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— Nyligen gick ett antal värmländska kommuner ut med att de tillsammans skulle inventera beståndet av ödehus. 
Målet för insatsen, förklarade en kommunal samordnare, var att husen åter skulle ”fyllas med nya människor och ny 
livsglädje”. Det låter som något kommunalråd i avfolkningskommuner sagt i alla år med tillkämpad optimism i rösten, 
efter att ha tvingats konstatera att befolkningen minskat, ännu ett år. Men kanske är det denna gång inte bara en from 
förhoppning. Det finns en längtan bland många storstadsbor till ett annat liv. Men detta andra liv är inte gratis. Jobba 
bör man, annars dör man. Och några jobb finns sällan i anslutning till charmiga och öde 1800-talstorp i Värmland. 
Det är därför de är öde. Men det håller på att förändras. Och det är inte för att de gamla bruken har återupplivats. —                       
                                                                             
                                                                                            Adam Cwejman, GP:s ledarsida 2022-02-19 

Norra Ny Utveckling, Klarälvdalens folkhögskola och Platsutveckling.se bjuder in till ett seminarium på temat Kultur, 
natur- och kulturarv som attraktionskraft. Seminariet är uppstartsmötet för Leaderprojektet - Nätverksbyggande i gränsregionen 
Glåmdalen, Finnskogen och Klarälvdalen. Syftet är att stärka banden mellan Sverige och Norge med målet att etablera 
varaktiga nätverk i det gränsöverskridande samarbetet.  
 
Seminariets huvudtalare och inspiratör är Thorsten Laxvik, medförfattare till boken Framtidens by - när lokalsamhällen tar 
sig rätten att blomstra. I boken Framtidens by diskuteras vägen för en hållbar och regenerativ framtid. Visionen är en 
tillitsbaserad by utifrån en självorganiserad förvaltningskultur. 

Genom Leaderprojektet vill Norra Ny Utveckling, Klarälvdalens folkhögskola och Platsutveckling.se visa på natur- och 
kulturarvet som tillgångar i regional och lokal platsutveckling. Här är satsningarna på Pilgrimsleder ett levande bevis på 
hur natur- och kulturarv kan förenas för stärkt företagsamhet inom besöksnäringen genom boendeanläggningar och 
vandringsturism.  
 
I regionen arbetas det med två världsarvsansökningar till FN-organet Unesco (Förenta nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur). Ansökningarna avser både materiella kulturvärden från finnskogskulturen och 
immateriella kulturvärden från regionens säterkultur. På vilket sätt kan två framtida världsarv komma att stärka 
regionens attraktionskraft och platsutveckling? 

Hjärtligt välkomna!  

Norra Ny Utveckling, Klarälvdalens folkhögskola och Platsutveckling.se 

Anmälan via e-post: norrany@platsutveckling.se 
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09.30 - 10.00 Kaffe och registrering 
10.00 - 10.20 Välkomsthälsning och introduktion  
Ingela Blomberg, Klaräldalens folkhögskola & Hans Johnsson, Platsutveckling.se  

10.20 - 11.30 Framtidens by - när lokalsamhällen tar sig rätten att 
blomstra 
Huvudtalare Thorsten Laxvik, Framtidens by  
 
11.30 - 12.30 Lunch  

12.30 - 13.00 Pilgrimsatsningen i Akershus och Viken  
Ola Rønne, Viken fylkeskommune 

13.00 - 13.30 Finnskogen Natur & Kulturpark som utvecklingsaktör 
Irén Carlstrøm, Finnskogen Natur & Kulturpark 

14.00 - 14.30 SMIL - en väg till ökad attraktivitet  
Iver Breisjøberg,Våler Åsnes Landsbrukskontor 
 
14.30 - 15.00 Kaffe och tilltugg 

 
15.00 - 15.20 Finnskogen - ett framtida materiellt världsarv 
Monica Björklund, Torsby Finnskogcentrum

15.20 - 15.40 Säterkulturen - ett framtida immateriellt världsarv  
Ingela Kåreskog, Värmlands säterkulturförening

15.40 - 16.00 Summering och avslutning av dagen 
Ingela Kåreskog, Norra Ny Utveckling & Hans Johnsson, Platsutveckling.se  
 
Anmälan via e-post: norrany@platsutveckling.se 
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