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Du kan delta!

• Om du är en lantbrukare, markägare eller
lantbruksrådgivare inom ett Lärområde, t ex
Dalsland, hör av dig till den lokala kontaktpersonen
för projektet för att se hur du kan dra nytta av och
delta i projektet.

• Om du är en lantbrukare, markägare eller
lantbruksrådgivare utanför Lärområdena, men som
arbetar inom HNV-odlingslandskap, titta efter
sammanställningen av innovationer (klar hösten
2017). Kanske hittar du något som kan vara
användbart för dig!

• Om du är lärare, kika på vår hemsida. Under andra
halvan av projektet kommer en uppsättning
undervisningsmaterial om HNV-system att läggas
upp.

• Om du är en forskare, konceptet HNV erbjuder ett
spännande tvärsektoriellt forskningsområde.

• ALLA kan stödja HNV-lantbruk genom att besöka
vår Lärområden eller andra HNV-regioner. Många
bedriver hållbar turism och produktion av lokala
matspecialitéer.

Under 2016 till 2019 kommer
projektet leverera:
• En inventering av innovationer inom varje

Lärområde

• En analys av framgångsfaktorerna vid
innovationsprocesser

• En innovationsmässa för att underlätta
kunskapsutbyte mellan olika länder och
Lärområden

• En uppsättning undervisningsmaterial att använda
för lärare och studenter inom lantbruks-,
landsbygdsutvecklings- eller
naturvårdsutbildningar kring HNV-konceptet

• En interaktiv Atlas över innovationer som kan vara
aktuella att använda inom HNV-områden

• Forskningsartiklar och presentationer
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Du kan delta!
Inom lärområdet Dalsland arbetar vi med att hitta 
lösningar för hållbar markanvändning.
• Du som är lantbrukare, markägare eller lant-

bruksrådgivare inom lärområdet Dalsland kan ta 
kontakt med projektet för att se hur du kan ta del 
av och delta i projektet. På länsstyrelsens projekt-
hemsida finns aktuella kontaktuppgifter.

• Du som är lärare kan besöka projektets webb-
plats. Från och med 2018 kommer en uppsätt-
ning undervisningsmaterial om HNV-lantbruk att 
läggas upp på webbplatsen.

• För dig som är forskare erbjuder konceptet HNV 
ett spännande tvärsektoriellt forskningsområde.

• Du kan stödja HNV-lantbruk genom att besöka 
lärområden eller andra HNV-regioner. Många 
bedriver hållbar turism och produktion av lokala 
matspecialitéer.

Även du som befinner dig utanför Dalsland, och är 
intresserad av frågor som rör hållbar markanvänd-
ning, kan självklart delta i projektet!

Under 2016 till 2019 kommer  
projektet leverera:
• Inventering av befintliga och nya idéer inom varje 

Lärområde
• Analys av framgångsfaktorerna vid innovationspro-

cesser
• Innovationsmässa för att underlätta kunskapsut-

byte mellan olika länder och Lärområden
• Undervisningsmaterial som lärare och studen-

ter kan använda för utbildning inom lantbruk, 
landsbygdsutveckling eller naturvård kopplat till 
HNV-konceptet

• Interaktiv Atlas över goda idéer som kan vara 
aktuella att använda inom HNV-områden

• Forskningsartiklar och presentationer I Sverige drivs projektet av Länsstyrelsen Västra Götalands län 
och Sveriges lantbruksuniversitet SLU. 



Nätverket HNV-Link
Projektnamnet HNV-Link står för High Nature Value 
farming - Learning, innovation and knowledge. 
Nätverket HNV-Link arbetar för att utveckla och sprida 
nya idéer som stärker HNV-lantbruk. Projektets fokus 
är att utveckla idéer som bidrar till positiva miljöeffekter 
för natur, jordbruksföretag och samhället i stort. Idéerna 
ska även bidra till en positiv påverkan på den sociala och 
ekonomiska situationen hos företagen och samhället.  

Projektet länkar samman tio områden som vart och 
ett har högt inslag av HNV-lantbruk och där det finns 
idéer kring hur denna typ av lantbruk kan stärkas. Dessa 
geografiskt avgränsade ytor utgör projektets lärområden. 
Sveriges lärområde är beläget i Västra Götalands län och 
består av landskapet Dalsland.

Vad kännetecknar HNV-odlingslandskap?
Odlingslandskap med höga naturvärden (HNV) är om-
råden i Europa där de pågående lantbruksmetoderna är 
nyckeln till en variationsrik och artrik natur.

Odlingslandskap med höga naturvärden är också kul-
turellt och ekonomiskt viktiga. Dessa kvalitéer bibehålls 
tack vare lantbruket. HNV-odlingslandskap utgör viktiga 
delar av det europeiska lantbruket som helhet. 

Varje lärområde har sin unika historia och förklaringar 
till att situationen i dagsläget ser ut som den gör. Varje 
område har sina utmaningar och möjligheter och kan 
bidra med viktig kunskap.

Vad är syftet med projektet?
HNV-lantbruk behövs! Men hur kan ekonomiska och 
sociala förbättringar ske samtidigt som HNV-karaktären 
bibehålls? Vad kan Europas HNV-områden göra för att 
lyckas med detta?

Projektets syfte är att hitta befintliga, eller nya, lösningar 
som säkerställer en hållbar framtid för HNV-lantbruket. 
Inom projektet kommer lärområdena användas för att 
samla in innovativa lösningar inom en rad områden; 
teknik, produktutveckling och handel, sociala frågor, 
samt hur system för ersättningar och stöd är utformade. 
Syftet är också att identifiera områden eller situationer 
där idéer saknas, men skulle kunna göra stor skillnad.

De framgångsrika exemplen och lärdomarna från dessa 
kommer att vara fritt tillgängliga att använda för var och 
en som är engagerad i HNV-lantbruk på något sätt.
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Projektets Lärområden utgörs av:
  Western Stara Planina region, Bulgarien
	 	 Dalmatian Islands, Kroatien
	 	 Thessalia, Grekland
	 	 Causses & Cévennes, Frankrike
	 	 The Burren, Irland
	 	 Sitio de Monforado, Portugal
	 	 Eastern Hills of Cluj, Rumänien
	 	 La Vera, Extremadura, Spanien
	 	 Dartmoore, Storbritannien
	 	 Dalsland, Västra Götalands län, Sverige

Vad är syftet med projektet?

HNV-lantbruk behövs! Men hur kan ekonomiska och
sociala förbättringar ske samtidigt som HNV-karak-
tären bibehålls? Vad kan Europas HNV-områden göra
för att lyckas med detta?

De framgångsrika exemplen och lärdomarna från
dessa kommer att vara fritt tillgängliga att använda
för var och en som är engagerad i HNV-lantbruk på
något sätt.

 www.hnvlink.eu/learning-areas/

Varje Lärområde har sin unika historia och förklaringar
till att situationen i dagsläget ser ut som den gör. Varje
område har sina utmaningar och möjligheter och
kommer att bidra med viktig kunskap.

Projektet syfte är att hitta befintliga, eller nya,
lösningar som säkerställer en hållbar framtid för
HNV-lantbruket. Inom projektet kommer
Lärområdena användas för att samla in innovativa
lösningar inom en rad områden; teknik,
produktutveckling och handel, sociala frågor, samt
hur system för ersättningar och stöd är utformade.
Syftet är också att identifiera områden eller
situationer där innovationer saknas, men skulle
kunna göra stor skillnad.

Nätverket HNV-Link

Projektnamnet HNV-Link står för High Nature Value
farming: Learning, Innovation and Knowledge.
Nätverket HNV-Link arbetar för att utveckla och
sprida idéer och innovationer som stärker HNV-
jordbruk. Projektets fokus ligger på innovationer som
leder till att de positiva miljöeffekterna från dessa
jordbruksföretag och samhällen ökar ytterligare.
Innovationerna ska även bidra till att den sociala och
ekonomiska situationen hos företagen och samhället
påverkas i positiv riktning.

Projektet länkar samman tio områden som vart och
ett har högt inslag av HNV-lantbruk och där det finns
idéer kring hur denna typ av lantbruk kan stärkas.
Dessa geografiskt avgränsade ytor utgör projektets
Lärområden. Sveriges Lärområde är beläget i Västra
Götalands län och består av landskapet Dalsland.

 Vad kännetecknar HNV-
 odlingslandskap?

High Nature Value farmland, odlingslandskap med höga
naturvärden (HNV), utgörs av områden i Europa där de
pågående jordbruksmetoderna är nyckeln till en
variationsrik och artrik natur.

Odlingslandskap med höga naturvärden är också
kulturellt och ekonomiskt viktiga- och dessa kvalitéer
bibehålls tack vare jordbruket. Denna typ av
odlingslandskap utgör viktiga delar av det europeiska
jordbruket som helhet.

Projektets lärområden utgörs av:
Western Stara Planina region, Bulgarien

Dalmatian Islands, Kroatien
Thessalia, Grekland

Causses & Cévennes, Frankrike
The Burren, Irland

Sitio de Monforado, Portugal
Eastern Hills of Cluj, Rumänien
La Vera, Extremadura, Spanien

Dartmoore, Storbritannien
Dalsland, Sverige

www.hnvlink.se/learning-areas/

ALLA kan stödja 

HNV-lantbruk genom att 

besöka lärområden eller 

andra HNV-regioner.


