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Pimpelfiske på Hjälmsjön. Kanotstjärnan Markus Oscarsson tränar kanot på Hjälmsjön 
utanför Örkelljunga 2003.
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■ 1,4 miljoner kronor är beviljade från 
Leader för att utreda förutsättningarna 
för ett center för sport och naturturism 
vid Hjälmsjön året runt.
I november förra året bil
dades föreningen Natur
arenan vid Hjälmsjö. I sty
relsen finns kommunen, 
det lokala näringslivet och 
föreningar representerade, 
men också Henrik Malmros 
från Skånes roddförbund 
och Charlotte Fogde Andre
asson, Turism i Skåne.

– Syftet var att  diskutera 
förutsättningarna för ett 
centrum för naturspor
ter vid Hjälmsjön, och om 
det fanns intresse, gå vi
dare, säger Krister Pers
son som är kommunens 
näringslivs och turistchef 

och dessutom ordförande 
i styrelsen.

Snart hade en ansökan 
om bidrag från EU:s lands
bygdsprogram, Leader, for
mulerats. Nyligen blev det 
klart att föreningens ansö
kan om 1,4 miljoner kronor 
godkänts av Leader Nord
västra Skåne med Öresund. 
Klartecken väntas nu från 
Jordbruksverket.

Pengarna ska användas till 
en förstudie som ska göras 
under nästa år och ska för
hoppningsvis resultera i en 
färdig tidplan, med affärs

upplägg, samarbetspart
ners och finansiering.

– Det är en oerhört stor 
vision, antingen når vi fram 
till den, eller så når vi en 
bit på vägen, säger Krister 
Persson som nu förbereder 
rekryteringen av en pro
jektledare på heltid.

Projektledaren ska sam
arbeta med kommunen 
och jobba tillsammans med 
lokal befolkningen och för
eningar.

Uppdraget är också  att un
dersöka om det finns kom
mersiella krafter som är 
intresserade och som kan 
tänka sig att finansiera 
en anläggning för hotell, 
restaurang, gym, kontors
lokaler för småföretagan
de inom naturturism, vil
ket ses som en förutsätt

EU-stöd till förstudie av  
naturarena vid Hjälmsjön

ning för att naturarenan 
ska bli verklighet.

– Får man vara lite fräck 
att önska så är det någon 
i slutet av sitt yrkesliv, som 
har kompetens och nätverk 
och tycker att det skulle 
vara ett roligt sätt att av
sluta.

Men vad som ska ingå i na
turarenan är inte hugget 
i sten. Krister Persson talar 
om allt från att uppleva na
turen till sport på elitnivå.

– Rodd och kanot är gan
ska naturligt, men det är 
några av många möjlig
heter. Vintertid har man 
skridskoåkning, skidåk
ning, isjakt… Sommartid 
finns allt man kan göra 
i skogen, cykling exempel
vis, och allt som går att göra 
i vatten.

I konceptet ska man tän
ka in allt från hur man tar 
sig till platsen, till mat och 
boende. Även kultur och 
konst kan finnas med.

Och även om invånarna 
i Örkelljunga kommun är 
en målgrupp, är tanken 
att nå ut till fler som kan 
vara intresserade av det 
som ofta kallas ”Sveriges 
första vildmark”, alltså om 
man kommer söderifrån 
från Danmark och konti
nenten.

– Vi lyfter blicken lite, 
 säger Krister Persson.

TEXT: ANNSOFIE 
WIELAND
annsofie.wieland 
@hd.se
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Möjligheter för rodd upp till elitnivå ses som en självklar del 
av en ”naturarena”, men också upplevelser för motionärer. 

A
R

KIV
FO

TO
: AV

D
O

 BILK
A

N
O

V
IC

ÖRKELLJUNGA

Hjälmsjön

”Det är en oer-
hört stor vision, 
antingen når   
vi fram till den, 
eller så når vi en 
bit på vägen.”
Krister Persson, kommunens 
näringslivs- och turistchef.
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