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Leaderprojekten som lyfter Lundaland
Vi i Leader Lundaland ideell förening vill gärna dela med
oss av alla de fantastiska resultat som företag, organisationer,
kommuner och privatpersoner i Lundaland skapat inom
ramen för Svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Här finner du ett urval resultat som visar mångfalden av projekt
som genomförts.
I Lundaland förbereds nu för en ny programperiod 2014 – 2020
för fortsatt lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.

Foto: Kerstin Jakobsson,
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Destination Lundaland

Dokumentärfilmen Borgeby Slott är ett tusenårigt
drama som handlar om Skånes, Danmarks och
Sveriges historia från vikingatid till 1900-talets
mitt. Harald Blåtands borg, Skånska kriget och
storkmålaren Ernst Norlinds möten med kultureliten
är några exempel på allt som berättas i den 70
minuter långa filmen.
Projektägare: Elkington Communication
Se den på Youtube!
sundtv.se

uppakra.se
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Lundaland Triathlon
Lundaland Triathlon, en spännande sprinttriathlon
som genomfördes i september 2014. Arrangemanget
blev en stor succé bland deltagarna och målet är ett
årligt Lundaland Triathlon.
Projektägare: Leader Lundaland ideell förening
lundaland.com

Kulturportalen i Lundaland

kulturportallund.se
dalby.kulturportallund.se
genarp.kulturportallund.se
revinge.kulturportallund.se
torna-hallestad.kulturportallund.se
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Filmen om Borgeby slott

Lundalandsleden är en historisk och stadsnära
vandringsled på drygt 36 km som skapats i en
triangel mellan de tre viktigaste historiska punkterna
i Lundaland; från Uppåkra, Lund, Dalby och tillbaka
till Uppåkra,
Projektägare: Leader Lundaland ideell förening

Hållbara Hardeberga

Fyra lokala internetportaler har skapats om
lokalhistoria och kulturarv i fyra byar kring Lund;
Dalby, Torna Hällestad, Genarp och Revinge.
Portalerna har knutits samman under namnet
Kulturportalen i Lundaland och ingår i Kulturportal
Lund - som på ett unikt sätt bevarar och publicerar
kulturhistoriskt intressant material.
Projektägare: Kulturportal Lund.

upplevlundaland.se
lundaland.com
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Lundalandsleden

Facebook: Hållbara Hardeberga

Lundaland är en god bit av Skåne. Genom att
fokusera på marknadsföring, hemsidor, nätverk samt
återkommande evenemang som Upplev Lundaland,
Lundaland Triatlon samt Alnarpsdagen, har platsen
synliggjorts och utvecklats.
Projektägare: Leader Lundaland ideell förening
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Hållbara Hardeberga är en ny spännande mötesplats
för ekologisk odling för att skapa ökad kunskap kring
ansvarsfull matproduktion för ett hållbart samhälle.
En naturlig samlingspunkt för socialt företagande
och besökare.
Projektägare: Hållbara Hardeberga ideell förening

Ett kulturhistoriskt maktcentra som väntar på att
återupptäckas är Dalby kloster, byggt på 1060-talet,
en gång Skånes rikaste kloster, samt Dalby
kungsgård som är Skånes äldsta bebodda hus.
En utvecklingsplan har tagits fram undertecknad
av Lunds kommun, Kulturen, Lunds stift, Dalby
församling och Statens fastighetsverk.
Projektägare: Dalby Kulturkvadranten
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Dalby kloster & kungsgård

Landskapets teater
Landmärket Landskapets teater är en konstnärlig
installation vid utsiktsplatsen Bligehöj, en rastplats
intill Harlösa kyrka med utsikt över Fågelriket och
Skåneleden.
Projektägare: Harlösa Byalag

Facebook: Genarps alternativa sportförening
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= Lundalands landmärke
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Genarp Dirt-Pump & BMX-bana
En cykelpark har anlagts i Genarp efter år med
cyklande barn och ungdomar som byggt hopp och
hinder runt om i byn. Parken skapades genom att
unga och äldre entusiaster iordningställde ett
igenvuxet område till en fantastisk cykelpark med
olika banor.
Projektlägare: Lunds kommun

borgebyslott.com
kulturen.com

= Trekking center
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fagelriket.se
arna.nu

Borgen i bygden

Filmen om Lundaland
I den sju minuter långa humoristiska turistfilmen
Den underbara resan i Lundaland, visas tittarna runt
av två storkar och en pyssling bland ett tjugotal
spännande besöksmål för upplevelser, friluftsliv
och rekreation i Lundaland. Filmen riktar sig till
barnfamiljer.
Projektägare: Elkington Communication
Se den på Youtube!

Landmärket Borgen i Bygden är en modell i gjutjärn
över Borgeby slott, placerad på slottet, som på
ett konstnärligt vis tolkar traktens historia och
markerar borgen som en historisk plats och svunnen
kommunikationspunkt i ett historiskt landskap.
Slottet byggdes av Harald Blåtand cirka år 960.
Projektägare: Kulturen i Lund.
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Fågelriket är Lundalands östligaste nav med stora
naturvärden, våtmarker, sjöar, många utsiktsplatser
och fågeltorn. Hit reser kulturarbetare från hela
världen för att delta i konstnärsresidenset ARNA
och inspireras av naturen i Sveriges artrikaste
fågelområde.
Projektägare: ARNA ideell förening.
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ARNA i Fågelriket

10

Kävlingeån
– den blå leden genom Lundaland

14

Lundalands filharmoniska orkester
Lundalands egen filharmoniska orkester ledd av
dirigent Kristofer Wåhlander är välkänd för att
bjuda på kraftfulla konserter på oväntade platser
på landsbygden, som nedlagda fabriker, lagerlokaler,
ridhus och logar. Det är inte ovanligt med 150 - 200
musiker och sångare på scen när det ges konsert.
Projektägare: Kävlinge kommun

Bild: Nicklas Rudfell
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lundalandsfilharmoniker.se

Pilgrimsklockan på Vikingatider

För att synliggöra och tillgängliggöra Kävlingeån
som rekreationsområde har spänger lagts ut vid
Borgeby slott, det gamla fiskemuseet vid Håstad
mölla har rustats upp, skyltar som beskriver
landskapet, ån, dess natur och historia har satts
upp längs med ån och en guidebok har tagits fram.
Projektägare: Kävlinge kommun

Landmärket Pilgrimsklockan är en 50 kilo tung
bronsklocka som gjöts på Vikingatider 2010.
Vid speciella tillfällen hängs klockan upp i en
klockstapel som en synlig och hörbar bro mellan
1000-talets Skåne och vår egen tid.
Projektägare: Vikingatider ideell förening

lundaland.com

vikingatider.se

Visualisering av fyndplatsen i Uppåkra har haft
fokus på ökad tillgänglighet och infoskyltar. I
utställningslokalen finns idag en interaktiv karta
som visar varifrån i världen fynden kommer. Med
hjälp av appen Tidsmaskinen kan besökare vid alla
tider på dygnet få olika virtuellt guidade turer på
fyndplatsen.
Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
uppakra.se
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Öresundsfisk
Det nya varumärket Öresundsfisk och Sveriges
första Community supported fishery har etablerats
för ökad lokal avsättning av fångst från Öresund.
Projektägaren och lokala fiskare arbetar tillsammans
för att långsiktigt stärka det kustnära yrkesfisket.
Projektägare: SEA-U Marint Kunskapscenter.
oresundsfisk.se

Under Slottsdagen på Örtofta slott 2013
bjöds flera tusen besökare på hantverk,
konst, dans och historiskt föredrag. I Kävlinge
gjordes 2015 även en georadarmätning från
fyrhjuling för att leta spår av Skånes äldsta
broöverfart. Enligt forskare ska bron ha påmint
om den berömda Ravning bro på Jylland.
Projektägare: Harjagers Härads Fornminnes- och
Hembygdsförening
hembygd.se/harjagers-harads
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Slottsdag på Örtofta slott
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Facebook: Värpinge Grön Gårdsbutik
sofisam.se

Bjärred

uppakra.se

2

Projektet Värpinge Agroinkubator har tagit fram
metoder för integrering genom odling; hur företag,
ideella föreningar och offentlig sektor kan samarbeta
kring integration, rehabilitering, språkträning och
arbetsträning med odling, beredning och försäljning
som verktyg.
Projektägare: Värpinge Grön LivsCultur AB

Att vara arkeolog är ett riktigt detektivarbete.
Skolelever och lärare bjöds in till projektet ”Det
synliga Uppåkra” för att tillsammans med arkeologer
skapa det pedagogiska programmet Tidsdetektiven,
där eleverna tolkar vad de tror hänt i Uppåkra på
järnåldern.
Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stångby

Värpinge Agroinkubator
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Barsebäckshamn
Löddeköpinge

Tidsdetektiven i Uppåkra

Furulund
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Barsebäck

vandraiskane.se
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lommaevent.se
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För att utveckla vandringsleder och stimulera
vandringsturism i Lundaland genomfördes ett
samarbetsprojekt mellan Leader Lundaland och
Leader Ystad-Österlen. Resultaten är de två nya
vandringslederna Lundalandsleden och Löddeleden,
en natur- och kulturhistorisk vandringsguidebok
över Pilgrimsvägen mellan Lund och S:t Olof, samt
hemsida, kartor och trekkingcenter.
Projektägare: Leader Lundaland ideell förening

Kävlinge

Vandra i Skåne
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Hofterup

Toner vid Borgeby Slott är ett populärt årligt
musikaliskt evenemang som etablerats på ett av
Lundalands fantastiska slott.
Projektägare: Lomma event ideell förening
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Toner vid Borgeby Slott
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nosco.se

•Hållbara Hardeberga
•Leader i Skåne
•Lundaland Thriathlon
•Levande hamnar o hållbart fiske
•Den underbara resan i Lundaland
•Fingerboardevent
•Öppet hus på Per Larssons
Traktormuseum
•Slottsdag på Örtofta slott
•Kävlingeån som resurs
•Revingeheds natur
•Walking Peace
•Värpinge agroinkubator
•The Walk
•Sydting 2013
•Ung nu
•På Jakt efter jakten
•Kävlingeån
- den blå leden genom Lundaland
•Karta över Pilgrimsvägen Lund St Olof
•Skåne festivaler
•Manzanas Baile live
•Gör Leader nytta i Region Syd
•Det synliga Uppåkra
•Visualisering av Uppåkra
•Landsbygdsutvecklingscenter
i Lundaland
•Landskapets teater
•Kulturscen Flyinge
•Borgen i bygden
•Ekovision för Vombsjösänkan
•Torna Hällestad Trekking Center
•Pilgrimsvägen Lund - St Olof,
Natur & kulturhistorisk guidebok
•Lundalandsleden
•Harlösa Trekking Center
•Sound of Silence
•Esarps fiber
•Löddeleden
•Ekoturism i Fågelriket
•Vandra i Lundalandkartan
•Kunskapsstråket
•Tillgängliggörande av Kävlingeån
vid Örtofta
•Ekoturism i Flyingebygden
•Skördefest i Staffanstorp
•Kävlingebron
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perlarssons.se,
businessport.se,
staffanstorp.se

21 digitala presentationer har skapats i samarbete
med hembygdsföreningar, byaalag och lokala aktörer.
Dessa presenterar en lång rad upplevelser om
Lundaland inom historia, geografi, sägner, traditioner,
events och företagande. Konsthantverk, muséer,
utställningar och Smaka på Lundaland är några
exempel.
Projektägare: Nosco AB

•Sommarmusikal i Hög
•Lundalandrådet
•Första Koföreningen
•Lundaland berättar
•Utveckling av Harlösanejden
•Pilgrimsbron
•Bygdeplan rörande Flyingebygden
•Lundalandtidningen
•Lokalsida
•Ungt entreprenörskap i Lundaland
•Hantverkslägret
•Hampa
•Upplev Lundaland
•Idrotten når ut
•Lundalandvisionen
•Skrylle satelliter
•Lundalands filharmoniska orkester
•Rehabträdgård i Lyngby
•Bördighetsutveckling & bioenergi
•Green Challange
•Synliggör Lundaland digitalt
•Fågelriket
•Bo i Lundaland
•Dalbys kulturarv
•Toner vid Borgeby Slott
•Backlandskapets vägar & möjligheter
•En resa i tiden - 950 år
•Biogas i Lundaland
•Ridleder i Lundaland
•Hvilan visningsträdgård
•Lundaland Green Challenge
•Genarp Dirt-Pump och BMX
•Lundaland i tiden
•SE Lundaland
•Filmen om Borgeby slott
•Idrottens unga och jobb
•Kävlinge ekomässa
•Opera på trekvart
•Cykelrike Lundaland
•Lundalandsmarknaden
•Matcha unghäst och ung ryttare
•Dalby kloster - från ord till handling
•Mozart i Lundaland
•Arna i Fågelriket - steget ut i världen
•Andrum i Lundaland
•Vandra i Skåne

104

Synliggör Lundaland digitalt

Lundalandprojekt

ARNA i Fågelriket
Borgen i bygden
Dalby kloster och kungsgård
Destination Lundaland
Filmen om Borgeby slott
Filmen om Lundaland
Genarp Dirt Pump & BMX-bana
Hållbara Hardeberga		
Kulturportalen Lundaland
Kävlingeån
– den blå leden genom Lundaland
Landskapets teater
Lundalandsleden
Lundaland Triathlon
Lundalands filharmoniska orkester
Pilgrimsklockan
Sounds of Silence
Synliggör Lundaland digitalt
Toner vid Borgeby slott
Tidsmaskinen och infoskyltar i Uppåkra
Tidsdetektiven i Uppåkra
Traktorns dag
Vandra i Skåne
Värpinge Agroinkubator
Öresundsfisk
Slottsdag på Örtofta slott
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Hela 3 700 besökare kom till Traktorns dag på
Mossheddinge gård en helg i september 2014 för att
se den unika museisamlingen på Per Larsson Antique
Tractor Museum. Det bjöds på traktorturer för
barn, MC-körning, uppvisningar och traktorkonsert.
Eko-skafferiet, Lunnarps Hill och Lantkäk sålde
närproducerat.
Projektägare: Staffanstorps kommun
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Landmärket Sound of Silence är en stenbänk i diabas
intill Lundalandsleden vid järnåldersboplatsen
Uppåkra som ger möjlighet till vila och reflektion
över landskapets betydelse genom årtusendena.
Projektägare: Leader Lundaland ideell förening

Traktorns dag i Mossheddinge
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Döjsebro

Sound of Silence
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Följ vårt fortsatta arbete 2014 - 2020
facebook.com/llulundaland

LEADER lyfter
LUNDALAND!

