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Destination Dalarna. Region Dalarnas utvecklingsarbete inom besöksnäring
Elisabet berättar om utvecklingsarbete som pågår inom
destination Dalarna. Dalarna är Sveriges tredje största
turismdestination med ett uppskattat antal gästnätter om ca
15 milj/år inkl privat stugor och egna friotidsövernattningar.
Andelen utländska besök är lågt ca 5%.
Vivionen är att Dalarna ska vara norra Europas ledande och
mest spännande besöksdestination. Man har lokalierat ett
antal utvecklingsområden och bildat kluster av företag och
verksamheter som samlats kring att ta fram handlingsplaner
för utveckling av dessa.
Geopark Meteorum ses som en intressant möjligt
utvecklingsinsats som bedöms ha potential att bidra till en
positiv utveckling.

Processen kring Meteorum Dalarna
Thomas berättar hur arbetet kring Meteorum startades
och bedrivits hittills. Initiativet kom ursprungligen från
Vetenskapsakademin som uppmärksammat att Sverige
inte ännu har någon etablerad Geopark till skillnad från
de många andra europeiska länder. Siljansområdet
bedömdes som ett ur geoperspektiv unikt och
synnerligen intressant område. Detta hade stora
likheter med Thomas egna tankar och uppslag kring
möjligheten att skapa ett s.k. ”ekomuseum” med
utgångspunkt i geologisk tema. Sedan 2011 har dialogen
kring ekoparken bedrivits inom ramen för ett
Leaderprojket där Thomas haft rollen som
projektledare tillsammans med en tjänsteman från
länsstyreslen Dalarna. Under denna tid har man arbetat
brett med att skapa kontakter med andra geoparker.
Bl.a. haft ett trepartsutbyte med områden i Tjeckien och Italien, medverkat vid årliga geoparksträffar,
haft dialog med Unesos geoparksanvarige och med SGU m.fl. lokalt har projektet varit ute i byarna
och fört diskussioner med lokalbefolkning, representater för kommuner, region och Länsstyrels och
intresserade företag. Meteorum är en svensk geoparkskandidat. Man har nu tagit fram en modell för
att driva parken långsiktigt där man skissar en nivå om två heltidstjänster. Basfinansieringen är tänkt
att komma från de fyra kommunerna runt Siljan och regionen gemensamt. Planer finns också på att
hitta former för att engagera intresserade företag.

Meteorum har listat ett 25 tal geosites som är tänkt att utgöra kärnan i geoparken. Man har gått
igenom en checklista kring de olika platserna för att få en god bild av status behov och
förutsättningar. Tanken är att undersöka möjligheten att hitta Eu-stöd för att utveckla de insatser
man bedömer behöver tas itu med. Vid kartläggningen kunde man konstatera att kommunerna redan
lägger en del resurser för förvaltningen av de listade objekten vilket man hoppas kunna använda som
en del i egenfinansiering.

