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Åsnenområdet är ett område med odefinierade geografiska gränser runt sjön Åsnen. 
Området har höga naturvärden och är intressant ur bl.a. besöksnäringssynpunkt. 
Åsnen är belägen i tre kommuner, Växjö, Alvesta och Tingsryd. Destination Småland 
är det regionala turistbolaget med syfte att verka för utveckling av turismen i länet. 

Destination Småland samt de tre Åsnenkommunerna fick initiativ från näringen om 
att en kraftsamling är behövlig för att återfå kvalitén över Värendsleden1) med 
tillhörande kanotrastplatser. Allt i syfte att värna naturen som leden stäcker sig 
genom. 

Efter möte med representanter från Växjö, Alvesta och Tingsryds kommuner samt 
Destination Småland konstaterades att det är av stort intresse för kommunerna att 
inte bara fokusera på Värendsleden utan på hela Åsnenområdet.  

I Naturvårdsverkets särskilda genomförandeplan för Nationalparker 2009-2013 är 
Västra Åsnen ett högprioriterat område. Nationalpark är ett begrepp som skapar ett 
högt attraktionsvärde för en plats, inte minst bland utländska besökare. Med en 
Nationalpark i Åsnen kan man förvänta sig en betydande ökning av antalet besökare i 
området. Det är viktigt, utifrån såväl ett besökarperspektiv som för den lokala 
näringen, att kunna möta de behov och intressen som Nationalparksbesökarna har. 

I västra delen av länet har det nyligen startats ett utvecklingsprojekt för 
Bolmenområdet. Projektet engagerar 4 kommuner som gränsar till Bolmen. Syftet 
med ett av delprojekten är bl.a. att utveckla Bolmenbygdens attraktivitet och etablera 
Bolmenbygden som destination samt skapa en plattform för samarbete runt 
kompetensutveckling, marknadsföring och turism. 

För att få en övergripande bild av vad Åsnenområdet har att erbjuda idag och hur 
intressenter i området ser på en framtida utveckling så önskade kommunerna få gjort 
en förstudie av Åsnenområdet. Förstudien har skett i Destination Smålands regi på 
uppdrag av nämnda kommuner. Förstudien har bedrivits under två månader. 

Kvalitetssäkringen av Värendsleden sker i ett separat projekt och inkluderas inte i 
förstudien av Åsnenområdet. 

Målet med förstudien har varit att kartlägga vad som idag erbjuds besökare i området 
med fokus på boende, mat och aktiviteter. 

Syftet är att förstudien ska vara ett underlag för kommunerna för att kunna gå vidare 
med eventuella destinationsutvecklingsprojekt för Åsnenområdet. 

Detta projekt finansieras av Leader Linné. 

 
1) Värendsleden är en 120 km lång kanotled från Asa till Granö.  

Inledning och syfte 
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Sjön Åsnen är Smålands tredje största sjö med sina ca 15o km2.  Sjön är grund med 
ett medeldjup på 3 meter.  Det som bland annat gör Åsnen speciell är dess fantastiska 
övärld och alla vikar. Strandlinjen är mer än 70 mil, fastland och öar tillsammans. 
Det finns ingen annan sjö i regionen med liknande karaktär. 

I, eller i direkt anslutning till, Åsnen finns 12 naturreservat. Karaktären på dessa är 
skiftande, från våtmark och vattenområden till ädellövskogar och slåtterängar. 

Ett av reservaten, Västra Åsnens Övärld, består till större delen av vatten samt nästan 
200 öar. På en del av dessa öar växer skog som inte brukats på flera hundra år. Västra 
Åsnens Övärld, tillsammans med ytterligare intilliggande reservat ingår i 
Naturvårdsverkets särskilda genomförandeplan för Nationalparker. 

Sydöstra delen av Åsnen är välkänt för sina fruktträdsodlingar. Främst äppelträd men 
även plommon och päron. Sjöns gynnsamma påverkan på klimatet ger goda 
förutsättningar för denna typ av odlingar. 

Det milda klimatet runt sjön gör att boken är vanlig i vissa områden runt Åsnen. I 
Bjurkärrs naturreservat finns mycket gammal skog, cirka 250 år. Den har orörd, 
urskogsartad karaktär av ett slag som är mycket sällsynt i landet. 

Fågellivet i Åsnen är vida känt, inte minst för sina havsörnar. Sjön är dessutom en 
viktig häckningsplats för Fiskgjusar i Sverige. Ur internationellt intresse har just 
Fiskjusen stort attraktionsvärde. Andra arter som man finner i området är bl.a. 
Storlom och Storskrake. 

Sjön är ett av ca 50 våtmarksområden i Sverige som är skyddade av den 
Internationella Våtmarkskonventionen, Convention of Wetlands. 

Runt Åsnen finns ett antal cykelleder och genom hela Åsnen går en kanotled, 
Värendsleden, som har sin början i Asa i Helgasjön. Området är populärt för såväl 
kanotister som cyklister, fiskare, fågelskådare och människor i allmänhet som 
uppskattar friluftsliv och den unika naturen som erbjuds i området.  

Det geografiska läget ger en lättillänglighet för bl.a. utländska besökare. Oavsett om 
man kommer över Öresundsbron eller med färja så är det en kort resväg till det 
närmaste större området med genuin skog/insjö karaktär.  

Området har även starka kulturhistoriska värden. Exempel på detta är järnbruk med 
anor från 1600-talet, valvbroar, medeltida borgruiner och formlämningar som 
härstammar från vikingatiden. I området finns spår av människors liv från 
stenåldern. 

 
 
Källor: Länsstyrelsen i Kronobergs län, Destination Småland.  

Åsnenområdet 
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För att anpassa förstudien till projekttiden har inventeringen omfattat följande 
geografiska område: 

 

Den norra avgränsningen har varit i höjd med Huseby och Osaby. 

Den västra avgränsningen har följt väg 126 söderut mot Ryd. 

Den södra avgränsningen har följt väg 120 från Ryd, via Urshult mot Tingsryd. 

Den östra avgränsningen har följt väg 27 från Tingsryd mot Ingelstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Källa: OpenStreetMap  

Det geografiska området 
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Till grund för inventeringen har ett register har upprättats med intressenter2) från de 
tre Åsnenkommunerna. 

Registret har skapats utifrån Destination Smålands databas. Detta har kompletterats 
med adresser och kontakter från: 

• Växjö Kommun 

• Alvesta Kommun 

• Tingsryds Kommun 

• Länsstyrelsen 

• Länsbygderådet 

• Smålands museum 

• Fri sökning Internet 

 

Registret omfattar totalt 376 poster och 231 av dessa kan anses ha koppling till 
förstudieområdet. 

• 69 kontakter har totalt tagits. 

• 38 av dessa har varit personliga intervjuer och 5 av dessa har varit djupintervjuer 

• 35 fått studiebesök 

• 29 av kontakterna har skett via mail el tfn 

 

Se bilaga A för kontaktlista. 

Se separat pdf bilaga för intervjuunderlag. 

 

Fokus har legat på boende i området. Därefter har prioriteringen varit mat och 
aktiviteter. Ett urval av föreningar ingår också i förstudien. 

Ca 85 % av företagen som kontaktats har färre än 5 anställda. 

 

 

 

2) Intressenter = Företag, föreningar och andra som verkar i och kring Åsnen  

Genomförande 
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Bed & Breakfast 
8 verksamheter bedriver B & B och följande kapacitet finns i området: 

Totalt 87 rum varav 29 med wc/dusch 

Totalt 151 bäddar varav 56 med wc/dusch 

En av anläggningarna har sina rum endast tillgängliga under konferenssäsong och en 
av anläggningarna har stängt under juli. 

Detta gör att tillgängligt antal bäddar under högsäsong egentligen är: 

Totalt 25 rum varav 11 med wc/dusch 

Totalt 50 bäddar varav 22 med wc/dusch 

Standard och kvalitet varierar från enkel till högsta och fördelningen kan anses vara 
50/50  

 

Hotel/Pensionat 
4 verksamheter bedriver hotell/pensionat och följande kapacitet finns i området: 

Totalt 65 rum varav 42 med wc/dusch 

Totalt 125 bäddar varav 82 med wc/dusch 

Endast 1 av anläggningarna har ett centralt läge i förstudieområdet. De övriga tre 
ligger i yttre gränsen. 

Standard och kvalitet varierar från enkel till god och fördelningen kan anses vara     
60 % av god standard. 

 

Vandrarhem 
2 verksamheter bedriver Vandrarhem eller rumsuthyrning utan frukost och följande 
kapacitet finns i området: 

Totalt 15 rum varav 0 med wc/dusch 

Totalt 46 bäddar varav 0 med wc/dusch 

Mer än 90 % av bäddarna finns på en och samma anläggning som ligger vid yttre 
gränsen av förstudieområdet. 

Standarden är enkel då det inte finns wc/dusch på något rum och kvalitet är av 
medelklass. 

 

Inventeringens resultat 

Boende 
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Bo på Lantgård 
För närvarande finns endast en anläggning som tillhör Bo på Lantgård. Dessa 22 
bäddar redovisas dock under B & B samt stugor. 

Ytterligare en aktör finns i området men har sin verksamhet vilande för närvarande. 

 

Stugor/Lägenheter 
17 verksamheter har stugor alt. lägenhet till uthyrning. Objekten kan vara 
campingstugor, stugby, privathus/lägenhet eller vara del i annan typ av 
boendeanläggning som t.ex. B & B. Följande kapacitet finns i området: 

Totalt 110 objekt varav 62 med wc/dusch 

Totalt 553 bäddar varav 361 med wc/dusch 

Ca 73 % av bäddarna finns på, eller i direkt anslutning till, campingplatser. 

Standard och kvalitet kan, med få undantag, sägas vara från medel till högre.  

 

Stugförmedling 
Det finns 2 lokala aktörer i området som bedriver stugförmedling. Deras kapacitet är 
följande i området: 

Totalt 46 objekt varav 45 med wc/dusch 

Totalt 220 bäddar varav 216 med wc/dusch 

Det finns ytterligare ett 15-tal stugförmedlare som har objekt i området. 
Uppskattningsvis kan det röra sig om fler än 300 bäddar. 

 

Camping 
14 anläggningar bedriver campingverksamhet, 5 av dessa kan betraktas som 
Naturcampingplatser. Följande kapacitet finns i området: 

Totalt 762 platser på Camping 

Totalt 276 platser på Naturcamping 

Standard och kvalitet varierar. Allt från att hålla en nivå som uppfyller camping-
gästens basbehov till att ha en något högre standard av ca medelklass. Flertalet har en 
naturnära karaktär med utbud anpassat för den naturintresserade gästen. 2 av de 
större campingplatserna skiljer sig från mängden.  

1 är av 4-stjärnig standard med ett väl utbyggt serviceutbud och har en karaktär av 
traditionell familjecamping.  

1 är en Vildmarkscamping med låg standard men håller en god kvalitet med sitt 
ekologiska koncept. 
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Annat boende 
1 anläggning driver scoutlägerverksamhet i samarbete med scoutförbund på 
sommaren 

1 anläggning erbjuder skolinternat. 

 

Bäddar fördelat per kommun 

Logi/Kommun Växjö Alvesta Tingsryd Summa 

B & B  *24(+38) ** 26 (+63) 50 (+101 

Hot/pensionat 27  98 125 

Vandrarhem 42 4  46 

Stugor/lgh  54 499 553 

Summa bäddar 69 82 (+38) 623 (+63) 774 (+101) 

Campingplatser 12 70 680 762 

Naturcampingplatser 50 20 206 276 

Summa Campingplatser 62 90 886 1038 

I tabellen inkluderas inte privatbäddar som bokas genom stugförmedling 

* 38 bäddar ej tillgängliga juli 

** 63 bäddar ej tillgängliga högsäsong, end. för konferenssäsong 

 

Procentuell fördelning av gästbäddar tillgängliga högsäsong: 

Växjö 9 % av bäddarna och 6 % av campingplatserna 

Alvesta 11 % av bäddarna och 9 % av campingplatserna 

Tingsryd 80 % av bäddarna och 85 % av campingplatserna 

 

Antal Gästnätter i förstudieområdet redovisas inte. Rapporteringen från de olika 
anläggningarna är ofullständig och ger därför inte en relevant bild av nuläget. 

Den subjektiva bedömning av standard får ses som en fingervisning då förstudien 
skett under en period då det mesta är vinterstängt och inte motsvarar den verklighet 
som möter gästerna under turistsäsong. Vissa anläggningar har inte varit möjliga att 
besöka. 
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Restauranger 
13 olika företag som bedriver restaurangverksamhet finns med i förstudiens register. 

3 av dessa bedriver sin verksamhet året om och har kvällsservering för externa gäster 
kontinuerligt under högsäsong. 

Övriga har antingen endast servering dagtid, cateringverksamhet eller kvällsservering 
men av mer oregelbunden karaktär. 

1 anläggning har inte öppet under juli. 

 

Pubar 
Pubverksamhet drivs på 2 platser. 

 

Caféer 
11 olika företag som bedriver Caféverksamhet finns med i förstudiens register. 

4 av dessa drivs i samband med/som komplement till campingverksamhet. 

Mindre än hälften kan anses ha egen attraktionskraft i egenskap av café  

 

I förstudiens register ingår inte traditionella Pizzerior el. liknande. Denna typ av 
restauranger finns främst i några orter i södra delen av Åsnenområdet. 

 

Livsmedel 
14 olika företag som säljer livsmedel finns med i förstudiens register. 

11 av dessa är matbutiker, lanthandlare eller servicebutiker, övriga är campingplatser. 

 

Bensin/drivmedel 
11 olika företag som säljer bensin/drivmedel finns med i förstudiens register. 

 

Andra butiker 
Exempel på olika butiker som finns i området är: Gårdsbutiker med Frukt och Grönt, 
Ljusbutik, Presentbutik, Växtförsäljning, Brukshandel, Hantverksbutiker, 
Gårdsmejeri, Loppis/Antikt. 

I de större samhällena finns dessutom ett traditionellt utbud av butiker. 

 

  

Äta och shoppa 
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Uthyrning 
19 företag som bedriver Uthyrningsverksamhet finns med i förstudiens register. 

Kanoter/Kajaker 239 st 

Båtar 102 st 

Cyklar 153 st 

De mindre anläggningarna har oftast ett begränsat utbud som mest är anpassat för 
egna gäster. Dock ingår de i ovanstående redovisat antal. 

 

Aktiviteter 
De aktiviteter som erbjuds i området är  

Kanotarrangemang 2 näringsidkare 

Fiske med guide 5 näringsidkare 

Fågelskådning 2 näringsidkare 

Ridning 3 näringsidkare 

Barnaktiviteter 3 näringsidkare 

Cykelpaket 1 näringsidkare 

samt annat som: Naturguidning, Kulturguidning, Dans, Ljusstöpning, Häst och Vagn, 
Båtturer, Stavgång, minigolf, Fiske i Put and Take sjöar. 

Fiskekort kan köpas på 15-20 olika platser.  
Om man gör en uppskattning av antal fiskekortsdagar i sjön kan man anta att det rör 
sig om ca 12 500 dagar. 3) 

 

Cykelleder 
Det finns 6 cykelleder i området. Utöver dessa så finns det mindre turer som inte är 
märkta i naturen, t.ex. har Kalvsvik en egen cykelkarta över trevliga turer. 

 

Kanotled 
Värendsleden som är 120 km går från Asa till Granö. Utmed leden finns organiserade 
kanotrastplatser. 

 

 

 
3) Baserat på omsättningen av fjolårets fiskekortsförsäljning minus uppskattat antal årskort, 30 st, á snittkostnad 600: - 
dividerat med 50: - som är kostnaden för ett dagskort. 

  

Uthyrning och aktiviteter 
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De som intervjuats i förstudien har fått frågan om de anser att ”Åsnen” är ett viktigt 
begrepp för deras marknadsföring idag. 

57st har svarat. 

Av dessa har 37 st har svarat Ja 

10 st har svarat Nej. 80 % av dessa ligger i ytterkanten av 
förstudieområdet eller har verksamhet som är helt obunden till 
geografiskt område 

4 st har svarat Småland eller Sydsverige. Alla dessa har utländsk 
härkomst 

4 st har svarat Mörrumsån. Deras geografiska läge är i sydvästra 
hörnet av förstudieområdet. 

 1 har svarat Vatten och 1 har angett Urshult. 

 

 

 

De som intervjuats i förstudien har även fått frågan om de kan vara intresserade av 
att vara del i ett samverkansnätverk vid ett ev. destinationsutvecklingsprojekt av 
Åsnenområdet.  

64 st har svarat. 

Av dessa har 97 % har sagt sig vara positiva 

 1 har svarat Nej och 1 har ställt sig tveksam. 

 

2 av de som ställt sig positiva är nationella organisationer med medlemsföretag i 
området. 

 

Följande kommentarer till frågeställningen har framkommit: 

• Vi ser det som en styrka att tillhöra Åsnenområdet. 
 

• En förutsättning för ett samarbetsnätverk är att man redan från början fastställer hur 
nätverk/samordning ska drivas vidare efter en projekttids slut. Det är Viktigt med ett långsiktigt 
perspektiv. 
 

• Ett samarbete i området är bra och det är viktigt att det är alla 3 kommunerna som gör detta 
tillsammans. 

Åsnen som begrepp 

Samverkan kring Åsnen 
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• Ja, detta är en förutsättning för utveckling av vår verksamhet. 

 

• Det kan eventuellt vara intressant om det drivs på ett sätt så att det faktiskt genererar affärer. 
Viktigt med stark marknadsföring som kan generera fler gäster framförallt under för- och 
eftersäsong. 
 

• Vikigt med fokus på marknadsföring. Viktigt med arbete mot utländska marknaden. 
 

• Viktigt med långsiktighet i samverkans projekt samt att alla 3 kommunerna är involverade 
 

• I ett ev. destinationsutvecklingsprojekt så är det viktigast att fokusera på marknadsföring. 
 

• Viktigt att arbeta med det genuina basutbud som området har att erbjuda samt att göra det 
tillgängligt. Det är även viktigt att man kan leverera bra och kvalitativa produkter så att man 
därmed också kan ta betalt på ett affärsmässigt sätt. 
 

• Om man ska skapa samverkansnät i samband med ett utvecklingsprojekt så är det viktigt att ha en 
affärsmässighet i sådana nätverk – det får absolut inte mynna ut i typen sociala sammankomster. 
Om man inte sätter fokus på utveckling av affärer så är det inte intressant att medverka. 
 

• Genom ett större utvecklingsprojekt för Åsnen som destination, kan man locka fler entreprenörer 
att utveckla och satsa, vilket i förlängningen genererar arbetstillfällen. 
Samarbetsprojekt ger alla inblandade ett sammanhang som är oerhört viktigt. Sammanhang ger 
långsiktighet och tydligare vägar i ett utvecklingsarbete och därmed en förutsättning för ett 
positivt resultat. 
Genom att skapa utvecklingsmöjligheter för entreprenörer så får man även ett verktyg för 
kvalitetssäkring. 
 

• Om man ska satsa på utveckling av Åsnenområdet så är det viktigt att ta hänsyn till bäddkapacitet 
under högsäsong. Det måste finnas kapacitet att ta emot fler gäster annars blir det problem istället 
för positiv verkan. 

 

Kommentarerna kan sammanfattas med att man vill ha fokus på marknadsföring, 

långsiktighet, affärsmässighet och en delaktighet från alla tre kommunerna. 

 

Man har även fått ta ställning till frågan om man kan tänka sig att aktivt arbeta i ett 
samverkansnätverk vid ett ev. utvecklingsprojekt av Åsnenområdet.   

62 st har svarat. 

Av dessa har 25 st har svarat Ja 

25 st har svarat Nej.  

12 st har svarat kanske eller tveksamt 

Många av de som svarat negativt när det gäller aktivt arbete i ett 
samverkansprojekt anger tidsbrist i fåmansföretag som anledning. 
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Naturvårdsverket har tagit ett nytt grepp i planeringen för nationalparker. Vid sidan 
av en ny långsiktig plan har en särskild genomförandeplan tagits fram för att lista 
prioriterade områden för 2009-2013. Västra Åsnen finns med i genomförandeplanen 
för 2009-2013. 4) 

Vid samtal runt en eventuell Nationalpark, Västra Åsnen, så uttrycker merparten av 
de intervjuade intressenterna en välvillig inställning. Man ser det positivt att en 
nationalpark kan generera fler gäster till Åsnenområdet. 

I de fall man ger uttryck för en mer tveksam inställning är detta i huvudsak kopplat 
till en oro för begränsningar i tillgänglighet, inte minst vad det gäller fisket i det 
berörda området. 

 

4) Källa Naturvårdsverket. 

 

 

 

 

Åsnenområdet har en unik miljö som kan bjuda på fantastiska upplevelser. Oavsett 
om man väljer en vattennära kanottur, spännande gösfiske, en stillsam promenad 
bland blommande äppelträd eller en god kopp kaffe i en kulturhistorisk park så är det 
hela tiden naturen som är den gemensamma nämnaren och en del av den totala 
upplevelsen. 

För att få en långsiktighet och kvalitet i ett utvecklingsarbete är det min övertygelse 
att man måste utgå från det genuina i området. I Åsnenområdet är det just naturen 
som är den stora resursen och häri finns områdets stora värde. Av denna anledning 
är det viktigt att resursen förvaltas väl så att det verkligen blir en långsiktighet i 
området. Dvs om äppelträden försvinner från sluttningarna i sydost eller 
Husebymaden fylls av kaveldun eller fåglarna slutar häcka i sjön så finns det inte 
heller någon produkt att sälja. Vid en utveckling av Åsnen som destination är det 
viktigt att utvecklingen hela tiden sker med en medvetenhet om detta.  

Åsnentillsynen är en verksamhet som har stor betydelse för Åsnen, såväl för bofasta 
som för besökare. Åsnentillsynen är även en statushöjare för området gentemot 
besökare, en aspekt som är viktig ur långsiktig marknadsföringssynpunkt. Det är 
viktigt att tillsynen anpassas i takt med förändringar i turistströmmarna. 

  

Sammanfattning 

Nationalparken 
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Det är min bestämda uppfattning att ökad turism och naturskydd i högsta grad är 
förenligt. Genom att ha målmedvetna och professionella satsningar så kan man också 
styra turistströmmarna på ett för naturen skonsamt sätt. Man får då en win-win 
situation där besökare erbjuds kvalitativa produkter, naturen värnas och 
entreprenörer ges möjligheter att utveckla sina näringar. 

 

Jag bedömer att det finns ett antal produkter som är utvecklingsbara i området. 

En målgrupp är fågelskådare. Det finns 3 kärnområden i denna del av världen som 
har internationell rang vad det gäller Fiskgjuse: Småland, Sörmland och Finland. 
Åsnen är ett begrepp utomlands bl.a. för denna fågel. Genom att skapa kvalitativa 
paket med fokus på den utländska marknaden kan man öka beläggning på för- och 
eftersäsong. Det är viktigt att det även på land erbjuds ett flertal bra platser för 
fågelskådning. 

En annan målgrupp är sportfiskare. Sjön är fiskrik och erbjuder bl.a. gös och gädda 
som båda är intressanta för sportfiskare. Fortfarande har gäddfiske med möjlighet till 
fångst av stora exemplar ett högt attraktionsvärde för många sportfiskare, inte minst 
europeiska gäster. Även inom denna gren finns utvecklingsmöjligheter på för- och 
eftersäsong om man kan leverera arrangemang med kvalitet. 

Ridning är en annan produkt som är intressant att lyfta fram. Turridning är en 
aktivitet som på många håll blivit populär. När det gäller ridning är tillgång till mark 
och ridvägar en förutsättning för att få denna produkt att växa. Då dessutom en av 
Åsnenkommunerna har profilen ”Hästriket” blir detta en verksamhet som har en 
samhörighet med den allmänna profilen. Även denna aktivitet är synnerligen lämplig 
för tider utanför högsommaren. 

Blir det en etablering av en Nationalpark i Åsnen så öppnar även denna för nya 
arrangemang såväl till lands som till sjöss. 

Det finns även andra områden som har utvecklingspotential. Exempel på detta är 
upplevelser på vattnet, cykel- och vandringsleder, bil- och mc-leder, kulturrelaterade 
aktiviteter m.m. 

 

För att kunna utveckla eller starta nya aktiviteter är det viktigt att man lägger fokus 
på kvalitet för att få lönsamma produkter. En viktig faktor i denna aspekt är kunnig 
personal och välutbildade guider. Det är min uppfattning att det finns mycket att 
förbättra på detta område. Dels en utökning av kvalificerad aktiva samt en 
samordning. Här kan man även se samverkansmöjligheter vid en ev. Nationalparks-
etablering. 

 

Utbudet av restauranger och caféer i området är väldigt begränsat idag. Detta är en 
stor brist som bör få stort fokus. Mat och dryck är en viktig del för att den totala 
upplevelsen ska bli positiv. Vill man ha en attraktionskraft i området är det viktigt att 
alla initiativ till denna typ av verksamheter stöttas.  
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I dagsläget är det en koncentration av boende i södra delen av Åsnenområdet. Det är 
dessutom ett begränsat urval av boendetyper. Campingplatser och stugboende står 
tillsammans för nästan 90 % av tillgängligt boende runt sjön. 

Om man framgångsrikt ska utveckla Åsnenområdet och stärka profilen för att få en 
ökad turism i området är det en förutsättning att det skapas fler bäddar av annan typ 
än camping och stugor. För att nå ett bra resultat för hela området är det viktigt att 
det blir en större spridning av boendet än vad som finns idag.  

I dagsläget finns det konkreta utvecklingsplaner av kvalitativt boende, i märkbar 
volym, på en av de största besöksanläggningarna som ligger i norra delen av Åsnen.  
Jag ser verkställighet av dessa planer som en förutsättning för att ett 
utvecklingsprojekt ska ges goda möjligheter att bli framgångsrikt.  

 

För att ge en tydlig bild av destinationen mot besökaren krävs att det finns ett 
gemensamt mål hos intressenterna i området. Att 97 % av de tillfrågade har svarat att 
man är positiv till att vara del av ett samarbetsnätverk runt Åsnen ger en tydlig 
fingervisning om ett stort engagemang för sitt område. Att intressenterna är positiva 
till ett samarbete är en förutsättning för att kunna inleda samtal om gemensamma 
mål.  

 

Tydliga mål och satsningar är också viktiga för att stimulera entreprenörer till 
utveckling och satsningar. Jag upplever att det råder en försiktighet i modet att 
utveckla i dagsläget. 

 

En framgångsfaktor som är avgörande i en destinationssatsning är 
försäljningskanaler. Lyckas man inte göra produkterna i området tillgängliga så 
kommer all investerad kraft att vara till spillo.  

 

En etablering av Nationalpark i området ger spännande möjligheter att stärka 
områdets profil ytterligare. För att kunna ge Nationalparksbesökarna största möjliga 
upplevelse av sitt besök i området, och därmed entreprenörerna bästa möjlighet till 
rätt satsningar, är det viktigt att få en god kunskap om denna gästtyps resvanor. 
Hur länge stannar en besökare i en nationalpark av den typ som Västa Åsnens övärld 
kan representera? Vad har man för önskemål vad gäller boende och aktiviteter? Hur 
ser Naturvårdverkets planer ut? Det finns flera frågetecken som är lämpliga att räta 
ut för att få mesta möjliga effekt av en Nationalpark i området. 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson 
Växjö 29/3 2010 
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BILAGA A 

Kontakter med Åsnenintressenter 
 

Personlig intervju 38 kontakter 
  Agnes Gårdsmejeri  Annelie Söder 

Bergsvägens B&B  Ann-Marie Thaung 

Blidingsholms Gård Konferens  Carl-Gustav Gustavsson 

Ekhagen Kurs- och Konferens  Urban Cederkvist 

Getnö Gard - Lake Åsnen Resort  Ingrid Olsson 

Grimslövs Folkhögskola Ulf  Tannerfalk 

Grimslövs Värdshus  Abdu Mahmoud 

Huseby Bruk  Sofie Magnusson 

Hätteboda Vildmarkscamping  Per Larsson 

ICA Nära Ryd  Jonas Andersson 

Kalvsviks Lanthandel  Göran Högstedt 

Kurrebo Idé- och Visningsträdgård  Kenneth Görtz 

Kärrasands Camping  Leif Andersson 

Ladan Johanna Engrup 

La-Mi Däck Q-Star  Lars-Göran  Persson 

Ljushuset Urshult  Mari Torstensson 

Mina Cusar  Ina Wenehult 

Mjölknabbens Camping  Sven-Olof o Amy Torstensson 

Motel Sjölunden i Ryd  Lars-Erik Engström 

Mårdslycke Krog  Jan-Olov Collén 

Natur & Bildning  Roger Anderssson 

Norraryds Camping  Andreas Ober 

SCR  Conny Sundström 

Service & Nöje i Urshult AB Matöppet  Selle Uzun 

Sjölundens Restaurang  Anne Granrot 

Småland Check In Turistbyrå Steven De Jonge 

Solvikens Pensionat  Inger Håkansson 

Ströbergs Lanthandel AB ICA  Madeleine Ströberg 

Tingsryds Camping  Jan-Olov Colleen 

Tingsryds Hotell och Konferens  Eva Arnesson 

Toftahult B&B  Christina  Morley 

Toftahult Stugförmedling  Christina  Morley 

Torne Camping & Fiskecamp  Michael Olsen 

Torne Gård B&B  Edit Karlsson & Lars-Erik Bergström 

Torne Kanot o Båtcenter  Rune Andersson 

Törnabygds Camping  Yvonne och Erik Nilsson 

Urshults Hotell  Eva Karlsson Stefan Hasselblad 

Ålshults Herrgård  John Blontrock & Marc van Beek 

Åsnenrökeriet  Christer Påhlsson 

Åsnens Fiskevårdsområde  Gösta Hyltén-Cavallius 
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Kontakt via telefon och i enstaka fall mail 29 kontakter 
 Besök Alvesta Ekonomisk Förening  Dietmar Aiff 

Blidingsholms Familjecamping  Gert en Boukje Beute 

Bo pa lantgard Conny Berg 

Bosgård  Monica och Bo Ursberg 

Chokladia  Marjo Savolainen 

Föreningen Rösmåla Skola  Frithjof  Wilke 

Grimslöv Mitt i Fågelriket  Leif Fransson 

HB Grimslövs Livsmedel ICA Leif Fransson 

Hembygdsf. G:a Urshult - Lunnabacken  Gunnar Andersson 

Kalvsviks Hembygdsf.  Göran Högstedt 

Kalvsviks sockenråd  Leif Petersson 

Kjelvis Fiskeguide  Kjell Johansson 

Kronobergs Ornitologiska förening  Per-Erik Larsson 
Kåranäs Stugby  Mia Närling 

Mörrumsåns Kultur- och Industriminnesförening  Randver Anders 

Osaby Säteri STF  Anders Johansson 

Pontus Persson Fiskeguide  Pontus Persson 

Rotahults Camping  Carina  Haglind Ahnstedt 

Rydkampen  Mikael Johansson 

Rössmåla Gård  Jan-Ove o Kerstin Säldervall 

Sikabackens Camping  Roger Dahlfors 

Skatelövs hembygdsförening Jan-Erik  Svanberg 

Småland Check In Förening Yngve Almkvist 

Stall Hinsegård  Peter Mattson 

Stall MayDay Chatrin Stensson 

STF Yvonne Mosell 

Urshults Camping  Lidia Smetala 

Vemboö Gamla Skola  Roger Karlsson 

Växjö Kommun Näringslivsutveckling  Anna Sjödahl 

Åsnentillsynen  Lars-Olof Hallberg 

Öppen Gårdsbod i Ugglekull  Rita & Lennart Fröberg 
 

 

 


