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LEADER ÖSTRA SKARABORG
NY STRATEGI
Sedan februari har Leader Östra Skaraborg arbetat med att ta fram en ny 
strategi för nästkommande programperiod 2023-2027. Fler än 20 digitala 
workshops har genomförts och över 200 personer från Östra Skaraborg har 
deltagit i processen. Den nya strategin är nu inskickad till Jordbruksverket och vi ser 
fram emot att starta igång en ny programpriod under 2023. Slutgiltigt besked kom-
mer från Jordbruksverket under våren 2022.

Leader Östra Skaraborg är väldigt nöjda med den nya strategin och dess 
inriktning. Strategin är Leader Östra Skaraborgs styrande dokument och det som 
reglerar verksamheten och de projektbeslut som tas.

Från tisdag den 19 oktober kan ni läsa den nya strategin på 
www.leaderostraskaraborg.se/strategi

För frågor kring strategin kontakta:
Emma Stigson
0702 - 46 07 56
emma.stigson@leaderostraskaraborg.se

DIGITAL FÖRELÄSNING 9 NOVEMBER 18.00-19.30
Tillsammans med Placebrander bjuder vi in till en trendspaning kring 
landsbygdsutveckling! Vad säger forskningen kring 
attraktonskraft på en plats? 

Detta varvas med exempel och trender från hela världen 
men också utifrån vad det kan betyda för den plats som
ditt hjärta klappar lite extra för. Därtill kommer föreläsningen 
också ha en koppling till Leader Östra Skaraborgs 
nyframtagna strategi och till tidigare genomförda projekt.

För frågor kring föreläsningen kontakta:
Jesper Uvesten
0702 - 46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
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NYA BEVILJADE PROJEKT
Innan sommaren prioriterades två nya projekt som nu också har fått sina formella 
beslut från Jordbruksverket. De två projekten är:

- Bojning av vrak i Vättern som syftar till att skapa permanenta bojningar vid de 
båda vraken TageTure och Mathilda. Projektet ägs och drivs av Hjo Dykklubb. 
Läs mer om projektet här

- Utveckling av hönsuppfödning där Laggarebolets gård i Hjo vill utveckla 
uppfödning av rashöns. Projektet är ett företagsstöd. Läs mer om projektet här

På det senaste styrelsemötet den 29 september prioriterade styrelsen för Leader 
Östra Skaraborg ytterligare två projekt. De två senaste projekten är:

- Landsbyggare Skaraborg som syftar till synliggöra och kommunicera positiva 
värden av Skaraborgs landsbygder genom kreativa entreprenörer och engagerade 
verksamheter. Projektet är ett samarbetsprojekt med Nordvästra Skaraborg. 
Läs mer om projektet här

- Ny teknik för foderskörd som syftar till Bossgården vill investera i, och utveckla 
användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i min-
dre skala i ett diversifierat odlingssystem. Projektet är ett företagsstöd. 
Läs mer om projektet här

För frågor kring projekten kontakta:
Jesper Uvesten
0702 - 46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

https://leaderostraskaraborg.se/aktivitet/bojning-av-vrak-i-vattern/
https://leaderostraskaraborg.se/aktivitet/utveckling-av-honsuppfodning/
https://leaderostraskaraborg.se/aktivitet/landsbyggare-skaraborg/
https://leaderostraskaraborg.se/aktivitet/ny-teknik-for-foderskord/
mailto:jesper.uvesten%40leaderostraskaraborg.se?subject=

