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2016-5367 Odlingsool Kilafors – en förstudie 

Om förstudien: 

Projektägare: Kilafors Kultur &  Nöje ideell förening 

Total beviljad finansiering:  100 000 kr 

Landsbygdsfonden:   67 000 kr 

Utveckling Hälsingebygden:  33 000 kr 

 

Projektet är beviljat inom insatsområde 1. Sysselsättning i Utveckling Hälsingebygdens 

strategi.  

 

Syftet med projektet är att: 

- Utreda förutsättningar för att starta igång en odlingspool i Kilafors.  

Mål med projektet: 

-  En handlingsplan för hur man på bästa sätt går vidare för att starta upp en odlingspool 

under 2017.  

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Undersöka förhållanden så som lagstiftning, möjligheter kring djurhållning etc 

- Undersöka hur samverkan med andra aktörer ska kunna se ut 

- Se och lära av hur andra har arbetat för att starta upp liknande verksamhet 

- Sammanställning av en handlingsplan 

Programspecifika och områdesspecifika indikatorer 

Förstudien har genrerat följande programspecifika indikatorer: 

- Nytt arbetstillfälle för kvinnor 

Sökanden har angett att de skapat en halvtidstjänst för en kvinna i det företag som 

startats upp under 2018 (860 timmar). 

- 1 nytt nätverk/samarbetskonstellation är skapat som ett resultat av projektet. 

Föreningen M.O.D (Mat, Odling och Djurhållning). Syftet med föreningen är att hitta 

samarbeten för att sprida kunskap om småskalig, lokalproducerad och giftfri mat.  
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Förstudien har generat följande områdesspecifika indikatorer: 

- Ett nytt företag har startats (Karlssons Småbruk AB, orgnr: 559156-6897) som ett 

resultat av förstudien. (Insatsområde 1. Sysselsättning) 

- Nytt nätverk/utbyten har skapats i föreningen M O D där odlare och producenter 

tillsammans ska förmedla kunskap om småskalig livsmedelsproduktion bl a. 

(Insatsområde 3. Lokal Utveckling) 

Ideell tid i projektet 

Projektägaren har redovisat in ideell tid på 231 timmar till ett värde av 69.080 kr. 

Kontaktperson: 

Håkan Karlsson, tel: 070-678 40 37, hakan@peopleinthepark.se 

För mer information om projektet kontakta leaderkontoret eller projektets kontaktperson.  

 

 

 

 

 

 


