
NATURKRAFT GÄSTRIKLAND 
Föreningen och verksamheten 



NATUREN 
är dokumenterat värdefull för 
 

människors hälsa och välbefinnande 



Därför gör vi 

NATUREN 
tillgänglig – till gagn för människors 
friskvård och trivsel  



NATUREN 
ligger högt i människors val av   
fritids- och semesterupplevelser 
 



Därför är 

NATUREN 
 

en resurs att ta tillvara inom turismen – för 
att skapa inkomster och arbetstillfällen 
i företag och föreningar 
 



Sammanfattning: 
 

Föreningen  
Naturkraft 
Gästrikland  

tar tillvara  

NATURENS kraft   
 

 för att ge Gästriklands invånare möjligheter till  
naturupplevelser och kamratlig samvaro – till 
nytta för hälsa och välbefinnande   
 

 för att ge företag och föreningar i Gästrikland 
inkomster 

  för att öka möjligheterna för Gästrikland att bli   

     en attraktiv turistdestination  
     – Gästrika Gästrikland 
 

                                                                                                                                              Med stöd av 

 



AMBITION I PROJEKTET 
NATURUPPLEVLSER I GÄSTRIKLAND  

 

EN MÅNGFALD AV HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA  
NATURUPPLEVELSER SKAPAS 2017-2020  
med stöd av Leader Gästrikebygden/EU 

 

FÖR LANDSKAPETS INVÅNARE OCH GÄSTER 

NATURUPPLEVELSER MED DIN EGEN KRAFT 
Föreningen Naturkraft Gästrikland 





   VANDRA GÄSTRIKLAND –  VISION 2020 
 Gästrikeleden är en av allmänheten välkänd, omtalad och 

uppskattad natur- och kulturprodukt.  
 Gästrikland har landets förnämsta system av vandringsleder 
 Gästrikland har 100 lokala vandringsleder – utgående från 

15 boendeanläggningar och från 10 friluftscentraler. 
 Vandringsevenemang erbjuds gäster från när och fjärran  





   PADDLA GÄSTRIKLAND 
 Idag: Sveriges bästa service till kajakpaddlare –   
    23 kartblad med rast- och iläggningsplatser 
 Fortsättningsvis: turtips på alla blad, utökning av prova-på-

arrangemang, kurser och kamratpaddlingar 
 Nya rastplatser 

 



    CYKLA GÄSTRIKLAND 
     Naturupplevelser – Motion – Må gott 



 

 Idag:  
    25 turtips på  
    6 Pdf-blad 

Fortsättningsvis                                                    
 50 nya turer  
 Alla turer digitalisera-

de för användning i 
mobiltelefon och läs-
platta 

 Cyklingsevenemang 



 
 

Naturen gömmer spår från människors 
liv och arbete i gamla tider  

 
 
 

 
Dessa kulturhistoriskt värdefulla minnen ska vi ta 
vara på och göra till lockande besöksmål – för  

 

 att ge kunskap om Gästriklands historia 
   och  
 att ge besöksnäringen inkomster 
 



RIDA GÄSTRIKLAND                                                    

AMBITION  
 Steg 1: Ridningsevenemang/Turer 

från hästföretag i Gästrikland 
 Steg 2: Ridvägar i anslutning till 

hästgårdar 
 Steg 3: Ridvägar som knyter ihop 

landskapets hästgårdar till Rid i 
Gästrikland 

Rida 

Gästrikland 

  



SKIDTURER I GÄSTRIKLAND                                                    

AMBITION  
 Presentation av preparerade skidspår, 

vilka är lämpliga för turåkning  
 Tips om turer i ospårad terräng 
 Evenemang 



Skridskoturer i 

Gästrikland 

  

SKRIDSKOTURER I  
GÄSTRIKLAND                                                    

AMBITION  
 Presentation av plogade banor  
    på sjöisar – idag två banor 
 Information om isläget på naturisar 
 Evenemang:  
    Turer med ledare, kurser, prova-på-arrangemang 
 Plogade banor på flera sjöar 



GÄSTRIKLANDS FAUNA                                                     
AMBITION  

Evenemang med olika teman, t.ex. Fjärilar, Fåglar, Utter, Björn   

Gästriklands 

fauna 

  



Gästriklands  

flora 

  

GÄSTRIKLANDS FLORA                                                     
AMBITION  
Evenemang: t.ex. Orkidéutflykt, Blommor  
i naturen, Svampvandring, kurser i Mossor  
och lavar  



NATURENS SKAFFERI                                                    

AMBITION 
Evenemang: t.ex. kurser i att ta vara på vad naturen erbjuder 

     

Naturens  

skafferi 

  



Med NATUREN ger vi människor 
möjligheter till friskvård och 
välbefinnande – motion, 
rekreation och social gemenskap 

Företag är välkomna att dra nytta 
av oss i sin personal- och friskvård  

  NATURUPPLEVELSR 
MED DIN EGEN KRAFT 
        Föreningen  
Naturkraft Gästrikland 



Hör av dig till mig om du vill vara med och skapa möjligheter 
för människor att få berikande natur- och kulturupplevelser  
– kanske en utflykt, ett kulturarrangemang, en kurs, ett 
flerdagarsevenemang med kost och logi   

dennis@naturkraft-gestrikland.se 


