 
att vi i Sverige och i övriga världen har kommit olika långt. Beroende på var man befinner 
sig, hur uppdragen ser ut och platsens bärkraft.

2015 antogs Agenda 2030 med de 17 globala målen. Destinationsutvecklingen gick då mot 
hållbarhet genom produktutveckling, hållbarhetscertifieringar och insatser för säsongs- 
förlängning. Mätmetoden är här certifieringen i sig, antal paket och kampanjuppföljningar.

I spåren av klimatkris, överturism, pandemi och oro i världen behöver uppdraget nu styras 
mot hållbar platsutveckling där det offentliga, civilsamhället, besöksnäringsaktörerna och 
besökarna verkar tillsammans. Mätmetoder behöver utvecklas där framgången mäts i  
minskat avtryck och där varje besök och nyttjande av en plats är närande och inte tärande.
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Hållbar marknadsföring
Vi måste kvalitetssäkra destinationen innan marknadsföring och försäljning. Det går inte  
att marknadsföra platser som för länge sedan uppnått kapacitetstaket. Effekten blir en 
besviken besökare och en totalt negativ upplevelse som skadar destinationen långsiktigt. 

En hållbar marknadsföring bygger på tydlighet och klara riktlinjer för hur våra natur- och 
kulturlandskap ska hanteras. Det gäller att skapa en dialog, ett kunskapsutbyte, en relation, 
och upparbetade arbetsmetoder med de kollegor med alla dem som förvaltar dessa 
platser. Dialog före marknadsföring helt enkelt. Detta gäller naturligtvis oavsett om det 
handlar om lokalt, regionalt eller nationellt initierade och styrda marknadsföringsinsatser. 

Lika viktig som att marknadsföra platser när det inte är fullt och under lågsäsong – lika 
viktigt är det att hantera motsatsen till ”när och där det inte är fullt”. Med andra ord hur  
hanterar man situationen ”när det ÄR fullt”? Insatser i samverkan med andra och en  
kommunikation som hjälper till att styra besökarna.

Mången är de som har tagit ställning till att fokusera marknadsföringen mot de besökare 
som ger effekt och är ”bra besökare”. Lika viktigt är det att också hantera de besökare som 
kommer ändå.

DIALOG FÖRE marknadsföring – ställ om från traditionell marknadsföring till varsam 
kommunikation för att styra och kanalisera och utbilda besökarna utifrån dialog med  
berörda. Skall offentliga medel gå rakt av till marknadsföring? En obekväm fråga att ställa….

Vi styr inte heller över all kommunikation. Influencers, journalister, topplistor, besökares 
egna sociala kanaler. Det kan bli snöskred.

All utveckling och alla projekt, med inriktning på destinationsutveckling, regionala och nationella 
kampanjer och marknadsföringsinsatser innebär konsekvenser för det offentliga lokalt; ex för 
kommuner och annan offentlig verksamhet. Vi kommuner behöver genomgå en omställning  
där det offentliga ser sin roll i turismutvecklingen för att kunna möta upp på ett hållbart sätt.  
Det räcker inte med att applådera och resurssätta det traditionella destinationsutvecklingsarbetet 
med marknadsföring, paketering och produktutveckling via en ”isolerad” turistorganisation. 
En balanserad destinationsutveckling och omsorgsfull marknadsföring är naturligtvis viktigt, 
men detta behöver gå i samklang med en hållbar samhällsutveckling.
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Öppna upp för ett vidare perspektiv
Eftersom projekttiden har varit kort så har vi inte haft möjlighet att hitta organisatoriska 
lösningar i syfte att möjliggöra samverkan mellan turism (destinationsutveckling) och 
samhällsplanering i praktiken. I och med de workshops och möten som har genomförts har 
vi dock öppnat upp för ett vidare perspektiv hos deltagarna vilket genererat en hel del “aha 
upplevelser”. Dock har det också varit tydligt att vi fortfarande har lång väg att gå.

En lärandeprocess
Den problematiska situationen i världen har verkat enande och förenande på olika plan.  
Vi har samlats kring ett projekt och dess syfte och vi har med utgångspunkt från  
detta lyckats skapa koncensus i många frågor. Vi har haft en process att driva och  
fått en gemensam nämnare. Det har stärkt oss, både som individer och organisationer.  
Digitala möten har blivit vår vardag och teknikutvecklingen omfamnas idag av alla  
som ett effektivt sätt att mötas. Samtidigt som fysiska möten är viktiga för att skapa 
relationer och långsiktig samverkan.

När vi summerar arbetet hittills kan vi lägga fast att vi lärt oss läxan och att vi lyckats  
skapa bred medvetenhet om behovet hållbar platsutveckling hos våra samarbetspartners,  
genom nära samarbete och dialog.  Att pandemin varit en försvårande och hämmande  
faktor både i teori och praktik är en självklarhet. Vi har till exempel inte lyckats i vår 
målsättning att genomföra implementering på bred front och därmed skapa fullständig 
enighet om åtgärder och vägval. 

Vi kan och vill bli bättre
Vad blir då svaret på frågan om nya samarbeten har uppstått? Ett ödmjukt Nja, kanske. 
Inte alls som vi hade hoppats men ändå mycket positivt har ändå kommit ut; med all 
säkerhet har nya relationer skapats och även förståelse för varandras roller, vilket är en 
förutsättning för att gå vidare, men för att få till organisatoriska lösningar så krävs det  
nya uppdrag och de måste komma ifrån politiken. För att politiken ska bli medvetna  
om detta behöver vi tjänstepersoner upplysa om detta behov. 
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Ovärderliga värden från forntid. För nutid och framtid.
Projektet ”Turism vid Hornborgasjön – arbetsmetoder för långsiktigt hållbar omställning med  

fokus på destinationsutveckling i samklang med samhällsplanering och regionala processer” är ett  
Tillväxtverksprojekt inom utlysningen ”Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.” 

Denna skrift är baserad på den slutrapport som lämnats in till Tillväxtverket.

Projektet valdes ut ihop med ytterligare 12 projekt utifrån sin potential att bidra till nationell metodutveckling  
liksom ett tydligt fokus på platsutveckling och en bred samverkan mellan olika aktörer. Projektet pågick mellan 

 februari 2021 och april 2022. Projektägare var Falköpings kommun ihop med samverkanspartners Skara kommun  
och Next Skövde genom samarbetet Visit Hornborgasjön. Referensgruppen bestod av representanter från 

Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturvårdsverket, Turistrådet Västsverige och Platåbergens Geopark.
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