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Slutrapport av projekt Meteorum 
 
2013-05-01 – 2015-01-31. 
 
 
Projekt Meteorum har bedrivits som ett samverkans projekt mellan de fyra Siljanskommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa. Projektet som 
var en uppföljare till ett projekt via Leader DalÄlvarna startade den den 1 maj 2013 och avslutades den 31/1 2015. 
 
Projektets syfte: 
Att ta fram förutsättningar för ett unikt nationellt och internationellt besöksmål inom turism, till gagn för den småskalige entreprenören inom 
turism. Att på sikt öka antalet turister till regionen. 
 
Projektets mål: 
En organisationsform ska vara färdig vid projektets slut och även en modell för hur det ska verka/styrform. Den utförande fasen ska vid 
projektets slut vara inledd. 
 
Bakgrund 
I Siljansbygden, Dalarna, finns en dold tillgång, nämligen ett av de största meteroitnedslagen på jorden: Västra Europas största meteoritnedslag. 
Hittills har inte meteoritnedslaget använts i någon större utsträckning av de berörda kommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa för att 
marknadsföra bygden eller för att främja turismen. Detta vill vi härmed ändra på!!! 
 
Sara Johansson vid Institutionen för Geovetenskap, Uppsala Universitet skrivier i sitt kandidatarbete om GEOTURISM  I SILJANSOMRÅDET. 
Hennes konklusion är som följer: 
 
" Det finns stora möjligheter att med meteoritnedslaget som central punkt och lockbete visa upp ett helt områdes historia. Om man dessutom 
tar med den industriella utvecklingen som kalkindustri, gruvnäring, hantverk och så vidare blir det tydligt vilken inverkan geologin har på bygden. 
Genom att locka med något så spännande som ett meteoritnedslag ger man således möjlighet att visa upp Dalarnas intressanta historia ända in i 
nutid. Siljansområdet ett geoturistiskt intressant område inte bara tack vare sin intressanta geologi utan också den långa traditionen av 
nyttjande av naturresurser. Som sammanfattning av den stora potentialen Siljansområdet har som geoturistiskt mål ska främst tre saker 
nämnas:  
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• Siljansområdet är geologiskt sett unikt. Detta är givetvis det viktigaste argumentet för att arbeta för en geopark just här. Det är västra Europas 
största meteoritkrater.  
 
• De fyra kommunerna inom vilka Siljansområdet ligger kan redan idag visa upp en stor variation av besöksmål och de flesta kan på något sätt 
kopplas till. En viktig del av arbetet är delvis redan gjort även om det finns utrymme för förbättringar.  
 
• Engagemanget och nytänkandet är stort i Siljansområdet. Det finns gott om vilja och kreativitet. Det är inte frågan om att utarbeta ett helt nytt 
arbetssätt. Snarare gäller det att samordna de arbetsmetoder som finns och att driva arbetet mot ett gemensamt mål, under ledning av en 
organisation, förslagsvis projekt Meteorum.  
 
Bygdens koppling till geologin är slående då såväl jordbruk som kalkindustri varit grunden i samhället under hundratals år. Att utöka vad 
regionen erbjuder i turistväg genom att etablera en geopark ger fördelar rent ekonomiskt för alla inblandade. Marknadsföringen av bygden blir 
bättre och på sikt lockar en geopark fler besökare också till andra besöksmål.  
Projekt Meteorum ligger helt rätt i tiden. Att en geopark i Siljansområdet skulle locka besökare från när och fjärran råder det ingen tvekan om. 
Intresset för geoturism är stort runt om i världen och växer för varje år. Ingen annan plats i Sverige kan erbjuda samma intressanta historia, 
samma nära koppling mellan geologi och bygdens historia, samma fantastiska natur. Det har sagts att Dalarna är ett Sverige i miniatyr och 
Siljansområdet är självklara platsen för Sveriges första internationella geopark. " 
 
METEORITNEDSLAGET som formade Siljansringen för ca 377 miljoner år sedan gav upphov till unika geologiska avlagringar som fascinerar 
geologer över hela världen. Bland geologer har det länge påpekats att de unika geologiska värdena är av såväl nationellt som internationellt 
intresse och bättre borde lyftas fram inom turistnäringen, men även i undervisningssyfte. Likaså har det bland museifolk och andra framhållits 
att kalk- och sandstensindustrin, samt övrig gruvverksamhet i området kan lyftas fram i samma syfte då intresset för industrihistoria ökar över 
hela världen.  
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Etablerandet av Sveriges första internationella geopark 
Genom det ökade intresset för geologi och geoturism över hela världen, har så kallade Geoparker inrättats på många platser runt jorden. I det 
världsvida nätverket av internationella geoparker GGN – Global Geoparks Network som drivs av Unesco, finns totalt 111 geoparker. Ca. 64  av 
dessa geoparker finns i Europa som en del av nätverkets europeiska motsvarighet EGN – European Geoparks Network, men dock ingen i Sverige 
ännu.. Genom medlemskap i GGN, får ett område en unik möjlighet att positionera sig såväl nationellt som internationellt. 
Med stöd från Riksantikvarieämbetet, Leader Dalälvarna och Region Dalarna har de fyra Siljanskommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa 
kommuner arbetat gemensamt med Länsstyrelsen för att nå målet med att bilda en geopark. Ett första mål är att etablera en nationell geopark 
under SGU (Sveriges geologiska Undersökning i Uppsala) våren 2015 och sedan fortsätta arbetet mot att nå internationell status. 
 
Strategier 
För att arbeta mot målet att kunna etablera först en svensk geopark i Siljansområdet och i nästa steg en internationell geopark, har vi arbetat 
enligt följande strategier: 

a) Arbete med förankring på olika nivåer. 
b) Geografisk angränsning och urval av geologiska besöksmål (geosites). 
c) Framtagande av en vetenskaplig geologisk beskrivning av Siljansområdet. 
d) Marknadsföring. 
e) Att stödja entreprenörer och föreningar 
f) Samverkan med andra projekt och workshops 
g) Samla och sprida kunskap 
h) Studiebesök 
i) Styrgruppsmöten 
j) Intervjuer med EGN geoparker i Europa. 
k) Samarbeten med högskolor, universitet och enskilda studenter i Sverige och Europa. 
l) Arbete med förslag till framtida organisering av Meteorum.  
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Arbetet med förankring har skett på flera nivåer. 
Att förankra ett projekt av en sådan digniditet kan inte nog betonas.  
 
1). Förankring av projektet bland de styrande i de fyra inbegripna kommunerna. 
2). Förankring på länsnivå: Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Dalarnas Museum, Högskolan Dalarna. 
3). Förankring på riksnivå: Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala och andra projekt med geologi som tema.  
4). Förankring bland föreningar och entreprenörer i Siljansområdet samt bland lokal befolkningen. 
5). Förankring på internationell nivå genom kontakter med andra Europeiska geoparker. 
 
Alltsedan embryot till Meteorum började ta form från 2009 – 2010 (grunden lades redan år 2000) har Länsstyrelsen Dalarna via 
naturvårdsdirektör Stig-Åke Svensson ställt sig positiv till det projekt Meteorum. Sedan våren 2013 har Länsstyrelsen tillsatt en projektansvarig, 
Agneta Arnesson Westerdahl till att arbeta med geoparkfrågan. Agneta har sedan dess haft ett nära samarbete med undertecknad. Såväl Agneta 
som Stig-Åke har deltagit i Meteorums styrgruppsmöten.  
 
Även landshövding Maria Norrfalk har engagerat sig i projektet och intagit en ledande roll för att samla kommunerna kring projektet. Under 
projektperioden har två kso möten hållits vid vilka landshövdingen har varit presiderande.  
 
Kso möte den 3 maj 2013.  

 Naturvårdsdirektör Stig-Åke Svensson och landshövding Maria Norrfalk. 
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KSO möte i maj 2013. 
Den 3 maj 2013 hölls ett möte på hotell Långbergs i Tällberg där projekt Meteorum och eteblerandet av en geopark i Siljansbygden diskuterades 
av Länststyrelsen Dalarna och  
representanter för de fyra Siljanskommunerna Leksand, Orsa, Mora och Rättvik samt Leader DalÄlvarna. Presiderande var Landshövding Maria 
Norrfalk och naturvårdsdirektör Stig-Åke Svensson. 
 
Syftet var att diskutera alla parters inställning till att projektet genomförs. Alla parter visade sig mycket positiva till det fortsatta arbetet och helt 
inställda på genomförandet. Särskilt protokoll från detta möte finns hos Meteorum och Länsstyrelsen för den som vill studera detta. Deltagare i 
mötet var: 
Mötesordförande: Landshövding Maria Norrfalk 
Antecknare: Agneta Arnesson Westerdahl, projektledare, Länsstyrelsen 
Från Länsstyrelsen dessutom: 
Enhetschef Stig-Åke Svensson 
Chaufför Kent Larsson 
 
Inbjudna deltagare: 
Kommunalrådet Bengt-Åke Rehn, Mora 
Kommunstyrelsens vice ordförande Anders Rosell, Orsa 
Kommunalrådet Annette Riesbeck, Rättvik 
Kommunchef Ulf Israelsson, Rättvik 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anne-Lie Stenberg, Leksand 
Oppositionsrådet Lars-Erik Jansson, Leksand 
Verksamhetsledare Elsa Wolff, LeaderDalÄlvarna 
Handläggare Christina Lindfors, LeaderDalÄlvarna 
Näringslivschef och representant från Meteorums styrgrupp Markus Svensson, Rättvik 
Projektledare Meteorum Thomas Jacobs, Rättvik 
 
Kso möte den 21 mars 2014. 
Ytterligare ett KSO möte hölls på hotell Dalecarlia i Tällberg under ledning av landshövding Maria Norrfalk med en liknande sammansättning av 
deltagare som året innan. Agneta Arnesson Westerdahl, projektledare, Länsstyrelsen och Meteorums projektledare Thomas Jacobs redogjorde 
för projektets arbete så långt, dess innevarande status och planering för den framtida utvecklingen.  
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KSO och KS möten 2014. 
På ett KSO möte i Mora med kommunualråden och kommunchefer från samtliga fyra Siljanskommuner sommaren 2014 informerade Thomas 
Jacobs om Meteorums utveckling under projekttiden.  
 
Våren och sommaren 2014 informerade Thomas Jacobs och Agneta Arnesson – Westerdahl om projekt Meteorums status och förväntningar 
inför framtiden på KS möten i Orsa, Leksand och Rättvik.  
 
Marknadsföring. 
Under projekttiden har vi arbetat med att synliggöra projektet i olika sammanhang. Allt för att skapa ett intresse kring Meteorum, främst bland 
såväl styrande som lokalbefolkningen i Siljansområdet men även bland andra. Här följer exempel på några marknadsförande aktiviteter: 
 
Marknadsmässa i Rättvik. 
Meteorum deltog tillsammans med Dalhalla på Marknadsmässan i Rättvik Arena under Rättviks Marknad 3-5 maj 2013.  
 
Meteroum på Tällberg Forum 2013. 

           
Fredag den 14 juni deltog Meteorums projektledare Thomas Jacobs på Tällberg Forum där mer än 300 ledare från hela välden samlats för att 
dryfta aktuella frågor av internationellt betydande karaktär. På fredagens förmiddag erbjöds deltagarna att följa med lokala guider ut på 
exkursion i Tällberg. Exkursionsrutt kunde de välja utifrån olika teman däribland geologi. 
 
För den geologiska guidningen svarade Karin Eriksson, docent i kvartärgeologi och Gunnar Eriksson i en grupp och för den andra gruppen Erik 
Jonsson från Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala. Thomas fick tillfälle att inför båda dessa grupper informera om projekt Meteorum.  
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Meteorum på Framtidslandet i Orsa 
 

         
 
15-16 juni medverkade Meteorum på hållbarhetsmässan Framtidslandet i Tallhed, Orsa. I Meteorums monter kunde man träffa projektets 
representanter Thomas Jacobs och Sara Johansson, student vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala Universitet. Ett stort antal 
nationellt kända föreläsare fanns också på plats bl.a. meteorologen Pär Holmgren, författaren/företagaren Johan Ehrenberg som både besökte 
Meteorums monter. 
 
Thomas och Sara var också engagerade som föreläsare med teman som Projekt Meteorum respektive Hållbar Geoturism.  
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Meteorum turnerar med informationskampanj i hela Siljansbygden. 
 

 Färnäs Bygdegård. 
 
Under hösten 2013 och våren 2014 genomförde Thomas Jacobs, projektledare Meteorum och Agneta Arnesson - Westerdahl projektledare för 
Länsstyrelsen Dalarna en lokal förankrings turné för att informera allmänheten om projekt Meteorum. Platser som besöktes var Naturum i 
Siljansnäs, Orsa kommunalhus, Färnäs Bygdegård, Bodamål i Boda, Rättvik och Biblioteket i Furudal. Under våren besöktes bystugan i 
Skattungbyn, Tällbergs bystuga och kommunhuset på Sollerön. Turnén skedde i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan 
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Pl Thomas Jacobs föreläste också om Meteorum på följande platser: 
 

• Rotary i Rättvik sommaren 2013. 
• Under ett frukostmöte i Älvdalen hösten 2013.  
• Buketten i Rättvik (forum för anhörigvårdare) 2013. 
• Frukostmöte i Rättvik 2014. 
• För Samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättvik 2014. 
• Rotary i Rättvik sommaren 2014. 
• Kulturnatta i Leksand hösten, 2014. 
• SPF i Sveasalen, Leksand. 
• Under en exkursion och föreläsning i Malung i november 2014 med professor Birger Scmithz.  

 
Museimässan, Dalarnas Museum 2013.  
 

 
Meterorums representanter Agneta Arnesson-Westerdahl, Länsstyelsen Dalarnas och projektledare Thomas Jacobs spred information om 
Meteorum i en monter på museimässan på Dalarnas Museum 15-16 november 2013. På mässan deltog museer och föreningar från hela Dalarna 
och mässan var välbesökt, även av många ungdomar. På bilden ses även Örjan Hamrin som besökte montern. 
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Internationellt besök till Meteorum. 
 

      
 
Den 5 februari 2014 förärades Meteorum med ett internationellt besök i Rättvik av Douglon Tse/ Roosevelt China Investments Corporation från 
Kina, Hans Hassle VD 
Plantagon International, Shrikant Ramakrishnan / Plantagon, Maja Stilling/ Plantagon, Lars Texas Frändberg/ Bergsprängningskommitteen / Orica 
Mining Services och Örjan Hamrin, f. museilektor, Falun. Från projekt Meteorum deltog Agneta Arnesson Westerdahl länsstyrelsen Dalarna och 
projektledare Thomas Jacobs. Thomas berättade om projekt Meteorum och Hans Hassle om projektets potential som ett nytt starkt varumärke 
för Siljansbygden.  
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Broschyrer och roll –ups 
I projektet har också tagits fram broschyrer och roll-ups för marknadsföring. Dessa har visats och spridits på alla våra aktiviteter. I februari 2015 
kommer de att användas under Camp Norway och VM. Varje involverad kommun har fått ett exemplar av roll-upen för eget bruk. 
 

   
 
 
VM 2015 – marknadsföring  
Under VM 2015 marknadsfördes Meteorum i House of Dalarna och i en monter på en företagarmässa under Camp Norway i Rättvik. I 
Meteorums monter under Camp Norway representerades projektet dagligen av den ideellt arbetande Pellas Åke Hansson.  
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SGU lanserar konceptet Svensk Geopark i Rättvik, september 2013. 
 

 
Anna Hedenmo och Linda Wickström (SGU), Sara Johansson, Uppsala  
Universitet, Thomas Jacobs, Agneta Arnesson – Westerdahl. 
 
Sedan många år tillbaka finns det internationella koncept och nätverk för geoparker, dvs. geografiskt avgränsade områden som berättar en 
särskild geologisk historia. Inom dessa områden arbetar man med att sprida kunskap om geologi till allmänheten och med naturvårdande 
insatser för att visa fram och bevara geologin. Parkerna används också till utbildning och forskning. 
 
Steget till att bli en internationell geopark upplevs ofta som stort. Därför har SGU inrättat ett nationellt koncept för Sverige. För de som har som 
mål att någon gång skapa en internationell geopark, är den svenska geoparken ett steg på vägen. För andra kan det nationella geoparken räcka. 
Tack vara det idoga arbetet i Siljansbygden inom projekt Meteorum som nått ut såväl nationellt som internationellt, valde SGU att lansera sitt 
nationella nätverk av geoparker just i Rättvik på Geologins Dag detta år. Intresserade från många platser i Sverige med liknande projekt slöt upp 
till detta trevliga möte i Rättviks Kulturhus med efterföljande exkursion. Från Meteorum deltog Agneta Arnesson- Westerdahl, Länsstyrelsen och 
projektledare Thomas Jacobs.  
 
Den 20 december 2013 inlämnade Landshövding Maria Norrfalk en intresseanmälan till SGU om att få bilda en nationell Geopark med namnet 
Meteorum. 
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Som ni kan se av denna karta som SGU – Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala tagit fram över olika geoprojekt i Sverige, kallar de nu vårt 
område för Meteorum.  
 
Att stödja entreprenörer och föreningar. 
Att engagera föreningar och entreprenörer i bygden är en målsättning som vi arbetar för i projektet. Syftet är att få föreningar, entreprenörer 
och privatpersoner att ta egna initiativ som bidrar till utvecklingen av Meteorum Geopark. Detta kommer att ha en stärkande effekt på såväl 
Meteorum som bygden. Detta arbete kommer att konkretiseras ytterligare när projektet väl är organiserat som en juridisk person, men ändå har 
ett flertal föreningar redan visat intresse för att driva projekt i anslutning till geoparken Meteorum. Flera entreprenörer har också visat intresse 
av att samarbeta med och hjälpa till med utvecklingen av Meteorum.  
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Geologisk Exkursion under Classic Car Week. 
 

 
Emil Gregori f. ordförande för Geologiska Museet i Borlänge fungerade 
 som geologisk guide under exkursion i samband med CCW 2013. 
 
Under vecka 31 2013 anordnade föreningen Classic Car Week en geologisk exkursion med buss i samarbete med Meteorum. Detta var ett helt 
nytt inslag under Classic Car Week. Det var Göran Ambell, tidigare ordförande i CCW som kläckte idén om ett samarbete med Meteorum för att 
genomföra en resa i meteoritnedslagets spår. 
 
Totalt fanns 17 personer med på resan som gick till följande platser: Hedsåsberget med en vidunderlig utsikt över Siljansringen, Amtjärnsbergets 
Naturreservat, Naturreservatet Styggforsen och Solberga Kalkbrott. Som geologisk ciceron fungerade Emil Gregori, tidigare ordförande i 
Geologiska Museet i Borlänge och Meteorums projektledare Thomas Jacobs berättade om Rättviks kulturhistoriska och industrihistoriska 
utveckling samt om projekt Meteorum. Emil hade även med sig spännande material i form av fossil och mineral som han entusiastiskt visade för 
deltagarna. Eftersom responsen var mycket god från deltagarna, gav detta mersmak för framtiden 
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Meteorum och vår hembygd.      

Föreläsning om projekt Meteorum och interpretation dvs. metodiken att tolka och förmedla landskap i Ore den 20 november 2014. Mötet 
initierades av en arbetsgrupp inom Ore Hembygdsförening och skedde i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Föreläsare var f. 
museilektor Örjan Hamrin och Meteorums pl Thomas Jacobs. Kommunsalen, Ore Kommunhus. Totalt 70 personer var närvarande. Kvällen 
avslutades med visning av tre av Bond Anders Olssons "Kil-Anders" bevarade filmer och som han spelade in redan 1914, för precis 100 år sedan, 
då det första världskriget just hade börjat. Kvällen arrangerades av medlemmar i Ore Hembygdsförening tillsammans med Ore bibliotek, 
studieförbundet Vuxenskolan och Meteorum på initiativ av Ore Hembygdsförenings arbetsgrupp för egna lokaler.  
 

 
Studiecirkel i Orsa om Meteoritnedslaget arrangerad av Orsa Slipstensförening och Studiefrämjandet. Bland 
 föreläsarna har varit Agneta Arnesson – Westerdahl och Thomas Jacobs från Meteorum. 
I Åhl, Insjön har Hembygdsföreningen i många år bedrivit guidning kring koppar och järnmalmsgruvorna. I sitt besökscenter vid Hjultorget i 
Insjön kommer man att från 2015 lyfta fram områdets kulturhistoriska koppling till Siljansbygden, meteoritnedslaget och Meteorum.  



19 
 

 

 
Hembygdsföreningens ordförande i Rättvik Svante  
Modin inspekterar platsen för bygge av kalkugn med  
grävmaskinist Göran Lönnar. 
 
Hembygdsföreningen i Rättvik planerar att inrätta en informationsplats om meteortinedslget, geologi och kalkbränningens historia. Men har 
redan påbörjat arbetet med att bygga en förindustriell kalkugn för kalkbränning. Se ovan.  
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Dalhalla 20 år. Meteorum återförenar de legendariska arbetarna bakom Dalhalla. 
 

 

I augusti 2014 firade P-Floyd sitt 5 års jubileum i Dalhalla och tidigare i sommar firade Dalhalla sitt 20 års jubileum. Men inget av detta hade varit 
möjligt utan insatser av de arbetare som i många generationer arbetat vid Kullsbergs Kalkbruk i byn Glistjärna. 

Inför sitt 20-årsjubileum med världstenoren José Carreras den 23 juli i år, inbjöd Dalhalla därför tidigare fast anställda för Dala Kalk AB vid 
Kullsbergs Kalkbruk till konserten. Trots allt var det ju verksamheten vid kalkbruket som skapade de verkliga förutsättningarna för etablerandet 
av Dalhalla i kalkbrottet Draggängarna. Meteorums projektledare Thomas Jacobs som tidigare varit anställd vid Dala Kalk, blev tillfrågad av 
Rättvik Event / Dalhalla om att sammanställa inbjudningarna. 

Dalhallas initiativ var mycket uppskattat av de forna kalkbruksarbetarna. Det blev ett kärt återseende och många av dem hade inte träffats på 
flera årtionden sedan nedläggningen av bruket 1991. 

http://meteorum.se/2014/08/dalhalla-20-ar-de-legendariska-arbetarna-bakom-dalhalla/


21 
 

Arbetarna började sin träff på den permanenta utställningen om Kullsbergs Kalkbruks historia som finns i Dalhallas entrébyggnad Gruvstugan. En 
utställning som för övrigt firar 15 års jubileum i år sedan den etablerades i Dalhalla 1999. Där delades många minnen från tiden vid kalkbruket 
dem emellan. Sedan väntade en fantastisk musikupplevelse ute i det forna kalkbrottet Draggängarna som i 20 år varit känt som konsertarenan 
Dalhalla.  

Meteorum guidar mycket celeber kulturförening i Dalhalla. 

                                                     

Fredag 15 augusti 2014 besökte en mycket celeber förening Meteorum och Dalhalla. Föreningen i fråga var Kulturföreningen för 
Mahognygroggens Bevarande. De guidades på plats i Dalhalla av Meteorums pl Thomas Jacobs och fick sig därmed historik till livs om alltifrån 
meteoritnedslaget och dess geologiska följder kalkindustrin, konsertarenan  
Dalhallas historia och syftet med projekt Meteorum. 

Föreningen besökte också utställningen om Kullsbergs Kalkbruks historia där vi nyligen fått en mycket pedagogisk geologimonter iordningställd 
av geografen Karl-Erik Perhans. De följde även den uppdaterade geologiska vandringen ned i arenan, studerade fossil och fick en inspelad 
musikupplevelse på plats i arenan. 
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Introduktion av guider i Dalhalla. 

 
 
I samband med introduktion av sommarsäsongens guider i Dalhalla 2014, deltog Meteorums pl, Thomas Jacobs för att berätta om 
meteoritnedslaget, Dalhallas geologi och industrihistoria och projekt Meteorum. På bilden syns guideansvarige entreprenören Per Mårthans in 
action som bjöd in Meteorum till detta tillfälle. 
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Meteorum stöder lokal förening för att söka bidrag för åtgärdsplan av byggnad med koppling till geologin. 

    

2014 erhöll Västberg, Rovgärdet och Glistjärna Bystugeförening i Rättvik bidrag för att ta fram en åtgärdsplan för schaktugnen som användes för 
kalkbränning vid Skålberget. Föreningen fick hjälp via Meteorums projektledare att göra en ansökan om bidrag för ändamålet. 

Skålberget ligger efter en avtagsväg mitt emellan Kullsberg och Dalhalla. Föreningen fick bidraget från Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet och 
anlitade industriantikvarie Ida Wedin, Mölndal för utförandet av uppdraget med hjälp av underantikvarie Tommy Leek, Norberg.  

Bidraget syftade alltså till att göra en kulturhistorisk värdering av ugnen, dokumentation med hjälp av ritningar, bilder och arkivforskning, 
skadeinventering och att ta fram en åtgärdsplan för ugnen. Nästa steg blir att söka pengar för själva åtgärderna. För VRG:s Bystugeförening och 
folket i dessa byar är bidraget en stor uppmuntran och glädje, eftersom kalkbränningen och kalkbrytningen vid Skålberget är så intimt förknippat 
med byarnas historia. Inte minst är detta av betydelse för den pågående dokumentationen av byarnas historia. För Meteorum var det en stor 
glädje när vi får vara med och spela en viktig roll i bevarandet av kulturhistoriska och geologiska miljöer för att på sikt kunna lyfta fram dem inom 
turismen i vår blivande geopark. 

Kalkugnen vid Skålberget som byggdes 1927 utgör en viktig symbol för den för hela Siljansområdet så betydelsefulla kalkindustrin. Som 
industriantikvarie Ida Wedin uttrycker det: ”Här finns en historia som behöver berättas.” 
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Numer är Skålberget klassat som naturminne och förvaltas av Rättviks Kommun. 
I det som finns kvar av det till stora delar igenfyllda kalkbrottet, kan man studera de geologiska verkningarna efter meteoritnedslaget som 
skedde för 377 miljoner år sedan. I bergväggen och i rasmassorna finns dessutom rikligt med fossillierade växter och djur från jordens forntid. 
Skålberget är därmed en mycket spännande plats ur såväl industrihistoriskt som geologiskt avseende. På platsen har Rättviks Kommun uppfört 
en lada som ska inredas som geologisk workshop för skolbarn. På sikt har därför Skålberget potential att kunna bli ett av de intressantaste 
besöksmålen i geoparken Meteorum. Redan idag ordnas det exkursioner till platsen, men en hel del åtgärder krävs för att platsen ska kunna 
göras lämplig för besökare i någon större omfattning 

Meteorum hjälper Kullsbergs Kalkbruk – utställning i Dalhalla och Dalhalla Förvaltnings AB att söka bidrag för geologisk vandring. 
 

                       
 
Eftersom det med tanke på Meteorums utveckling fanns en önskan från dessa aktörer att ytterligare lyfta fram meteoritnedslaget, dess 
geologiska och industrihistoriska verkningar i Dalhalla, hjälpte Meteorums pl till med att söka bidrag från Riksantikvarieämbetet för att lyfta hela 
konsertarenan ur dessa perspektiv.  
 
Pengar erhölls via denna ansökan vilka möjliggjort skyltning av en geoligsk – industrihistorisk vandring längs hela vägen ned i Dalhalla och en 
monter på utställningen som visar fossiler, en järnmeteorit och bergarter som använts i människans tjänst i Siljansområdet. Åtgärden är av stor 
betydelse för att lyfta fram geoparken Meteorum och att sprida kunskap till en större publik om meteoritnedslagets alla effekter.  
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Meteorums pl har även bistått företaget Rättvik Event AB med rådgivning gällande omstyling av deras restaurang i Dalhalla för att lyfta fram 
kalbrottets historia. Se bilder ovan.  
 
DVD-film om meteoritnedslagets och kalkindustrins historia. 
 

   
Arbete med filmning i nutid Magnus Andersson och Erik Bergman. Teamet samlat på Dalarnas Museum fr.v: Thomas Jacobs, Erik Bergman, Pellas 
Åke Hansson, Pers Göran Olsson, Ingvar Berg, 
 

http://meteorum.se/2014/01/dvd-film-om-kalkindustrins-historia/
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Ett arbete pågår också med en DVD-film om kalkindustrins historia som kommer till försäljning under 2015. Filmen kommer att berätta 
övergripande om meteoritnedslagets effekter på geologin i Siljansområdet och vilken nytta människor i vår bygd haft av geologin under 
hundratals år. 

Fokus kommer att ligga på kalkindustrin som har varit, och fortfarande är, den mest betydande stenindustrin i Siljansområdet. Många andra 
verksamheter kommer också att beröras. Ideellt engagerade i filmprojektet som finansieras av Riksantikvarieämbetet är Erik Bergman, 
bergsingenjör och tidigare VD för Dala Kalk AB, Pellas Åke Hansson f.d arbetare vid Dala Kalk AB, Magnus Andersson – film och foto, Rättvik, Pers 
Göran Olsson – Dalarnas Museum, Ingvar Berg tidigare medarbetare på Högskolan Dalarna och Thomas Jacobs, projektledare. Bidraget till 
filmproduktionen erhölls till Föreningen Näringsliv i Rättvik (Närvik). Vi är därför tacksamma och glada över Föreningen Näringslivs hjälp och 
stöd med detta projekt. 

Geografisk angränsning och urval av geologiska besöksmål (geosites). Nya samarbeten över 
kommungränserna.  

 
Arbete med utväljande av geosites. 
 
Diskussioner har under projekttiden pågått om vilka geosites, det vill säga geologiska platser i naturen, som vi i ett initialt skede vill lyfta fram i 
den blivande geoparken. De som deltagit för att välja ut dessa platser tillsammans med projektledarna Agneta Arnesson – Westerdahl och 
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Thomas Jacobs är kommunekologerna i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa, näringslivsutvecklarna i Leksand, Mora och Orsa och näringslivschefen i 
Rättvik. Från Länsstyrelsen deltog naturvårdsförvaltare Henny Sahlin och från Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala statsgeolog dr. Linda 
Wickström. Fler personer med anknytning till projektet har också tillfrågats om synpunkter på detta. 

Vi har nu valt ut 24 geologiska besöksmål som vi kan lyfta fram i geoparken (karta finns). Detta är av stor betydelse för vår ansökan om 
medlemskap i de nationella och internationella nätverken för geoparker. I första hand har vi riktat vi in oss på geologiska platser i naturen som 
redan idag är besöksvänliga, har bra tillgänglighet, bra skyltning, där regelbunden skötsel förekommer och där det finns parkeringsmöjligheter. 
Fler platser i naturen ska också läggas till i takt med att de hinner ställas iordning för besökare. Till slut kanske vi har 100 geosites som är 
besöksanpassade. 

Vi kommer även senare att välja ut andra besöksmål i varje kommun som inte har direkt koppling till geologi, men som redan idag är en stor 
turistattraktion. Vid dessa besöksmål kan skyltning göras för att locka ut besökare i vår blivande geopark. Ett syfte med geoparken är just att öka 
intresset för vår spännande geologi, som tack vare meteoritnedslaget har gett oss unika natur- och kulturvärden. 

Själva arbetet med utväljandet av geositsen skapade i sin tur ett unikt samarbete kommunerna emellan och dessutom mellan tjänstemän av 
olika kategorier och andra aktörer.  

Ibeaken 
I anslutning till arbetet med geosites har pl Thomas Jacobs och Magnus Andersson som arbetat med digitalisering, film och foto på Rättviks 
Kommun, tillsammans med kommunekolog Pia Söderström tagit fram exempel på hur man skulle kunna låta sig guidas i naturen med hjälp av 
mobiltelefoner. Filmerna från dessa tester finns på vår facebook sida.  
 
 
 
 
 
 



28 
 

Workshops: Att lära av varandra. 
Under projekttiden har representanter för Meteorum i lärande syfte och för att sprida information, deltagit i geopark workshops på såväl det 
internationella som nationella planet.  
 
Workshop och exkursion i Tjeckien. 
Meteorum anordnade via Leader Dalälvarna i samarbete med Leaderområden i den Tjeckiska Geoparken Bohemian Paradise Geopark, work-
shops med efterföljande exkursioner under 2013 i respektive länder. 
 
Syftet var att lära av varandra hur man i geoparker kan jobba för att främja turismen ur olika synvinklar: marknadsföring, hållbarhet, 
varumärkesstrategiskt, handikappanpassning, paketering, hur man jobbat med turism i ett historiskt perspektiv och hur man gör bruk av 
interpretation för att främja turism. 2-7 juni 2013 reste således representanter från Meteorum till Tjeckien för att att leda work-shop och delta i 
exkursioner. 
 
De som deltog i vår Work-shop representerade såväl Geoparken som tre Leaderområden, naturskyddsföreningen, destinationsbolaget, 
Universitetet i Prag, jordbruksministeriet och flera kommunalråd från kommunerna i området. 
 
Vi som reste var: 
Emmi Enoksson, projektledare, tolk 
Anna Tägtström Visconti, näringslivsutvecklare Leksands Kommun 
Anders Ståhl, Art of Nature, Leksand 
Erik Bergqvist, vice ordf.  Leader DalÄlvarna 
Örjan Hamrin, museilektor, Falun 
Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna 
Sara Johansson, student i geovetenskap, Uppsala Universitet 
Thomas Jacobs, projektledare Meteorum – Touch The Universe 
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Internationell geopark-workshop i Meteorum 
 

                     
Guidning i Tjeckien av dr. Tomas Ridkosil. Workshop på Lerdalshöjden i Rättvik.                                                 
 
Leader Dalälvarna har tillsammans med Meteorum – Touch the Universe och i samarbete med Leaderområden i den Tjeckiska geoparken 
Bohemian Paradise under september 2013 anordnat workshops i två dagar med efterföljande exkursioner i Siljansområdet. 
 
Syftet med samarbetet var att lära av varandra. Som hur man i geoparker kan jobba för att främja turismen utifrån olika inriktningar: 
marknadsföring, hållbarhet, varumärkesstrategi, handikappanpassning, paketering, hur geoparker finansieras och administreras, samt hur man 
gör bruk av interpretation för att förmedla kunskap. I juni reste åtta representanter från Leader DalÄlvarna och Meteorum till Tjeckien för att 
leda workshops och delta i exkursioner där. 
 
Nu fick några av dem som arbetar med liknande frågeställningar i Siljansområdet med omnejd chansen att delta under två dagar för att få inblick 
i hur man jobbar i det historiska turistområdet Bohemian Paradise. Workshopen skedde på hotell Lerdalshöjden i Rättvik under ledning av tio 
representanter för Bohemian Paradise Geopark, tre Leaderområden, ett turistbolag och en representant för områdets naturskyddsförening. 
Detta var ett unikt tillfälle att få del av kunskap och erfarenheter från ett område med mer än 150-års erfarenhet av turism och en etablerad 
geopark med medlemskap i EGN- European Geopark Networks! 
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Tjeckiska delegater på exkursion I Siljansbygden.  
Guide på bilden är Emil Gregori. 
 
Workshopdagarna efterföljdes av två exkursionsdagar med våra Tjeckiska gäster till besöksmål i det föreslagna geoparksområdet Meteorum i 
Siljansområdet. Exkursionerna leddes av geologen Kjell Westerdahl, Emil Gregori f.d. ordförande i Geologiska Museet i Borlänge, Agneta 
Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen och Thomas Jacobs, projektledare. Förutom geologiska sevärdheter som ett stenbrott i Mora, Storstupet i 
Orsa, Amtjärnsberget, Skålberget, Dalhalla och Styggforsen (samtliga i Rättvik) besöktes också turistiska sevärdheter som Björnparken i Grönklitt, 
Nils Olssons Hemslöjd i Nusnäs, Nittsjö Keramik, Vidablicks utsiktstorn i Rättvik, Naturum i Siljansnäs, Natur och konstmuseet i Rättvik samt 
Vikingahuset vid Stornäset, Ljugaren i Rättvik. 
 
Lärdomar från workshopen 
Långsiktigt tar vi med oss erfarenheter om hur viktigt det är att försöka nå en samsyn mellan olika intressen eller olika organisationer som verkar 
i det blivande geoparksområdet. Detta har vi t.ex. försökt tillämpa i samband av de geologiska besöksmål som ska utgöra geosites i geoparken. 
Där samverkade vi med folk från Länsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala Universitet, lokala frilansande geologer, och såväl 
näringslivsutvecklare på kommunerna som kommunekologer. 
 
Vi har också insett vikten av att förankra projektet lokalt vilket vi jobbat och jobbar med bland både lokalbefolkningen, entreprenörer och 
föreningar. Vi fick också förslag på hur vi skulle upprätta en budget för vårt projekt och vad som skulle ingå i den, vilket vi har haft konkret nytta 
av. 
 
Likaså har vi fått bra förslag på platser som kan utgöra våra geosites, hur vi bör tänka när det gäller geoparkens geografiska avgränsning osv. 
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Vi har också fått oss till del viktiga tankar gällande det slitage i naturen som kan uppstå vid vid våra geosites i takt med att antalet besökare ev. 
ökar. 
 
Det var också värdefullt för oss att våra Tjeckiska gäster reste runt med oss till några av våra geosites så att vi på deras reaktioner fick se vad som 
intresserade dem mest och vad de uppskattade mest. 
 
De i Bohemian Paradise Geopark är också goda exempel på att koppla övrig kulturhistoria till geoparken. Något som imponerar på mig mycket är 
hur väl de använder sina förfäder, kulturhistoriska personligheter inom turismen för att skapa spännande upplevelser för sina besökare. Här har 
vi mycket att lära. Att arbeta med storytelling är inte vår starka sida än, men kan kanske bli. 
 
Deras exempel på skyltning i landskapet tar vi också med i vårt fortsatta arbete. Likaså om hur man skulle kunna arrangera en geoparkfestival. 
Kanske detta är något vi kan samverka kring i framtiden. Ett möte mellan kulturerna i våra respektive geoparker inkl. föreläsningar för 
allmänheten? 
 
Meteorum på SGUs Geopark workshop i Lugnås, Skaraborg. 
Den 13 maj i år anordnade SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) en geopark workshop vid Kvarnstensgruvan vid Minnesfjället i Lugnås. 
Deltagarna fick lyssna till föreläsningar av statsgeolog dr. Linda Wickström om geoturism och svenska geoparker. Bland annat berättade hon att 
det just nu finns omkring åtta områden i Sverige med projekt av vilka några har som mål att bli medlemmar i SGUs nationella nätverk av 
geoparker.  

Sven Lundqvist från SGU talade om geologisk naturvård ur olika perspektiv, Christian Skovsted från Naturhistoriska Riksmuseet talade om hur 
maskarna kunde överleva den geologiska perioden kambrium. Thomas Jacobs, projektledare för Meteorum, föreläste om hur arbetet fortskrider 
i projekt Meteorum. 

Gunnel Ransed från SGU presenterade årets nomineringar till Svenskt Geologiskt Arv 2014. Bland dessa finns en geosite i Meteorum som 
kommer att offentliggöras i juni. på eftermiddagen guidade Ingemar Beiron deltagarna i och omkring den spännande kvarnstensgruvan i 

http://meteorum.se/2014/06/meteorum-pa-geopark-workshop/
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Minnesfjället. Dagen avslutades med gruppdiskussioner kring frågor som rör utvecklingen av svenska geoparker och geoturism.

  Guidad tur i Kvarnstensgruvorna i Lugnås under SGUs workshop.  

Meteorum på Geoarena, Uppsala Konsert & Kongress  2014 
 

 
GeoArena 2014 hade hållbarhet som röd tråd. Där möttes universitetsvälden, myndighetsvärlden och politikerna och diskuterade havet, 
grundvattnet, den fysiska planeringen, mineralresurserna, saneringen av förorenade områden, datatillgänglighet när samhället behöver, 
geoturism, geologi i skolan och mycket annat. Detta skedde på Uppsala Konsert & Kongress den 13–15 oktober, 2014. 

Historieprofessorn, Augustpris-vinnaren, sommarprataren och På spåret-vinnaren Dick Harrison invigde GeoArena 2014 tillsammans med Glenn 
Nolan, president för världens största branschorganisation för gruv-och prospekteringsindustrin, PDAC (Prospectors and Developers Association 

http://meteorum.se/2014/10/meteorum-pa-geoarena-2014/
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Canada). Nolan tillhör Missanabie Cree First Nation och var dess chief mellan 2001 och 2010. Projektledare Thomas Jacobs medverkade under 
alla dagarna och föreläste om 
Meteorum – Touch The Universe under temat geoturism, samt deltog i exkursioner och en utbildningsdag. Här knöts för projekt Meteorum 
många viktiga kontakter och Meteorum fick en lysande marknadsföring som når ut över hela Sverige.  

Kontakter med internationella geoparker och EGN - European Geopark Networks. 
Under projekttiden har projektledaren varit i kontakt med flera andra geoparker i Europa för att insamla erfarenheter om hur de internationella 
geoparkerna fungerar. Syftet har också varit att utröna vilken betydelse de har haft för de områden där man etablerat en geopark med 
medlemskap i EGN/GGN. Jag bifogar en del av den insamlade informationen som bilaga till denna rapport. Men för den som vill fördjupa sig 
ytterligare i ämnet, kan jag tillhandahålla rapporten ”Wider Value of UNESCO to the UK” framställd av National Commission of the UK till Unesco. 
Man Kan även ladda ner den från http://www.unesco.org.uk/widervalue 
 
I rapporten informeras det om vilken stor ekonomisk betydelse som geoparkerna har haft för utvecklingen av de områden i Storbritannien där 
geoparker etablerats. Som en kommentar i ett mail till mig skriver professor Patrick Mc Keever vid Unescosekretariatet i Paris och chef för 
EGN/GGN: ” They assessed all aspects of their work with UNESCO and the one that came out as brining in most money per site were the Global 
Geoparks. They are more valuable, per site, than the UK’s world heritage sites. I know that many other member states were very impressed by 
this report and some are now starting their own surveys”.  
 
I ett annat mail till mig skriver professor Mc Keever om sina förhoppningar på Siljansområdet som internationell geopark: ” Siljan tells a special 
part of the amazing history of the Earth yet set in Dalarna, in many ways the cultural heart of Sweden. This combination of Earth and Cultural 
heritage is the perfect recipe for a Geopark. One type of heritage cannot be separated from another, all are linked. Nor should, these heritages 
be separated from people. One is part of the other. Celebrating this fact and promoting it for community development is the essence of the 
Geopark concept. I am delighted to know that the Meteorum Geopark Project continues to advance!”. 
 
Under det tidigare Leaderprojektet (där vi också samlade in erfarenheter från internationella geoparker) som föregick detta projekt, hade några 
av oss möjlighet att besöka de internationella geopark konferenserna med deltagare från geoparker I hela världen. Dessa kontakter har i stor 
utsträckning uppehållits och fördjupats under detta projekt. Även efter projektslutet står jag i till förfogande för Meteorum för att fortsätta 
dessa kontakter. Till exempel för planerande av studiebesök, resor till internationella konferenser eller för Skypemöten där representanter för 
vårt område kan få möjlighet att ställa frågor till företrädare för andra geoparker i Europa som jag knutit bekantskap med. Även Länsstyrelsens 

http://www.unesco.org.uk/widervalue
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projektledare Agneta Arnesson – Westerdahl har haft möjlighet att besöka ett flertal geoparker i östra Europa under de senaste två åren och har 
tillgång till ett stort antal bilder från dessa platser.  
 
Meteorum fick moraliskt stöd från ProGEO 
Meteorum fick under 2013 moraliskt stöd från ProGEO – The European Association for the Conservation of the Geological Heritage. ProGEO är 
en ideell europeisk förening som arbetar för att värna om vårt geologiska arv och arbetar för gemensamma riktlinjer inom geologisk naturvård. 

ProGEO stöder geoparker med förhoppning att en geopark ska fungera som ett led i arbetet mot en helhetssyn på natur och mot gemensamma 
riktlinjer för att tillvarata och skydda vår planets historia. I september 2013 fick Meteorum beröm för vårt sätt att utveckla projektet i ett brev 
från ProGEO, vilket gläder oss mycket. Brevet bifogas som bilaga. 

Besök från universitet i Sverige och länder i Europa. 
Under våren 2014 har vi haft ett antal spännande besök till Meteorum från olika universitet i Skandinavien. Från Uppsala kom det i två omgångar 
studenter för studier i Siljansbygden: Spencer Stewart Shander från New York som studerar hållbarhet vid Uppsala universitet och de blivande 
landskapsarkitekterna Kristjan Erlandsson och Oskar Frelin från SLU Universitet. 
 

    
 

http://meteorum.se/2014/01/meteorum-far-moraliskt-stod-fran-progeo/
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I april hade vi besök av representanter från Universitetet i Köpenhamn, Högskolan Dalarna tillsammans med f. museilektor Örjan Hamrin. 
Adjunkterna Claus Koch och Andreas Kjeldsen är båda verksamma vid Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. Därtill deltog Dr. Daniel Brandt som 
är lektor vid Högskolan Dalarna och Magnus Bohlin, professor i naturgeografi vid Turismutbildningen, Högskolan Dalarna.. 

Den 26 maj hade vi besök av 60 stycken geologistudenter från Helsingfors Universitet i Finland. De var på geologisk studieresa i Sverige och 
Norge tillsammans med sin lärare fil.dr, professor Ragnar Törnros.och ville veta mer om meteoritnedslaget hos oss. Vi började på toppen av 
Hedsåsberget och besökte sedan Skålberget och Dalhalla. De var alla mycket imponerade av fossilerna i kalkberggrunden och de exempel på 
slagkäglor i granitberggrunden från meteoritnedslaget som numera finns i Dalhalla.  

I augusti/september 2014 hade vi också Martin Lulak från Karlsuniversitetet i Prag här som utförde fältstudier i Siljansbygden för sin 
masteruppsats i fysisk geografi.  

  Gestaltningsförslag av Osmundsberg i Kärvsåsen. 

Presentation av studentarbete. 
På Näringslivskontoret i Rättvik hölls föredraget ”Hur kan en geologisk besöksupplevelse designas ur en landskapsarkitekts perspektiv – 
gestaltningsförslag för Osmundsberg” av Oskar Frelin, student vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, fakulteten för naturresurser och 
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jordbruksvetenskap i september 2014. En stor skara inbjudna åhörare lyssnade uppmärksamt. Se bild ovan på gestaltningsförslaget. För den som 
är intresserad av arbetet kan ni kontakta mig. 

Exkursion med högskolan Dalarna. 
I november 2014 deltog Meteorums pl Thomas Jacobs och Agneta Arnesson – Westerdahl i en exkursion i Siljansringen med internationella 
elever från turismutbildningen vid Högskolan Dalarna för att berätta om meteoritnedslagets geologiska effekter och arbetet med att etablera 
geoparken Meteorum. 
 
Framtagande av en vetenskaplig geologisk beskrivning av Siljansområdet. 
7 november 2014 hölls ett möte på Geologiska Museet i Borlänge angående begäran om offerter för arbetet med Meteorums vetenskapliga 
geologiska beskrivning. Arbetet är en del av vår ansökan för att kvalificera oss för att bli först en svensk SGU Geopark och sedan en internationell 
geopark med medlemskap i EGN/GGN. Från projektet deltog naturvårdsdirektör Stig-Åke Svesson och Agneta A.W. från Länsstyrelsen, Anna 
Tägtström – Visconti från Lekdands kommun och pl Thomas Jacobs. Från SGU deltog statsgeolog Linda Wickström. Valet föll slutligen på geolog 
Emma Rehnström från Geologica Consult för utförandet. Arbetet väntas färdigt i början av 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Aktiviteter under Geologins Dag 2014. 
 

 
Under Geologins Dag anordnade Meteorum i samarbete med Naturum Dalarna en geologisk exkursion till Morafältet som nominerats till 
tävlingen Geologiskt Arv 2014. Exkursionsledare var geologen Kjell Westerdahl och Agnetha Arnesson-Westerdahl. Pl Thomas Jacobs från 
Meteorum deltog och informerade om arbetet med att bilda geopark i Siljansområdet. Vi besökte Naturreservaten Svinvallen, Salunäbb och 
Alderängarna. 
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I anslutning till Geologins Dag 2014 fanns Karl-Erik Perhans, geograf, f.d. universitetsadjunkt vid institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi vid Stockholms universitet på plats i Rättviks Kulturhus. Redan på torsdagskvällen höll han en föreläsning om Mineraler och 
bergarter i samhällets tjänst. Under tre dagar hade han även sin ambullerande sten- och mineralutställning på plats i kulturhuset och möjlighet 
fanns att köpa geologisk litteratur och stensamlingar. Fredagen avsattes för fortbildning av kulturhusets personal i Rättviks Naturmuseum och 
vid geologiska besöksmål ute i naturen. Meteorums pl Thomas Jacobs deltog.  
 
Styrgruppsmöten 
Under projektets gång har ett flera styrgruppsmöten hållits med syfte att sätta strategier för att driva projektet framåt samt för avstämning av 
pågående arbete och ekonomi. Styrgruppem har bestått av representanter för de fyra Siljanskommunerna: Markus Svensson, näringslivschef 
Rättvik och ordförande för styrgruppen, Anna Tägtström-Visconti, näringslivsutvecklare Leksand,  Niclas Larsson, näringslivsutvecklare Mora, 
Olof Herko näringslivsutvecklare Orsa, vilken avlöstes januari 2014 av Liselott Hansson-Malmsten, landsbygdsutvecklare. Från Länsstyrelsen 
Dalarna Stig-Åke Svensson, naturvårdschef (adjungerad), och från Region Dalarna Elisabeth Asp-Christiansson. På styrgruppsmötena har också 
Agneta Arnesson-Westerdahl,projektledare Länsstyrelsen och kommunernas projektledare Thomas Jacobs deltagit. Protokoll finns från alla 
styrgruppsmöten.  
 
Styrgruppens ansvar. 
Från starten av projektet den 1 maj 2013, var det sagt att styrgruppens representanter från kommunerna skulle fungera som ambassadörer i 
sina egna kommuner för projektet. Detta skulle innebära följande: 
 
Att marknadsföra projektet inom sin egen organisation. 
Att skapa möten med entreprenörer, föreningar och andra intressenter för projektet, t.ex genom att jag och/eller Agneta skulle inbjudas till 
dessa för att berätta om projektet. Ett bra forum för att göra detta är vid de frukostmöten som anordnas ute kommunerna. 
 
Vid många tillfällen under projektet har vi påpekat vikten av att detta skulle göras. Initiativen skulle komma från de involverade kommunernas 
representanter. Alla sådana kontakter skulle gå via styrgruppens representanter och skapas av dem. 
 
Frågor har därför getts till styrgruppens representanter om hur de jobbat i på olika nivåer i enlighet med detta. Frågeställningen lyder:  
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Hur har man jobbat med förankringen av projektet: 
 
1). Internt i kommunerna. 
 
Markus Svensson, Rättvik: "I samtliga presentationer för den lokala företagarföreningen Närvik (ca 10/år), vid flertalet presidietider under året, 
på flera av Samhällsutvecklingsförvaltningens personaldagar, på minst ett frukostmöte per år och i samband med olika möten/happenings 
kopplade till samhällsutveckling, har Meteorum lyfts som punkt på agendan." 
 
"I vår översiktsplan, i visionen för näringslivet i Rättvik 2030, i bakgrundstexter på WEBB och i trycksaker använder vi "storyn" om Meteorum. I 
alla sammanhang där vi representerar vårt näringsliv för hitresande parter, eller på möten i andra delar av landet där Rättviks näringsliv skall 
presenteras så börjar vi alltid för 377 miljoner år sedan." 
 
Anna – Tägtström Visconti, Leksand:  Under projektperioden har projektet Meteorum lyfts och förankrats internt i Leksands kommun i flera 
sammanhang, på mindre och större möten och både på tjänstemanna- som politisk nivå. Flera avdelningar och sektorer har involverats, främst 
Samhällsbyggnadssektorn. 
 
 
Liselott Hansson Malmsten, Orsa: Svar: Projektledarna för Meteorum har varit inbjudna till KS höst 2013/vår 2014, för att presentera projektet 
och arbetet med det. 
När kommunerna fick roll-ups och broschyrer blev det så mycket lättare att prata allmänt och ofta om Meteorum. Roll-up har stått i Orsa 
kommunhus, väl synligt för intern personal och besökare. Broschyrerna finns i tillgängliga broschyrställ.  
Hur mycket Orsas politiker pratat om och marknadsfört Meteorum är svårt att bedöma. 
Inom näringslivs- och utvecklingskontoret har vi fört samtal med Fritids- och service- kontoret om hur våra roller skulle kunna se ut i samband 
med iordningställande för Meteorum 
 
Niclas Larsson, Mora: Haft dialog om möjligheterna på stabsmöten och kommunalrådsberedningar 
Markandsfört projektet med roll-up och broschyrer både i våra båda kommunalhus 
Egna studiebesök på bl.a Svinvallen i Bonäs med kommunalråd 
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2). Bland företagare, entreprenörer och föreningar. 
 
Markus Svensson, Rättvik:  "I det lokala turism-forumet "Visit Rättvik", frukost-/Närviksmöten enl ovan, i olika by-möten som Agneta och Thomas 
samt vid tillfällen Örjan Hamrin styrt upp samt i andra forum såsom Handelsmöten mm." 
 
Anna – Tägtström Visconti, Leksand: Som "ambassadör" för projekt Meteorum har jag lyft fram projektet i olika sammanhang så ofta tillfälle 
givits. Här kan jag bland annat nämna Siljan Turisms deltagarträffar rörande produktklubbar, Leksands kommuns samrådsmöten med både 
näringslivet och kommunbugderådet samt under olika träffar med företag inom besöksnäringen. Informationsmaterialet vi fått om Meteorum 
har exponerats vid företagsfrukostar och på kommunhuset. Inför träffarna som nämns i punkt 3 har jag hjälpt till att sprida information och 
inbjudningar. 
 
Liselott Hansson Malmsten och Olof Herko Orsa: Svar: Landsbygdsutvecklare och näringslivsrådgivare har vid flera tillfällen träffat Orsa 
Slipstensförening i rådgivningar för att diskutera och ge råd, samt ta del av hur de kan arbeta för Meteorum och dra nytta av det i sin verksamhet 
och bidra med sina idéer kring förverkligandet av Meteorum.  
Näringslivsrådgivaren har i rådgivningar med företag (Orsa Vandrarhem, nyföretagarrådgivning besöksnäring, SCoTT) berättat om projekt 
Meteorum för att beskriva det som en möjlighet till utveckling för flera företag i Orsa. 
Landsbygdsutvecklaren har i byutvecklingsmöten berättat om Meteorum som en anledning för byn att hänga på med sina idéer om 
besöksnäring. 
Joakim Larsson näringslivschef Orsa kommun har haft med Meteroum i arbetet med turismgruppen i kommunen. 
Joakim Larsson deltog också med näringslivet genom heldagen i Stockholm hösten 2014 med Hans Hassle och Sweco.   
Meteorum har varit uppe på Näringslivschefsträffar runt Siljan, säkert 2-3ggr under 2013-2014. 
 
Niclas Larsson, Mora: Thomas har föreläst om projektet på  företagarfrukost med ca 100 deltagare vilket bland annat resulterade i stort utrymme 
i lokalpressen (Mora tidning). 
Diskuterat projektet i nätverket för besöksnäring och handel. 
Informerat om projektet på Mora köpstads styrelsemöte. 
Näringslivs- och utvecklingschef Margareta Hallander deltog i resa till Stockholm under hösten 2014. 
 
 



41 
 

3). Länsstyrelsens projektledare och kommunernas projektledare har också inbjudit styrgruppens medlemmar (kommunernas representanter i 
projektet) att komma och berätta vilka ni är under de informationsturnéer som vi ordnat i två omgångar i varje kommun (hösten 2013 och våren 
2014) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Under de informationsturnéer som nämns ovan. 
 
Markus Svensson, Rättvik: "Informationsturnéerna, om de gäller mötesserien som Agneta/Thomas höll så kunde jag inte personligen närvara, 
men flaggade för det internt och jag vet att det funnits politisk representation vid några av tillfällena åtminstone, i Rättvik." 
 
Anna – Tägtström Visconti, Leksand: Jag hjälpte till att sprida information och inbjudningar till informationsturnéerna och närvarade personligen 
i Siljansnäs. Detsamma gjorde jag för ditt föredrag på Kulturnatta. Därefter har jag också haft en del kontakt med olika intressenter och deltagare 
på träffarna. 
 
 
Liselott Hansson Malmsten, Orsa: Orsa representation i styrgruppen har varierat under perioden, det har varit å ena sidan 
landsbygdsutvecklaren å andra sidan näringslivsutvecklare.Landsbygdsutvecklare Liselott Hansson Malmsten deltog under 2014 i ett möte inom 
informationsturnén; i Skattungbyn. Näringslivsutvecklare Olof Herko deltog i studieresan till Tjeckien. 
 
Landsbygdsutvecklaren, representant i styrgruppen, har m a a sjukskrivningsperioder haft förhinder att delta vid några olika andra tillfällen då 
det gällt att vara med som representant för kommunen och kunna marknadsföra kommunens ståndpunkt. 

 
Det är helt relevant att säga att intresset för Meteorum  lever i Orsa kommun. Vi har dock inte på samma sätt som Rättviks kommun tagit med 
Meteorum som en del av vår totala bild av Orsa. En strategi för detta görs så fort vi vet den utstakade vägen.  
 
 4). Hur man använt vår broschyr och roll-up som vi producerat under projektet. 
 
Markus Svensson, Rättvik: ”I kulturhuset under Geologins Dag, i kommunalhusets entré, under företagarmässan Camp Norway, i Rättviks 
kommuns informationstält på Rättviks Marknad både höst och vår”.  
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Varumärkesstrategier för Meteorum 
 

      
 
Den 10 juni 2013 var det brainstorming på Sweco Architects kontor i Stockholm kring Rättviksbördige Hans Hassles vision om att skapa någon 
form av besökscentrum vid mitten av meteoritnedslaget som skapade förutsättningen för Siljansringen för 377 miljoner år sedan. Hans Hassle är 
VD för Plantagon International AB och engagerar sig som privatperson i Meteorum. 
 
Hans Hassle: ”Det är mycket viktigt att besökare till Siljansområdet verkligen kan uppleva att de befinner sig i mitten av ett meteoritnedslag. Ett 
bra sätt att göra det är om besökarna kan komma upp så högt att det ser det ringformade sjösystemet och kraterrandbergen  som omger 
Siljansringen.” 
 
Syftet med brainstormingen var att i form av en workshop diskutera projektet utifrån tre olika aspekter: 
Touch The Universe (visoner, spaced, framtiden). 
”EPIC – Centrum” (lokal förankring, in- anpassning, förstärkning. 
EPICENTRUM (upplevelsepark, social. kulturell). 
Brainstormingen leddes av arkitekt Alessio Boco. Från Meteorum deltog pl Thomas Jacobs. 
 
Som en utveckling av detta bjöds de fyra Siljanskommunernas näringslivschefer och andra intressenter till Stockholm den 27 oktober 2014 för att 
få ett helt utvecklingskoncept för Meteorum kring förslaget presenterat för sig av Hans Hassle och Sweco Architects.  
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Arbete med förslag till framtida organisering av Meteorum.  
 
Geoparksråd 
För skötsel och drift av Meteorum Geopark finns ett förslag från Landshövding Maria Norrfalk att ett Geoparkråd bildas (i likhet med 
Världsarvsrådet i Falun). Geoparksrådet skall i så fall bestå främst av representanter för Länsstyrelsen Dalarna, Leksand, Rättvik, Mora och Orsa 
kommuner. Detta är dock i skrivande stund endast ett förslag. Inget beslut finns på detta ännu. Men tanken är i så fall att geoparksrådet ska 
ansvara för exempelvis följande aktiviteter: 
 

1. Ansökan under 2015 till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala) och senare till EGN/GGN (European Geopark Network och 
Global Geopark Network) för bildande av geopark i Siljansbygden. Intresseanmälan förbildande av geopark har redan inlämnats till SGU.  

2. Fortsatt rapportering och dokumentation till SGU och EGN.  
3. Avgränsa området, vara delaktiga i val av geosites dvs. geologiska besöksmål (detta har till stor del redan utförs, men mer arbete av detta 

slag kommer att ske fortlöpande).  
4. Infrastruktur. Vägnät  
5. Markägarkontakter  
6. Skyltning. 
7. Skötselplan för långsiktig drift, städ, röjning osv  
8. Handikappanpassning av aktuella platser  
9. Att skicka representanter från geoparken till SGUs och EGNs årliga konferenser. 
10. Tillföra kunskap och kompetens vid utformning av ett Visitor Center.  
11. Administration av geoparken. 
12. Att anordna årliga geoparkfestivaler.  

 
Att bilda en förening med syfte att stärka den lokala förankringen av Meteorum. 
Diskussioner har även pågått om att bilda en förening i anslutning till Meteorum. Med en ideell förening stärker man den lokala förankringen, 
vilket ger långsiktig hållbarhet genom att många människor blir engagerade och delaktiga. De som är medlemmar i föreningen fungerar som 
ambassadörer för Meteorum. Föreningen kan i samarbete med studieförbunden anordna kurser i geologi, historia, biologi, språk, guidning, 
värdsskap etc. Föreningen kan också arrangera speciella aktiviteter för ortsbefolkningen och föreningar. Medlemmarna kan fungera som 
funktionärer, värdar och stöd vid olika evenemang, och i gengäld få rabatt eller inträde till ett evenemang.  
 
I anlutning till föreningen skulle ett bolag kunna bildas för att jobba gentemot större finansiärer och mindre lokala entreprenörer. En bra modell 
för att arbeta med en symbios av en förening och ett bolag som samverkar mot samma mål som vi tittat på är modellen Companisation eller 
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Företagening skapad av Hans Hanssle som grundat sitt företag Planatgon International enligt denna modell. Företagening förutsätter att en 
förening bildas samtidigt som bolagsbildningen sker, och de är tätt knutna till varandra. 
 
Detta är endast förslag som vi tittat på i Meteorum för att kunna verka för projektets långsiktiga utveckling. Inget finns beslutat i skrivande 
stund. Men för den som vill fördjupa sig i förslaget finns beskrivning om hur detta skulle kunna se ut hos Meteorum. Själva modellen kan 
studeras på i boken ”Bussiness As Usual Is Over”av Hans Hassle.  
 
Som projektledare för Meteorum har jag dock följande åsikt: Det viktiga är att alla inbegripna parter ser Meteorum i sin helhet och inte som 
delar som är skilda från varandra. Alla delar dvs. bolag, förening och geoparkråd (om denna uppdelning görs) måste samverka mot samma mål. 
Tar man fokus på bara den ena delen t.ex. att endast bilda en geopark blir det inte ett bra resultat av projektet. Meteorum består av så mycket 
mera som denna rapport till stor del belyser. Däremot måste rollfördelningen mellan Meteorums olika delar tydliggöras. Information om hela 
projektets olika verksamheter bör samlas under varumärket Meteorum och presenteras på www.meteorum.se  
 
Frågan om Meteorums framtida organisering efter projekttidens slut är pågående och kommer att slutgiltigt sättas under våren 2015.  
 
Sammanfattning 
Projektets mål var alltså enligt följande: Att ta fram förutsättningar för ett unikt nationellt och internationellt besöksmål inom turism, till gagn för 
den småskalige entreprenören inom turism. Att på sikt öka antalet turister till regionen. 
 
Arbetet för att nå detta mål har skett som visats på ovanstående sidor skett enligt följande aktiviter som sammanfattas nedan.  
 
Arbeten med att skapa förutsättningar för bildande av Meteorum Geopark 
Aktiviteterna 1-6 har syftat till att skapa grundförutsättningen för att etablera själva geoparken och arbeten som kommer att ligga till grund för 
en ansökan om att bli en geopark. Såväl en nationell geopark under SGU, som en internationell geoapark med medlemskap i EGN: 
 
1). Geografisk avgränsning för den blivande geoparken.  
2). Utväljande av 24 geosites dvs. geologiska besöksmål i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa kommuner. 
3). Att ta fram en vetenskaplig geologisk beskrivning av Siljansområdet. 
4). Nätverkande med internationella geoparker och andra geoparkprojekt i Sverige som byggts upp under detta projekt och under det tidigare 
Leaderprojekt som föregick detta. 

http://www.meteorum.se/
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5). Mall i excellfil med iordningsställande och kostnader för våra 24 geosites har tagits fram under projektet av kommunekologerna i Leksand, 
Rättvik och Mora/Orsa samt länsstyrelsens naturvårdsförvaltare. Mallen ger en bild av vilka kostander som Länsstyrelsen och kommunerna 
årligen lägger ned idag på de platser som vi valt ut som geosites. Mallen innehåller även en kolumn med ”bra att göra” kostnader.  
6). En mall för våra geosites som vi fått från SGU har också påbörjats att ifyllas under projekttiden. I mallen har vi fyllt i uppgifter om de plaster 
som är klara som geosites i geoparken. Den berättar vilken typ av geologi som platserna representerar och platsernas övriga natur- och 
kulturvärden mm.  
 
Förankringsarbeten.  
Betydelsen av att förankra ett projekt som skrider över kommungränserna på ett sätt som Meteorum gör, kan aldrig nog betonas. Som 
rapporten belyser, har detta skett på flera nivåer och genom olika aktiviteter. Syfte har varit följande: Att folk i Siljansbygden ska veta att 
projektet existerar, vad det går ut på och skapa engagemang kring det.  
 
6). Vi har jobbat med att förankra på kommunalnivå och länsnivå via KSO, KS möten och vid andra möten med kommuner och myndigheter. 
7). Vi har jobbat med att förankra projektet bland lokalbefolkningen i Siljansområdet genom möten i bystugor, bygdegårdar och kommunhus. 
Folk har getts tillfällen att få information och att ställa frågor. 
8). Vi har jobbat för att samverka med och stödja föreningar som haft för avsikt att etablera aktiviteter i anslutning till Meteorum. I flera fall har 
vi t.o.m. kunnat hjälpa dem med ansökningar som lett till att de fått ekonomiskt stöd för att utveckla sin verksamhet. Att föreningar, 
entreprenörer och andra tar initiativ som dessa är ett mycket gott tecken på det engagemang som finns i bygden och på det intresse som 
Meteorum väcker.  
9). Meteorum har dessutom bidragit till att insamlande av kulturhistoriskt material har skett. I projektet har äldre filmmaterial spårats och 
digitaliserats vid Dalarnas Museum, intervjuer har skett i nutid med personer som har anknytning till industriella företeelser i bygden, och äldre 
kassetinspelningar med intervjuer har sänts till SOFI – Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Dessa aktiviteter är oerhört viktiga för att 
lyfta fram lokalbefolkningens egna berättelser, livsöden och historia i Meteorum i framtiden. En mycket bra grund för detta har lagts i och med 
dessa aktiviteter. 
 
Marknadsföring 
Marknadsföring har skett på olika nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syfte: Som en del av förankringsarbetet och att 
medvetandegöra projektet, samt att skapa kontakter. Detta har skett genom: 
9).  Deltagande i mässor på lokal- och regionalnivå. 
10). Deltagande i nationell geopark work shop anordnad av SGU och i konferensen Geoarena. Vid dessa tillfällen har representant från 
Meteorum deltagit aktivt med föreläsningar om projektet. Detta är en viktig del av det nätverkande som förväntas att en geopark eller 
aspirerande geopark deltar i. 
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10). Att aktiviteter har börjat ske i Meteorum i anslutning till Geologins Dag som arrangeras nationellt i september årligen. 
11). Meteorum har också intresserarat representanter för internationella universitet och studenter att besöka Siljansområdet för exkursioner 
eller för sina kandidat och masterarbeten. Många av dessa upptäckte oss via Meteorums hemsida. 
12). Att hela Siljansområdets historia från bildandet av de geologiska formationerna och meteoritnedslaget fram till idag sammanställts och nu 
görs tillgänglig för allmänheten via en dvd som ges ut under våren 2015. Finansieringen har skett via medel från Riksantikvarieämbetet till 
föreningen Närvik i Rättvik. Arbetet har till stora delar skett genom ideella krafter och i samarbete med Dalarnas Museum. Filmen som ges ut 
udner 2015 kommer med stor säkerhet att på ett nytt sätt bidra till marknadsföringen av Meteorum, sprida kunskap om geologi och 
meteoritnedslagets alla effekter på Siljansbygden. Eftersom en lokal förening låg bakom ansökan om medel för produktionen och folk har 
engagerat sig ideellt i filmprojektet, är detta också en viktig del av den lokala förankringen.  
13). Framträdande i pressen. Såväl radio som dagstidningar har under projekttiden varit flitiga i att rapportera om våra aktiviteter. Folk har även 
fått kännedom om våra aktiviteter genom affischering i bygden. Själva har vi marknadsförts oss på www.meteorum.se och vår facebooksida.  
 
Organisering och fortsättning efter projektets slut.  
Diskussioner om organisering av projektet har påbörjats under projektet. Syfte: Att säkra Meteorums fortlevnad efter projekttiden. Detta har 
skett enligt följande: 
 
14). Framförallt på styrgruppsmötena under projekttiden. Även externa rådgivare har konsulterats. Inget finns beslutat vid projektets avslutning, 
men frågorna kommer med stor sannolikhet att behandlas på ett gemensamt möte våren 2015 med representanter för de fyra 
Siljanskommunerna, Länsstyrelsen och andra intressenter.  
 
15). Att internationellt och nationellt verksamma personer inom svenskt näringsliv och duktiga varumärkesstrateger har engagerat sig i projektet 
för att hjälpa till att föra Meteorum framåt i syfte att lyfta hela Siljansbygden.  
 
Resultat och dess påverkan: 
Den bedömning av projektresultatet som jag som projektledare kan göra är att vi har nått så långt som det var möjligt att nå under nuvarande 
projekt. Vi har under projekttiden skapat grundföreutsättningarna för bildande av en geopark. Detta belyses av de strategier som vi vidtagit 
under projekttiden vilka belyses ovan. Att bilda en geopark under projekttiden var inget uttalat mål för projektet i sig (vilket en del verkar ha 
trott som inte läst projektbeskrivningen), men dock att våra aktiviteter skulle leda oss vidare mot målet att bilda geopark.  Att bilda en geopark 
under själva projekttiden hade i alla fall inte varit möjligt även om detta hade varit avsikten. Detta på grund av att kommunerna och 
Länsstyrelsen ännu inte varit redo att ta på sig uppgiften för bildandet av en geopark. 2014 var ett svårt år att driva saker framåt i önskvärd takt 
eftersom det var ett valår. I något fall byttes de styrande ut i samband med valet, varför de nya representanterna i kommunen måste få chans 
att sätta sig in i vad Meteorum är.  För att kunna arbeta snabbare hade projektet också behövt mer ekonomiska resurser. 2014 var även ett svårt 

http://www.meteorum.se/
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år ur detta avseende då många projekt avslutades och få eller inga startades upp. Detta gjorde att vi inte kunde söka pengar som understödde, 
eller direkt skarvade i nuvarande projekt. En ännu knepigare situation som vi hamnade i, var att SGU lanserade sin svenska geoparksmodell i 
september2013 utan att ha ansökningshandlingarna för ansökan till deras nätverk klara. Dessa blev först klara våren 2014 och först i november 
2014, fick vi på egen begäran en grundlig genomgång av SGU och vad som ska ingå i den vetenskapliga beskrivningen. I mångt och mycket har vi 
fungerat som försöksprojekt med allt vad det innebär för uppstarten av deras nationella geoaparksmodell. 
 
En mycket stor brist är också att vi inte haft ekonomiska medel för projektets styrgrupp att delta i EGNs internationella konferenser. För att helt 
och fullt förstå vad en internationell geopark är, hur dessa fungerar och vad man som region kan få ut av ett medlemskap i EGN/GGN måste man 
besöka dessa konferenser. Den arbetsgrupp som arbetar med frågan om att bilda geopark bör också göra gemensamma studiebesök i flera 
internationella geoparker för att få en god uppfattning om hur de fungerar. Att vi inte kunnat genomföra detta i projektet har bidragit till att det 
inte utvecklats helt på det sätt som var vår förhoppning från början. Vi erhöll ju inte hela det ekonomiska belopp som vi först ansökte om. Så 
siktet var från början ställt på ett högre mål.  Jag anser t.o.m. att vi på grund av detta tappat den goda styrfart som vi hade under det tidigare 
Leaderprojektet.  
 
Genom att delta i minst en av EGNs årliga internationella konferenser i september, får men en s.k. Aha- upplevelse som skapar en långtgående 
entusiasm. Hade vi gemensamt i projektgruppen kunnat göra en sådan resa hösten 2013, hade projektet med stor säkerhet drivits framåt av 
samtliga parter med en iver och entusiasm utan dess like. Men jag är säker på att vi alla i projektgruppen har gjort vårt bästa utifrån våra 
nuvarande förutsättningar. För att Meteorum Geoaprk ska få en ordentlig skjuts framåt i framtiden, är min rekommendation att en sådan resa 
görs snarast av representanter från kommunerna och Länsstyrelsen.  
 
I övrigt känner jag som projektledare mig nöjd med det förankringsarbete och den marknadsföring som utförts på olika nivåer. Aldrig tidigare har 
ett sådant engagemang och intresse visats i bygden för geologin, meteoritnedslaget och dess verkningar på Siljansområdet. Mer behöver dock 
göras för att nå barnfamiljer och skolungdomar på det lokala planet t.ex. Något som jag personligen gärna skulle fortsätta att jobba med. 
 
Rekommendation för framtiden. 
Min rekommendation till kommunerna och Länsstyrelsen gällande de som de tänker utse till att jobba med geoparksbildandet i framtiden:  
 
Se till att de som väljs ut för detta uppdrag i första hand väljs på grund av sitt brinnande intresse för att driva frågan och inte att de väljs utifrån 
en viss befattning. Det kan vara alltför lätt att som finansiär resonera att man själv som finansiär ska sitta med i projektgruppen. Men en 
förståndig finansiär väljer istället att delegera uppgiften till att utföra uppdraget åt dem som har bäst förutsättningar att göra det. Om man ska 
lyckas att ro projektet i hamn, måste man se till att personer med ett brinnande engagemang sitter i den framtida arbetsgruppen. Att dessa med 
passion och entusiasm kan förmedla sitt intresse i de inbegripna kommunerna och i sin organisation. De måste vara personer som med öppna 
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ögon ser fler möjligheter än svårigheter. Experter från olika kunskapsområden behöver nödvändigtvis inte ingå i arbetsgruppen, men finnas till 
hands för konsultation. Ta vara på den kunskap som har byggts upp i de projekt som vi drivit sedan 2010. Se oss som varit engagerade som 
värdefulla resurser i framtiden. Vi är ju ett antal personer som ni lagt ner medel på för detta.  
 
Personer som kan svara på frågor om projektet. 
Personer som kan svara på frågor om projektet är de som ingått i projektets styrgrupp eller varit adjungerade till den. De kan nås via sin 
respektive kommun / Länsstyrelsen. 
Markus Svensson, näringslivschef Rättvik och ordförande för styrgruppen 
Anna Tägtström-Visconti, näringslivsutvecklare Leksand 
Niclas Larsson, näringslivsutvecklare Mora 
Olof Herko näringslivsutvecklare Orsa, vilken avlöstes januari 2014 av Liselott Hansson-Malmsten, landsbygdsutvecklare.  
Adjungerade medlemmar i styrgruppen:  
Stig-Åke Svensson, naturvårdschef, Länsstyrelsen Dalarna. 
Elisabeth Asp-Christiansson, Region Dalarna. 
Agneta Arnesson- Westerdahl, Länsstyrelsens projektledare. 
Thomas Jacobs, Meteorums projektledare. 
 
Jag vill avsluta denna rapport med att rikta ett stort tack till alla i styrgruppen för deras engagemang i projektet, till Agneta Arnesson- 
Westerdahl för ett gott samarbete, till Mary Holmqvist som fungerat som ekonomiansvarig, Magnus Andersson som arbetat med film, foto och 
Meteorums hemsida, Ronja Höglund – Aldrin som hjälp oss med översättningsarbeten till Engelska och till Helena Back, turismansvarig i Rättvik, 
som hjälpte oss med vår ansökan till Region Dalarna, arbetskamraterna på Näringslivskontoret i Rättvik, samt alla andra i rapporten nämnda och 
icke nämnda som på olika sätt bidragit till projektets utveckling.  
 
Rättvik den 3/3- 2015.  
 
L. Thomas Jacobs  
Projektledare Meteorum 
Tel.  070 910 53 40. 
thomas@meteorum.se  
www.meteorum.se  
 
 

mailto:thomas@meteorum.se
http://www.meteorum.se/
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Tillägg:  
Om varumärket Meteorum. 
1989 startade Rättviksbördige Hans Hassle via sitt företag Vision & Verklighet ett projekt som syftade till att skapa en upplevelseanläggning och 
publik arena i kalkbrottet Draggängarna i Rättvik. Tanken var att med hjälp av ljud och ljuseffekter och bildpsel på bergväggen skapa en 
attraktion kring meteoritnedslaget och alla dess effekter som skulle locka barnfamiljer till Siljansbygden, samtidigt som anläggningen skulle 
användas för publika föreställningar. Anläggningen benämndes Meteorum och skulle fungera som epicenter för berättelsen om hur Siljansringen 
skapades och hur generationer kommit att leva sitt liva tack vare den händelsen. Projektet inbegrep geologi, astronomi, kultur och 
industrihistoria. 
 
Gemensamt med Rättviks ledning bildades en projektgrupp. Vid en större sammandragning för myndigheter, politiker och andra beslutsfattare 
1991 bjöds också Margareta Dellefors bjöds in på initiativ av dåvarande kulturchef Åsa Nyman. Dellerfors beskrevs ha en vision av att även opera 
skulle kunna fungera i anläggingen. Arbetsnamnet på projektet var alltså Meteorum (myntat av Magnus Hjlemare som arbetade för Hassle). 
 
Efter många turer kom Margareta Dellefors idé om att skapa en konsertarena endast för operamusik i kalkbrottet att ta överhanden över 
projektet. Namnet ändrades då till Dalhalla och Hassles vision om en upplevelseattraktion till förmån för hela Sljansbygden för barnfamiljer med 
namnet Meteorum övergavs. 
 
När idéerna om att lyfta fram meteoritnedslaget och dess effekter inom turismen blommade upp igen, togs ny kontakt med Hans Hassle 2010. 
Hans som alltid haft ett gediget intresse för sin hembygd, hade inte övergett sina forna idéer. Han var därför villig att stödja de nya idéerna med 
råd och kontakter. Han överlät också till det nya projektet att använda namnet för hans tidigare projekt dvs. Meteorum. Under den första tiden 
från 2010 drevs Meteorum med tillfällig finansiering från Riksantikvarieämbetet (via föreningen Närvik i Rättvik)och Leader DalÄlvarna. Eftersom 
dessa var tillfälliga projektägare, kunde ingen av dem stå som ägare av namnet Meteorum. Dock fanns det ett behov av att registrering av 
varumärket blev nödvändig i och med att intresset kring projektet började växa. Hans Hassle gjorde själv inga anspråk på att äga varumärket, 
utan ville att det skulle tillfalla sin hembygd och finnas kvar där. 
 
En tillfällig lösning för att kunna registrera varumärket vid Patent & Registreringsverket, blev att projektledare Thomas Jacobs (undertecknad) 
själv registrerade det med egen finansiering. Detta skedde under Leaderprojektet. Detta var en nödlösning för att skydda namnet tills en mer 
fast organisation av projektet skulle kunna organiseras, eller att de fyra Siljanskommunerna hunnit resonera om hur ägandet ska se ut. Om inte 
registrering av varumärket hade skett och vi hade fortsatt att arbeta under namnet Meteorum, skulle någon oärlig person själv kunnat registrera 
namnet för att sedan kräva kommunerna på ersättning. Åtgärden var alltså ett sätt att skydda kommunernas intressen i projektet. 
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Planen är att på ett gemensamt möte i maj 2015 med de styrande i de fyra kommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa där landshövdingen 
kommer att presidera, samt Hans Hassle, Magnus Hjelmare och Thomas Jacobs kommer att närvara, föra en diskussion om hur överlämnandet 
av varumärket Meteorum från Thomas Jacobs till kommunerna ska ske. Jag Thomas Jacobs gör inga som helst anspråk på ekonomisk ersättning 
utöver de kostnader som jag lagt ner på registreringen. 
 
Thomas J. 
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Brev från ProGeo till stöd från Meteorum. Sid 52. 
 
Brev från Richard Watson, Geopark Manager, Marble Arch Caves Global Geoaprk, NordIrland.  
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Svar på frågor från Meteorum till Richard Watson. Sid 54.  
 
Economic Benefits of Marble Arch Caves Global Geopark. Sid 58. 
 
The Burren and Cliffs of Moher Geopark, Irland. Sid 63.  
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Hi Thomas, 
 
Firstly, please accept my apologies for the delay in replying to your questions.  I have been very busy and have just managed to find the time to answer you. 
 
I'm happy to give you any other advice or help that I can.  If it is any help I could maybe speak to a group of you and your colleagues by Skype and maybe do a 
Powerpoint presentation about our geopark.  Probably not before mid-July as I am inspecting an aspiring geopark in Denmark next week and then I have to do a re-
validation inspection of an existing geopark in Spain in the first week of July. 
 
If you want, you can also ask Patrick McKeever to nominate an experienced member of the Global Geoparks Network to act as a mentor for your geopark.  I have 
been a mentor for several geoparks and other colleagues have also mentored other geoparks.  There is normally no cost to you apart from the expanses of the 
mentor if you wanted them to travel to your geopark. 
 
You might find the attachment useful.  It looks at the economic benefits of our geopark.  You may also want to look at the website for the UK National Commission 
to UNESCO and download their report on The Wider Value of UNESCO <www.unesco.org.uk/widervalue> which favourably compares the benefits created by Global 
Geoparks in the UK with World Heritage Sites and other UNESCO labels.   
 
If I can be of any further assistance please let me know and If you ever want to visit our geopark we will be happy to show you around. 
 
Richard 
 
--  
Mr. Richard Watson 
Geopark Manager 
Marble Arch Caves Global Geopark 
43 Marlbank Road 
Legnabrocky 
Florencecourt 
County Fermanagh 
Northern Ireland BT92 1EW 
 
Telephone: 0044 (0) 2866348855 

In 2001, the Marble Arch Caves Global Geopark became the first geopark to be recognised by UNESCO in the United Kingdom and, in 2008, 
when the geopark was expanded from Northern Ireland into the Republic of Ireland, it became the first cross-border geopark in the World. 
 
 

DISCLAIMER 

Fermanagh District Council 
T: + 44 (0) 28 6632 5050 
F: + 44 (0) 28 6632 2024 
E: fdc@fermanagh.gov.uk  

http://www.unesco.org.uk/widervalue
mailto:fdc@fermanagh.gov.uk
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Questions from aspiring Meteorum Geopark project in Sweden. 

1) How is your geopark organized? 
 
The Marble Arch Caves Global Geopark (MACGG) is the World’s first geopark to cross an international border between two countries – 
UK (Northern Ireland) and the Republic of Ireland.  That means that the geopark is located in two different national government 
jurisdictions with differing legislation, currencies and national outlooks. 
 

2) Who is managing the geopark? 
 
MACGG is managed jointly as one unit by two neighbouring local authorities - Fermanagh District Council (UK) and Cavan County 
Council (Ireland).  Richard Watson is the Geopark Manager and staff from both Councils work together in the Geopark Management 
Team.  A Joint Operational Committee consisting of four elected politicians from each Council forms an overwatch committee for the 
Geopark. 
 

3) What number of visitors do you have? 
 
Overall the Geopark has about 300,000 each year.  
 

4) How did the number of visitors to the area change after it was organized as a Global Geopark  
 
There has been a growth of about 15% in visitors to the Geopark. 
 

5) Did your area used to be an important site for tourism already before it reached the status as a Global Geopark? 
 
Yes, tourism has been an important industry in our region for 50 years. 
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6) Has the number of international tourists increased since the area became a Global Geopark? 
 

Yes, the Geopark is attracting more foreign visitors to our region.  As an example, we are currently getting about 10,000 visitors a year 
through one single tour operator in Germany. 
 
 
 

7) Who are the visitors and from which countries do they come generally? 
 
Apart from domestic visitors we get visitor from Britain, western Europe (Germany, France, Spain & Italy), USA, Canada, Australia and New 
Zealand.  We are beginning to see some visitors from China.  Over the years we have had visitors from over 100 countries in the Geopark. 
 
8) It is obviously important to know the customer really well to be able to take care of them in the right way. If the Global Geopark status 

means that you have started to work on new markets: How do you learn about your visitors wishes and behaviors before they arrive to your 
geopark?  
 
We work with regional and national tourism organizations including their overseas offices in our important visitor market areas. 
  

9) How is the geopark perceived by the local inhabitants? 
 
Positively. Most local people see the Geopark as a good thing and are supportive of it.  Many of them use it for recreation and leisure 
pursuits. 
 

10) How is the geopark perceived by the local politicians ? 
 
Positively.  The geopark has good political support and local and national levels. 
 

11) How is the geopark perceived by the local enterprises ? 
  
Positively.  Most local enterprises see that the Geopark makes a significant contribution to the regional economy through sustainable tourism. 
 
12) Are there enterprisesor any organisations that support your geopark in any way? Local-, national- or international enterprises? 
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MACGG has been successful in obtaining European Union funding for a number of development and environmental projects.  MACGG also 
works  in close cooperation with a wide range of partners and stakeholders.  Government departments, NGO’s, universities, community 
associations, etc. 
 
13) What values adds the geopark to your area? 

 
See attachment. 
 

14) What income generating activities for the geopark do you do? 
 
Most geopark activities are free.  We charge for admission into Marble Arch Caves one of the main tourist attractions in our region and 
we source external funding where possible.  The geopark management partners each allocate annual budgets to the operation of the 
geopark. 
 

15) How do you promote the geopark ; Do you market it eg by a destination management company ? 
 
WE work closely with our regional tourism marketing companies and with national tourism bodies.  WE do some in-house marketing. 
 
16) What is the major difference between being a national geopark or an international geopark? 
 
There are no national geoparks in the UK or Ireland and none elsewhere in Europe with the exception of Germany.  National geoparks do not 
have the endorsement of UNESCO so are not perceived by visitors as having the same status as Global Geoparks.  National geoparks do not 
enjoy the same networking opportunities that exist within the international Global Geoparks family. 
 
17)  Is your geopark working very much with geopark certification of local enterprises? 
 
No.  There were already excellent national certification schemes being operated by national tourism bodies so we do not duplicate that good 
work as it is unnecessary and would confuse visitors. 
 
18) How many employees is it in the geopark?  
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Taking into account permanent employees and seasonal employees directly employed in the geopark there is the equivalent of 22 full time 
directly employed people.  In addition,  a lot of people in both Councils and in other partner organizations contribute to the work of the 
geopark. 
 

19) Has the geopark helped to extend the tourism season?  
 
Yes.  Most of our geopark sites are open every day of the year and some are well used at any time of the year. 
 

20) Does the geopark make the tourists to stay longer than they used to do (before the area was a geopark) ? 
 
Yes.  People now come specifically to our region because of the geopark and others stay longer or make repeat visits. 

 
Project Manager: L. Thomas Jacobs 
 
Meteorum Geopark Project 
795 80 Rättvik    
Sweden 
  
Tel.+46 (0)248 70517, Sms and Cell: +46 (0)72 71 55 246 
E-mail: thomas@meteorum.se  
www.meteorum.se 

 

 
 
 
 

mailto:thomas@meteorum.se
http://www.meteorum.se/
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Economic benefits of Marble Arch Caves Global Geopark 
 

 
Compiled for internal purposes so the information should only be taken as indicative: 

  
Geopark Management Team 
Marble Arch Caves Global Geopark 
18th May 2012 

 
Introduction 
 
County Fermanagh, in Northern Ireland, is the most westerly county in the United Kingdom and is predominantly a rural area 
where the economy is dependent on agriculture and tourism.  The county population is approximately 56,000 and the county 
town is Enniskillen. 
 
In 2001, the Marble Arch Caves and the adjoining Cuilcagh Mountain Park in County Fermanagh were jointly endorsed by 
UNESCO as the first European Geopark in the United Kingdom.  Later, in 2004, UNESCO expanded the geoparks network 
on a world-wide basis and the geopark became known as the Marble Arch Caves Global Geopark. 
 
More recently, in 2008, the Marble Arch Caves Global Geopark (MACGG) became the first Global Geopark anywhere in the 
World to cross an international border when the geopark was extended from Northern Ireland into the Republic of Ireland.  
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MACGG is now spread over a number of upland areas and individual sites of interest in the west of County Fermanagh in 
Northern Ireland and the north of County Cavan, a similar rural county in the Republic of Ireland.  
 
Many of the geopark access areas and point sites are free to enter and are not staffed, so it is difficult to guage exact numbers 
of visitors to individual locations and to arrive at the exact number of visitors to MACGG.  However, conservative estimates 
based on recorded numbers at some sites and estimated numbers at others, indicate that the geopark is attracting 250,000 
visitors per year and confirm that it is a major factor influencing people’s decision to visit the Fermanagh-Cavan region. 
 
This report provides an estimate of the economic benefits of the Marble Arch Caves Global Geopark in a typical year.  The 
findings are based on visitor statistics compiled by MACGG in conjunction with Fermanagh Lakeland Tourism and on 
financial information relating to visitor spend extracted from the statistics bulletin Tourism Performance Estimates in 
Northern Ireland 2011 released by the Department of Enterprise, Trade and Investment for Northern Ireland on 12th April 
2012. 
 
 
Tangible Benefits 
 
MACGG directly employs a number of permanent staff as well as a number of full-time and part-time temporary staff.  In 
addition, the geopark utilises staff time in support service departments in both Fermanagh District Council and Cavan County 
Council. In combination, direct employment equates to 30 full-time equivalent positions. 
 
The flagship site for MACGG is the Marble Arch Caves and the following analysis of visitor spend at Marble Arch Caves 
is based on accurate, recorded numbers of visitors to that facility: 
 
Average numbers of visitors per year taking the cave tour 2007-2010 
= 54,119. 
 
The estimated percentage of caves visitors on day trips is 85% or 46,002 with an average spend of £20 = £0.92M. 
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The estimated percentage of caves visitors on overnight stays in the region is 15% or 8,117 people with an average length of 
stay of 2.5 nights and an average spend per night of £35 = £0.71M. 
 
Total combined estimated spend of cave visitors per year = £1.63M 
 
Extrapolating those percentages and projections out across the wider 250,000 visitors to the geopark indicates that overall 
visitor spend generated by the geopark per year could amount to £7.52M. 
 
 
 
Separate estimates of overall tourism spend in Fermanagh-Cavan support this analysis as they indicate that overall tourism is 
worth £72M in Fermanagh-Cavan each year.  That suggests that visitor spend generated by the geopark is contributing 
around 10% of regional tourism revenue, which seems to be a reasonable conclusion when the geopark is placed alongside 
other aspects of regional tourism. 
 
In addition, MACGG has been instrumental in helping to source European Union funding of £6M for cross-border projects 
to be carried out in the three year period from 2012 to 2015.  This equates to £2M per year, which added to the £7.52M per 
year from visitor spend = £9.52M in economic benefit to the region by the geopark per year over the next three years. 
 
 
Intangible Benefits; 
 
As well as direct economic benefits, the Marble Arch Caves Global Geopark creates other benefits for the region including 
the following: 
 

• MACGG makes a significant contribution to maintaining indirect employment within the regional tourism industry 
such as at other tourist attractions, hotels, restaurants, local tour guides and other service providers. 
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• The geopark has made a significant contribution to the conservation of priority natural habitats under the European 
Union Habitats Directive 92/43/EEC. 

 
• Geopark conservation projects have in turn helped to generate significant agri-environment payments totalling £250K 

per annum for local farmers who own key protected sites in the geopark. 
 

• The geopark provides an extensive educational programme that raises public awareness of earth sciences and 
environmental issues. 

 
• Over the years, the geopark has provided valuable life skills learning opportunities for hundreds of local students who 

have been employed on a seasonal basis at the geopark as cave guides, conservation rangers or similar. 
 

• MACGG is helping to generate a favourable international image for the wider Irish border region. 
 

• Geopark sites provide valuable recreational opportunities both for visitors and for local people. 
 

• The geopark contributes to cross-border reconciliation within Ireland and promotes a strong sense of pride in place 
among local people. 

 
• The geopark is providing important opportunities for community development. 
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Contact: 
 
Richard Watson 
Manager 
Marble Arch Caves Global Geopark 
43 Marlbank Road 
Florencecourt 
County Fermanagh 
Northern Ireland BT92 1EW  
Tel: 0044 (0) 28 66 348855 e-mail: richard.watson@fermanagh.gov.uk 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

mailto:richard.watson@fermanagh.gov.uk
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The Burren & Cliffs of Moher Geopark  
 
The Geopark is located in the northern part of County Clare, on the West Coast of Ireland.  It is widely acknowledged as having a unique 
geological, archaeological, botanical and cultural heritage and identity.  It includes the extensive dramatic limestone karst landscape of The Burren 
as well as the iconic yet geologically distinct Cliffs of Moher, Ireland’s most visited natural attraction.  The Geopark comprises an area of 
approximately 560km2, with over 100km of Atlantic coastline to the west. 

  
Tourism in the Geopark 
The Cliffs of Moher attract on average 900,000 visitors per annum.  Approximately half travel by organised coach tour and approximately half 
came from overseas (mainly from the UK, USA, Germany & France).  Most of these visitors are day-visitors with many only spending a matter of 
hours at the Cliffs.  The wider Burren region has traditionally had a low capacity to retain visitors for longer stays, and so the desired economic 
and social impacts of tourism are not being realised, while the environmental impacts to the region can be considerable.    
 
 
The Geopark’s role 
Our Mission: The Burren & Cliffs of Moher Geopark supports people and organisations to work together to ensure a cared-for landscape, a better-understood 
heritage, more sustainable tourism, a vibrant community and strengthened livelihoods. 
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The Geopark is responsible for the conservation and promotion of the area as a unique geological and sustainable tourism destination, one that 
supports popular and specialist learning.  In 2012, EU LIFE funding was awarded to the Geopark together with several agency and university 
partners for a 5 year ‘Tourism for Conservation’ programme.   This funding will be used to support the Geopark’s Sustainable Destination Strategy 
2013-2017 and the programme is known as GeoparkLIFE.  
 
Multi-stakeholder partnership is the defining feature of the GeoparkLIFE programme.  It demonstrates a solid understanding of the complexity of 
balancing the needs of the host environment, the host community and the visitor.  It has succeeded in creating the space where representatives of 
tourism enterprises, farming associations, communication organisations and conservationists can come together to find a positive way forward, 
within the framework of a clearly defined destination development plan.   An important aspect of this development plan has been the development 
of a Code of Practice in Sustainable Tourism Development, which tourism businesses within the Geopark sign up to, and in return, receive 
supports from the Geopark. 
 
The Burren Ecotourism Network: 
A key partner is the Burren Ecotourism Network.  The Network was initially established and resourced by the Geopark and is now developing as a 
strong and independent network of like-minded Geopark based tourism business committed to the development of the Geopark as a sustainable 
destination. The Network is forged by strong relationships based on friendship, trust, mutual business exchange, a strong sense of place and a 
common ethos and identity.  
 
The Network currently has over 50 businesses (with more waiting to join) who have met the Geopark Code of Sustainable Tourism Practice. In 
return for their commitment to the Code, the Geopark provides four very influential rewards: 

1. The GeoparkLIFE programme provides a very practical training and mentoring programme in a range of areas such as Leave No Trace, 
waste, water and energy management, sustainable travel, green purchasing, responsible marketing, interpreting the Geopark and 
communicating to the visitor. 

2. The Geopark focuses on building capacity and skills of the Network businesses in two ways  
• Developing a marketing strategy ‘Stay One More Night’ and creating, to date,  new products (Food Trail, Activity Trail, Hostel Hop, 

Walking Trips) and new combination events /experiences /packages that encourage visitors to stay longer 
• Achieving cost savings in businesses operations through more efficiency in waste, water and energy management and better pricing 

strategies. 
3. The Geopark leads a comprehensive marketing campaign which has included the production of a free visitor guide, an app, attendance at 

trade fairs and a media promotions campaign. The Geopark hosts its own website www.burrengeopark.ie which seeks to communicate the 
sustainability message and project progress to all stakeholders.  In addition, it supports the visitor website of the Network www.burren.ie .  
Together with social media activity attached to both websites, these are the primary platforms for visitor communication.  In addition the 
Geopark invests considerably in building the capacity of businesses to interpret and communicate the natural and cultural heritage of the 
Geopark and its sustainability ethos to visitors.   

http://www.burrengeopark.ie/
http://www.burren.ie/
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4. A key success of the Geopark is the development of a destination brand concept and marketing plan that uses environmental and 
conservation good practice as the very essence of the marketing concept.  It has turned an international designation (Geopark Status) into a 
marketable brand, which uses natural and cultural heritage to create a modern, fun and inviting visitor experience.  Entitlement to use the 
brand, participate in destination marketing activities and to be included in promotional events comes only after a tourism enterprise has 
engaged in the Network and has achieved the Geopark Code of Sustainable Tourism Practice.   

 
Community Engagement: 
Building trust and relationships with the community has been a hallmark of the Geopark’s work programme.   Ongoing dialogue and consultation, 
public and private, is a feature of all projects.  The Geopark had been actively involved with community-based organisations, supporting them 
either financially or through the allocation of personnel and resources. 
 
The Geopark Geologist has a special community and advocacy remit which focuses on research, training  and education, in the production of 
quality publications, interpretative signage and a resource archive and in the development of geosites and heritage trails in partnership with local 
community development groups.  
 
 
 
Monitoring & Evaluating Performance 
The Geopark has adopted the recently launched European Tourism Indicator System for the Sustainable Management of Destinations (ETIS) to 
benchmark, monitor and measure the economic, social and environmental impacts of the programmes we are developing. Being able to effectively 
measure sustainable performances can help us ensure that tourism is a positive force for sustainable development. Measurement makes it possible 
to develop informed policies, plan effectively and improve support from government, community and tourism stakeholders. 
 
Acknowledgements 
The Burren & Cliffs of Moher Geopark’s efforts in sustainable tourism development has been recognised by two prestigious awards; the Geopark 
was shortlisted for the World Responsible Tourism Awards at the World Travel Market in November 2013 and was a finalist for the Tourism for 
Tomorrow Awards at the World Tourism and Travel Council’s Summit in April 2014. 
 
For further information please visit www.burrengeopark.ie and to view the tourism experiences and products, please visit www.burren.ie  
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