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Gotlandsgården
Mitt på Gotland, ligger en gård, där de flesta av öns lantbrukare utbildas och där många av öns gröna näringarna verkar. 2013 publicerades 
dokumentet “förstudie om grönt center på Lövsta m.m.” av Olof Karlander. Förstudien handlade om det finns underlag att utveckla lantbruksskolan 
Lövsta och gårdens verksamheter inom de gröna näringarna. I förstudien 
redovisas att det finns ett intresse från flera verksamheter inom de gröna 
näringarna på Gotland, att flytta sina verksamheter till gården. Detta skulle 
generera 44 nya arbetsplatser på området. Gården står nu inför en möjlighet till utveckling och en omorganisering av området. 
Hur kan man öka intresset för utvecklingen av Gotlands landsbygd och öka statusen på bondyrket bland framförallt unga? 
Gårdens egenskaper skulle likt staden ha en densitet, men sin identitet i 
landsbygdens typologier, vilket är en bra utgångspunkt för att den här gården skulle kunna bli den starka nod för de gröna näringarna på Gotland som ön behöver för att få tillbaka 
stoltheten i yrket.   

Gotland
Gotlands kännetecknas som ett semesterparadis, då 800 000 turister befolkar stad och landsbygd under sommarhalvåret. De 57000 personer som bor på Gotland året om, livnär sig 
inte bara på turismen och den offentliga sektorn utan en stor del av befolkning arbetar inom de areela näringarna. Jordbruket tar också upp 70 % av Gotlands yta och det är inom den 
här näringen som Gotlands landskap och marker tas om hand, vilket i längden även gynnar turismen. Yrket har dock inte det rykte det en gång hade och elever på gymnasienivå vågar 
inte alltid berätta för sina vänner i stan vad de studerar till. Detta trots att bondeyrket haft en stor betydelse i Gotlands historia och identitet, vilket också präglar Gotlands landskap.

Välkommen till Vischan!
 



Historisk analys över byggnaderna på Lövstas byggnader

1893-
1. Tillhör den ursprungliga gården som boningshus. När skolan öppnades 1949 ändrades husets 
funtion som rättarbostad. Idag fungerar byggnaden som kontor för Leader och jägargillet. Årtal 
okänt men finns med på karta från 1893. 
1.2 Enligt ritningar från 1974är byggnadens funktionsbeskrivning tvättstuga.
1.3. Förråd. Antagande om byggnaden har tagits att den tillhör ursprungsgården. 
2. Ladan tillhörde den ursprungliga gården som ladugård. Årtal okänt. Idag har Lövstakooperativet 
sin verksamhet i byggnaden. 

1940-tal 
3. Ladans är bygd för att vara potatislager och till hö. 

1948- 
4. Arbetarbostad som byggdes 1948. Idag bedriver Pegasus förskola/särskola, sin verksamhet i 
huset. 
5. Byggdes inför öppningen av lantbruksskolan som bostad för vaktmästaren. Idag innehåller bygg-
naden kontor för företaget PC-Roma. 
6. Byggdes år 1948 inför öppningen av lantbruksskolan som bostad för rektorn och kallas rektorsvil-
lan och innehåller idag expedition. 
7. Byggdes som elevhem inför öppningen av lantbruksskolan 1948. Idag bedriver Kultur -och fritids-
förvaltningen sin verskamhet i lokalerna. 
8 - 9. De två husen byggdes som arbetarbostäder till öppningen av lantbruksskolan 1948.
8.1 Enligt ritning från 1974 är byggnadens funktionsbeskrivning garage. Idag innehåller byggnaden 
fastighetsskötarens verksamhet. 
9.2 Byggnaden finns med på äldre ritning från 1974 där programmet för byggnaden rubriserad som 
garage och är byggt 1948.   
9.3 Transformator. Årtal finns ej. 
10. Byggdes inför öppningen av lantbruksskolan 1948 som skolhus, huvudbyggnad. En stor utbygg-
nad skedde på 1960-talet som innehåller gymnastiksal med mindre scen.  

1950-
11. Byggnaden byggdes som maskinhall och verkstad ca 1950. Idag bedriver särskolan sin verksam-
het samt så innehåller byggnaden labb. 

1960-
12. Huset byggdes 1960 och fungerade som husmorslägenhet. Idag fungerar byggnaden som privat-
bostad.
13. Huset byggdes som elevhem 1960 och hushållsskola. Idag bedriver Hushållningssällskapet sin 
verkamhet i lokalerna. Byggnadens fasader är i vitmålat tegel. 
14. Byggdes ca 1965 som lanthushållsskola och innehåller idag konferenslokaler och kök.
15.Den bredare delen av byggnaden var ursprungligen byggt till kostall ca 1970-tal och den smalare 
delen var tidigare häststall. Idag innehåller innehåller byggnaden markbyggnadshall och verkstad 
LIA.
16. Urinbrunn
17.  Plansilo som ändrar possition från tvärstående (1970-tal) mot byggnad nr 3 till linjärt placerad 
med nämnda byggnad. Ändrat läge på 1980-talet.
18. Byggdes som stall för gris och lamm. Idag fungerar byggnaden som snickeri. 
19. 1960-talslada för lamm som senare har används till svinstamskontroller, burhöns och frigående 
höns. Senare har man gått tillbaka till ladans ursprungliga funktion som lammstall igen. 
20. Bygd med funktion som hölada. Ladan fungerar som svinsuggestall idag. 
21. Byggnaden uppfördes 1968 och innehåller ungdjursstall för stutar och kvigor.

1970-tal
22. Detta stora komplex innehåller svinhus och byggdes 1976. 
23. Gödselbrunn som byggdes år 1976. 
24. Gödselbrunn. 
25. Byggdes år 1978 som maskinhall och verkstad. 
26. Byggdes år 1978 och innehåller traktorgarage.

1980-tal
27. Byggnaden har uppförts i början på 1980-talet och innehåller kallhall. 
28. Större delen av byggnaden byggdes år 1988 som vagnstall. På 1990-talet gjordes en tillbyggnad 
som innehåller bussgarage. 
29. År 1989 flyttades baracken till platsen och fungerar idag som paviljong. 

1990-tal
30. Byggdes ca 1990-91 som häststall. Hästverksamheten uteblev och man bytte då ut dåvarande 
tak till glastak för att programmera om byggnaden till växthus. 
31. Byggdes som vagnslada men innehåller idag återvinning och byggdes samtidigt som nr. 30. 
32. Halmlada som uppfördes ca 1994.

2000
33. Byggnaden innehåller en biogasanläggning som för tillfället inte är i bruk. Den uppfördes mellan 
2001-02.
34. Gödselbrunn som uppfördes år 2001.
35. Ladugård för som uppfördes år 2001.  
36. Tornsilon byggdes år 2001. 
37. Byggnades uppfördes år 2001 fungerar som hölada. 
38. Byggnadens program är elevstuga. Flyttades från Stånga till den plats där den är idag 2009
39. Panncentralen byggdes 2009. 
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Enligt bilder från 1935
var detta område vall

Den äldsta vägen som 
tillhör den ursprungliga 
gården. En allé pryder på 
sidor av vägen. 

Vägen tillkom på 1970-talet

Åkerväg som behövdes då maskinerna blev större. 

 

Parkering,
tidigare 
fotbollsplan 

Situationsplan Lövsta
Skala 1:1000



1893-
1.Tillhör den ursprungliga gården som bon-
ingshus. När skolan öppnades 1949 än-
drades husets funktion till rättarbostad. 
Idag innehåller byggnaden kontor för 
Leader och jägargillet. Byggår okänt, 
finns med på karta från 1893. 
1.2 Enligt ritningar från 1974är bygg-
nadens funktionsbeskrivning tvättstuga.
1.3. Förråd. Antagande om byggnaden 
har tagits att den tillhör ursprungsgården. 
2. Ladan tillhörde den ursprungliga 
gården. Byggnadsår okänt. Idag har 
Lövstakooperativet sin verksamhet i 
byggnaden. 

1940-tal 
3. Ladan innehåller potatislager och hö. 

1948- 
4. Arbetarbostad som byggdes 1948. 
Idag bedriver Pegasus förskola/särskola 
sin verksamhet i huset. 
5. Byggdes inför öppningen av lantb-

ruksskolan som bostad för vaktmästaren. 
Idag innehåller byggnaden kontor för 
PC-Roma. 
6. Byggdes år 1948 inför öppningen av 
lantbruksskolan som bostad för rektorn 
och kallas rektorsvillan. Innehåller expe-
dition.
7. Byggdes som elevhem inför öppnin-
gen av lantbruksskolan. Senaste hyres-
gäst var kultur- och fritidsförvaltningen.
8 - 9. De två husen byggdes som arbe-
tarbostäder till 
öppningen av lantbruksskolan.
8.1 Enligt ritning från 1974 är bygg-
nadens funktionsbeskrivning garage. 
Idag innehåller byggnaden kontor för fas-
tighetsskötare. 
9.2 Byggnaden finns med på äldre ritning 
från 1974 där 
byggnaden rubricerad som garage och 
är byggt 1948.   
9.3 Transformator. Årtal finns ej. 
10. Byggdes inför öppningen av lantb-
ruksskolan 1948 som skolhus, huvud-
byggnad. En stor utbyggnad skedde på 
1960-talet som innehåller gymnastiksal 
med mindre scen.  

1950-
11. Byggnaden byggdes som maskinhall 
och verkstad ca 1950. Idag bedriver sär-
skolan sin verksamhet samt så innehåller 
byggnaden labb. 

1960-
12. Huset byggdes 1960 och fungerade 
som husmorslägenhet. Idag fungerar 
byggnaden som privatbostad.
13. Huset byggdes som elevhem 
1960 och hushållsskola. Idag bedriver 
Hushållningssällskapet sin verksamhet i 
lokalerna. 
14. Byggdes ca 1965 som lanthushållss-
kola och innehåller idag konferenslokaler 
och kök.
15. Den bredare delen av byggnaden 
var ursprungligen byggt till kostall ca 
1970-tal och den smalare delen var tidi-
gare häststall. Idag innehåller byggnaden 
markbyggnadshall och verkstad LIA.
16. Urinbrunn
17.  Plansilo som ändrar position från 
tvärsgående (1970-tal) mot byggnad nr 3 
till linjärt placerad med nämnda byggnad. 

Ändrat läge på 1980-talet.
18. Byggdes som stall för gris och lamm. 
Byggnaden används till snickeriverksam-
het. 
19.1960-talslada för lamm som sen-
are har används till svinstamskontroller, 
burhöns och frigående höns. Senare har 
man gått tillbaka till ladans ursprungliga 
funktion som lammstall igen.
20. Bygd med funktion som hölada. 
Ladan fungerar som 
suggstall idag.
21. Byggnaden uppfördes 1968 och in-
nehåller ungdjursstall för stutar och kvig-
or.

1970-tal
22. Detta stora komplex innehåller svin-
hus och byggdes 1976. 
23. Gödselbrunn som byggdes år 1976. 
24. Gödselbrunn. 
25. Byggdes år 1978 som maskinhall 
och verkstad. 
26. Byggdes år 1978 och innehåller 
traktorgarage.

1980-tal

27. Byggnaden har uppförts i början på 
1980-talet och innehåller kallhall. 
28. Större delen av byggnaden byggdes 
år 1988 som vagnstall. På 1990-talet 
gjordes en tillbyggnad som innehåller 
bussgarage. 
29. År 1989 flyttades baracken till plat-
sen och fungerar idag som paviljong. 

2000
33. Byggnaden innehåller en biogasan-
läggning som för tillfället inte är i bruk. 
Den uppfördes mellan 2001-02.
34. Gödselbrunn som uppfördes år 
2001.
35. Ladugården uppfördes år 2001.  
36. Tornsilon byggdes år 2001. 
37. Byggnaden uppfördes år 2001 
fungerar som hölada. 
38. Byggnadens program är elevstuga. 
Flyttades från Stånga till den plats där 
den är idag 2009
39. Panncentralen byggdes 2009. 
1990-tal
30. Byggdes ca 1990-91 som häststall. 

Hästverksamheten uteblev och man 
bytte då ut dåvarande tak till glastak 
för att programmera om byggnaden till 
växthus. 
31. Byggdes som vagnslada men 
innehåller idag återvinning och byggdes 
samtidigt som nr. 30. 
32. Halmlada som uppfördes ca 1994.

1893
Skala 1:4000

1948
Skala 1:4000

1960
Skala 1:4000
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Skala 1:4000
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Historisk bebyggelseutveckling på Lövsta



LÖVSTA

ROMA KYRKA

ROMA KLOSTER
ALLTINGET PÅ 1100-TALET

VISBY

KLINTEHAMN

LJUGARN

DALHEM

ROMA CENTRUM

Roma
Roma ligger geografiskt nästan mitt på Gotland och har historiskt sett varit en plats för 
beslut då gutarnas Allting var beläget vid Roma kloster och var således den viktigaste 
mötesplatsen på hela ön under 1100-talet. Namnet Roma tros syfta på “rum” eller “plats” 
för det gutniska alltinget som inte bara förhandlade inom öns gränser utan även med 
både Svear och främmande potentater. Gotlands första kloster finns kvar som ruiner som 
på 1160-talet var boning för Cistercienser som etablerade sig i närheten av platsen för 
Alltinget. Kanske var ett kloster i närheten av öns ledning ett villkor för handel med det 
västromerska riket. Klostret var en viktig inspirationskälla inte bara för öns kyrkor, utan även 
för utvecklingen av jordbruket. Man brukar säga att munkarna i Roma var sin tids agrono-
mer. Efter reformationen kom klostret med tillhörande jordegendomar att förvaltas av län-
sherren, senare  landshövdingen.

Under 1800- och 1900-talen var Roma åter av stor betydelse med järnvägen som här 
hade en betydande järnvägsknut mellan de fyra väderstrecken av den gotländska järnvä-
gen. Den kom i sin tur att bli beroende av sockerbruket som anlades i Roma samhälle 
med Björkesidan av sockengränsen som går längs med stora vägen som skär genom 
samhället. Det nedlagda bruket har öppnat igen men inte för sockerframställning denna 
gång utan här tillvärkas Gotländskt snus och whisky. Här finns också hotellboende och en 
utomhuspool i den gamla dammen till bruket. Roma är idag serviceort för mellersta och 
östra delen av Gotland med faciliteter som vårdcentral, äldreboende, bibliotek och simhall. 
Här finns även skola och många företag inom detaljhandeln.



Fotografi från 1935-1936 (Den ursprungliga gården Möllbjärs) Fotografi från 2013 över gården (nuvarande namn: Lövsta)

Lövsta Landsbygdscen-
trum

Lövsta landsbygdscentrum ligger 15 km från Visby. Lövs-
ta 
bedriver ett skoljordbruk med växtodling och många djur. 
På Lövsta odlas bland annat gamla sorter som t ex spelt-
vete, men också traditionella spannmål som raps och vall. 

Gymnsieutbildningen
På Lövsta finns två inriktningar på naturbrukslinjen där den 
ena är  lantbruksinriktning och den andra inriktningen är 
djurhållning. 

Man eftersträvar att ha nära från klassrummet ut i praktik-
en. Skoljordbruket har 85 ekologiskt uppfödda kor som 
går i en varm lösdriftsladugård som levererar 4000 liter 
kravmjölk varannan dag. Sedan finns det 45 inhyrda sug-
gor som var sjunde vecka föder nya kultingar. Gården har 
utöver det ca 45 pälstackor som på våren föder ca 100 
lammungar. Hästar finns inte för tillfället på gården vilket 
medför att Lövsta hyr in sig i ett ridhus där den praktiska 
undervisningen ges. På Lövsta arbetar tio lärare med att 
utbilda ett 50-tal elever på naturbruksprogrammet. Skol-
jordbruket har sex anställda som både tar hand om djur 
och grödor och instruerar eleverna. På gård, konferens 
och fastighet arbetar 
sammanlagt 15 personer. 

Alla Lövstas gymnasieelever får kontakt med Ung Före-

tagsamhet under sin utbildning och kontakt med Naturb-
ruksskolans Förening och Hushållningssällskapet finns för 
eleverna på skolan. 
Vuxenutbildningarna
De vuxenutbildningar som erbjuds på Lövsta genomförs i 
samarbete med Komvux. Grundkursen i jordbruk och 
olika trädgårdskurser tillhör några av de mest populära 
utbildningarna. På Lövsta finns även ett lärcentra för dis-
tansstuderande på alla nivåer - med datorarbetsplatser, 
bredbandsuppkoppling och 
handledning av pedagogisk erfaren personal.

Konferens
Förutom skoljordbruk, naturbruksprogrammet, vuxenutbi-
ldning och lärcentra bedrivs även konferensverksamhet 
samt olika typer av projekt och aktiviteter i syfte att utveck-

la den gotländska landsbygden. Det kravgodkända köket 
serverar dagens lunch som delvis använder produkter 
från Gotland. Lokalen lever dock inte upp till en attraktiv 
standard och konferensverksamheten är därför ganska 
låg. Köket är väldigt stort för dagens aktivitet. 

Arealer
På Lövsta finns ett jordbruk om 240 ha. Skogsarealen 
är på 130 ha och är miljöcertifierad enligt FSC. Hushålln-
ingssällskapet har även hand om Gotlands vildhästar, 
gotlandsrussen, som går på Lojsta hed på sammanlagt 
650 ha mark. 

Landsbygscentrummets mål
Lövstas Landsbygdscentrum arbetar för att främja lant-
bygdens näringar genom utbildning, utvecklingsprojekt 



DJURVÅRDS-
OMRÅDE

LANTBRUKSOMRÅDE

SKOGSVÅRDSOMRÅDE

Växa Sverige 20 p 
Svensk Djurhälsovård AB 2 p

Foderbod 2 p

Distriksveterinärerna 14 p

Lantbrukstekniska 2 p
LivsTek 2 p

Övernattningslägenheter

Landsbygdsutvecklingskontoret 4 p 

LRF Gotland 4 p
LRF konsult , affärsrådgivare 2 p

Leaderkontoret 4 p  

Mellanskog 4 p
Jägargillet 1 p
Gotlands biskötare 2 p

SKOLOMRÅDE

Pegasus särskola

Studiefrämjandet Vuxenskola
Teoriundervisning Gymnasienivå

Gymnasiksal

Pegasus förskola

Hushållningssällskapet med matverkstaden 13 p

Livsmedelsköket och skolkök

Konferensbyggnad rivs

MATKULTUROMRÅDE

Lövstakooperativet 15 p

Hushållningssällskapet med matverkstaden 13 p

Skolkök

Konferensbyggnad och matsal

Tom lokal
f.d Kultur & Fritidsförvaltningens lokaler 

Livsmedelsköket

Studiefrämjandet Vuxenskola
Teoriundervisning gymnasienivå

Gymnasiksal

Pegasus förskola

Expeditionen 
PC-Roma 2 p

Pegasus särskola

Delar innehåller  Pegasus särskola
Jordbruksorienterat labb

Lövstakooperativet 15 p

Leaderkontoret 4 p  

Nuvarande 
programfunktioner
Områdets byggnader har genom åren bytt funktion då 
verksamheter flyttat in och ut ur byggnaderna efter behov 
och mån av plats. Byggnaderna har fungerat som skal för 
diverse verksamheter där insidan ändrats men fasaderna 
funnits kvar. Hur verksamheterna är ordnade idag gör 
platsen otydlig och i princip otillgänglig för besökare 
av platsen. 

Programfunktioner
Genom det intresse som finns för att skapa 44 nya 
arbetsplatser, där ett antal verksamheter kommer flytta 
in, så finns också ett tillfälle att omorganisera platsen 
och bilda områden som för besökaren gör platsen mer 
logisk och skapar tydliga möjligheter för samarbete mellan 
verksamheterna. 

Rehabiliteringsgård smådjur

Upphöjt skogsrum

Lekplats

Självplock

Provgrödor

Studentbostäderna i äppelträdgården

Byggnadstillägg
Laden (expeditionen, receptionen och labbet), 
Körken (matkulturcentrum med restaurang, handelsbod för 
gotländska livsmedel, studierum, mötesrum, hörsalar)
Bondens Bod (studentboende på vintern och turistboende 
på sommaren)

Landskapsändringar 
För att platsen ska bli tydlig för besökaren behöver uterummen 
vara länken mellan byggnaderna och relation emellan dem. 
Landskapsförslagen blir som platsen “skyltar” när besökaren 
orienterar sig genom området. 



G o t l a n d

Befolkningsmängden på Gotland 

Den befolkning som bor och verkar på Gotland året runt uppgår till ca 
57100 personer. Gotlands kommun utgörs av huvudön, de närmaste 
kringliggande öarna, Gotska Sandön och ett vattenområde som sträcker 
sig 12 nautiska mil eller ca 22 km ut från den gotländska kusten och runt 
Gotska Sandön. Denna yta är ca 15180 km2, varav huvuddelen utgörs 
av Östersjön. Det gotländska fastlandet och dess öar upptar en yta av 
ca 3140 km2 och omges av ca 77 mil kust. 

57000
Invånare 

800000
Besökare /sommarhalvår

Gotlands Näringsliv

Jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin är sedan lång tid tillbaka 
viktiga näringar på Gotland. Idag hittar man gotländska 
livsmedelsprodukter i hela Sverige. Den dominerade marknaden för got-
länska varaor är Mälardalen. Inom tjänstesektorn är besöksnäringen en 
viktig del. Turismen har positiva effkter för tjänsteföretagen inom 
detalj-och dagligvaruhandel, transport, hotell- och restaurang samt för 
upplevelseleverantörer. 



NÄRINGSLIV
BRANSCHSTRUKTUR

inom de areella näringarna, 16% inom industrisektorn 
och  54% inom tjänstenäringarna. 

ARBETSSTÄLLEN EFTER NÄRINGSGREN %
Det totala antalet arbetställen är 9 770 st. Med arbets-
ställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastig-

verksamma företag har minst ett arbetsställe. 

Källa: SCB Källa: SCB

NÄRINGSLIVSSTRUKTUR
Jordbruket, sten- och livsmedelsindustrin är sedan lång  
tid tillbaka viktiga näringar på Gotland. Idag kan man  
hitta gotländska livsmedelsprodukter i hela Sverige.  
Den dominerande marknaden för gotländska varor är  
Mälardalen. De gotländska livsmedelsproducenterna  
arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av  
hög kvalitet.  Inom tjänstesektorn är besöksnäringen 
en viktig  del. Det stora antalet besökare har medfört 
att många  arbetstillfällen och företag växt fram inom 

-
företagen inom detalj- och dagligvaruhandel, transport, 
hotell- och restaurang samt för upplevelseleverantörer.

”HEJ FÖRETAGARE”
Under hösten 2012 samlade Region Gotland ihop sina 
viktiga samarbetspartners när det gäller företagande 
och gjorde gemensam sak under Företagardagen på 
Wisby Strand under rubriken ”Hej Företagare”. Syftet 
var att företagare på Gotland ska få en komplett bild 
av vilken service som erbjuds. Under våren 2013 har 
det startats upp en serie med frukostmöten på olika 

utvecklingsbehov. 
Under våren 2013 lanserades gotland.com och 

sammanställning av service och kontaktvägar.  

N Ä R I N G S L I VN Ä R I N G S L I V

Areella 30%
(jordbruk, 

Tillverkning, 
energi 7%

Byggindustrin 9,5%

Handel 8,5%Hotell och restaurang 4%

Transport och 
kommunikation 2%

Fastighet, 
försäkring, 

bank 18%

Myndigheter, 
utbildning, 

hälso & sjukvård 6%

Andra samhälls- och 
personliga tjänster 15%

SKATTEKRAFT
Skatteunderlaget per invånare uppgick enligt senaste  
uppgifter avseende 2012 till 86 % av rikssnittet, i stort 
sett som tidigare år.      
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Tillverkning, energi 7%
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Hotell och restaurang 4%
Transport och kommunikation 2%

Fastighet, försäkring, bank 18%

Myndigheter, utbildning, 
hälso & sjukvård 6%

Andra samhälls- och
personliga tjänster 15%

Fakta om de gröna näringarna

Av Gotlands befolkning bor ca 42% utanför tätorterna, Vilket är 
betydligt mer än riksgenomsnittet på 15%. Av landytan används 
ca 70% till jord- och skogsbruk. Ekologisk produktion bedrivs på 
drygt 13% av åkerarealen. 
  
                                                                  Gotland      Riket
Landareal, ha                                             315140      41033540     
Åkermark (2012), ha                                     88125        2608300
Betesmark och slåtteräng (2012), ha            25267          440600

Skogsmark, ha                                          121000      22475000 
Familjeskogsbruk efter areal, %                          84                  52                    
Storskogsbruk efter areal, %                              15                  48

Antal jordbruksföretag (2012)                       1548             66155
Varav husdjursskötsel, %                                   39                   29
Varav växtodling, %                                           29                   29
Blandat och småbruk, %                                   32                   42

Antal skogsföretag                                         516           111220
Antal sysselsatta inom jordbruket                  4144           177364
Omsättning, mkr (2011)  
Jord- och skogsbruk                                     2617           140000
inkl. livsmedelsindustri på ön                         4155



Intervju med Lennart Blom, 
f.d rektor och chef för Lövsta

•	 Orienteringen på platsen är svår att förstå
•	 Platsen är full av eldsjälar 
•	 Det finns många samarbeten mellan Lövsta och SIDA 
•	 Programmet för platsen är väldigt stort, trots det utnyttjas inte 
       platsens kapacitet fullt ut. 
•	 Restaurang -och konferensbyggnaden är väldigt sliten och ur 
       tiden.

  

Intervju med Britta Samsioe, 
landsbygdsorienterad näringslivstrateg på Region Gotland

•	 Vattenfrågan under sommarhalvåret är en av de största ut-
maningarna. Det går åt väldigt mycket vatten

•	 Åldersgruppen 55+ finns redan på landsbygden
•	 Lika mycket utnyttjat utbud stad/landsbygd 
•	 Det skulle vara bra om fler unga skulle vilja bo på landsbygden 

för att få mångfald
•	 Att satsa på Lövsta kommer vara positivt för Roma i stort
•	 Vi planerar inte olika för landsbygden i jämförelse med staden

Intervju med Mats Petterson, Hushållningssällskapet
Christina Huhtasaari, Projektledare för den fortsatta 
utredningen om “ett grönt centrum på Lövsta”

•	 Gemensam vision och mål, ja, du...vi hade en bild av ett förs-
lag för många år sedan men nu är vi väldigt många. Så någon 
samlad vision har vi ännu inte.  

•	 Ny entrésituation behövs, första intrycket av Lövsta är att man 
inte förstår att vi är företag och organisationer som samarbetar. 
Det första intrycket man får av platsen idag ger inte platsen 
rättvisa. 

•	 Tidigare har vi pratat om att försöka bygga en byggnad där alla 
verksamheter som finns här är samlat på ett ställe, det ritades 
också ett förslag på det, vitt med stora fönster, men det blev 
för dyrt. 

•	 Konferensbyggnaden lever inte upp till dagens mått. Vi har inte 
ens konferenser där idag som rör oss. 

•	 Arkitekturen är viktig för Lövstas utveckling.
•	 -Christina, vi borde nog ha med en arkitekt i det här tidiga 
      skedet? Det blir ju en helt annan diskussion. 
•	 Utan satsning på jordbruket blir Gotland bara en turitsö. 
•	 Det som blir är ju, om skolan läggs ner, att de som vill gå den 

här utbildningen inte kommer att göra den här. De kommer 
att göra motsvarande utbildning på fastlandet. Detta kommer 
göra att färre kommer komma tillbaka och de som kommer till-
baka kommer inte ha samma kontaktnät som idag är skolans 
kanske största fördel.

Intervju med Katarina Björn, 
Programansvarig på Lövsta

•	 Naturvetenskaplig linje tycker jag ska flytta hit till Lövsta 
•	 Jag vill att all undervisning finns på Lövsta
•	 En tydlig och välkomnande entré behövs, det händer ofta att 

elever inte hittar när de kommer hit. 
•	 Ett uppehållsrum för elever och lärare vore önskvärt
•	 Vuxenutbildningarna är väldigt populära och skulle kunna ut-

vecklas ännu mer. 
•	 Ett växthus rekreation/undervisning skulle behövas på platsen



L a d e n
E n t r é s i t u a t i o n e n  ä r  e n  a v  d e  v i k t i g a s t e  u t m a n i n g a r n a  p å  p l a t s e n . 
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v ä n s t e r  s i d a  ä r  r e c e p t i o n e n  p l a c e r a d ,  s o m  b l i r  d e n  ö v e r g r i p a n d e  s a m l a n d e  l ä n k e n  f ö r  o m r å d e t . 
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m i n i f ä l t .  P å  v ä n s t e r  s i d a  f å r  b e s ö k a r e n  m ö j l i g h e t  a t t  k i k a  i n  i  f r ö l a b b e t .  S i k t l i n j e n  g å r  n u  m o t 
o m r å d e t s  h ö g s t a  p u n k t  K ö r k e n .
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Restaurang

Hörsal

Studieplatser
Arbetsplaster
Mötesrum

K ö r k e n
R u m  f ö r  l a n d s b y g d s f r å g o r  a v g j o r d e s  u n d e r  b o n d r e p u b l i k e n s  t i d  i  k y r k o r n a . 
L a n d s b y g d s f r å g o r n a  b ö r  d i s k u t e r a s  u t i f r å n  r u m  s o m  k a n  g e s t a l t a  l a n d s b y g d e n s  l a n d s k a p  f r å n 
o l i k a  p e r s p e k t i v .  B y g g n a d e n  h a r  u t b l i c k  m o t  d e t  k a l l a  v i n t e r h a l v å r e t  m o t  n o r r  o c h  d e t  v a r m a 
s o m m a r h a l v å r e t  m o t  s ö d e r .  D e n n a  b y g g n a d  s k a  k u n n a  v a r a  d e n  s a m l a n d e  l ä n k e n  f ö r  d e 
p r o d u k t e r  s o m  p r o d u c e r a s  p å  G o t l a n d .  R e s t a u r a n g e n  i  b o t t e n p l a n  v i s a r  r a p s f ä l t e t  i  b a k g r u n d e n 
s a m t i d i g t  s o m  r a p s o l j a n  f i n n s  i  m a t e n . 



Sektion Körken A - A
Skala 1:100

BEFINTLIGT KÖK

OMKL.

STÄD

SKAFFERIET

DISK

TORRFRD.

KYL

SMAKRIKET

Plan Körken
Skala 1:200

B B

A

A



Sektion Körken B - B
Skala 1:100

Situationsplan 
Skala 1:1000





NYNÄSHAMN

OSKARSHAMN

STORA KARLSÖ

GO
TS

KA
 S

AN
DÖ

N

VISBY

FÅRÖ

FÅRÖSUND

KLINTEHAMN

HEMSE

BURSVIK

SLITE

LJUGARN

10 min
15 km

ROMA

LIS-områden
(Utvecklingsområden för turism)

B o n d e n s  B o d
-  E t t  m i n n e  f r å n  f ö r r

Gotlands bönder brukade förr resa till kusten eller till någon av Gotlands öar, däribland Karlsöarna, som fått sina namn från den tiden. Där stannade man flera månader för att fiska. Man 
byggde upp sin bod och i en bod kunde det bo upp till 4 personer. På Karlsö tror man att det kan ha funnits upp till 80 bodar när det fiskades som mest. Grynge fiskeläge är en av de äldsta 
med bodar från 1700-talet som också står kvar och idag mest används som små fritidshus. På Karlsöarna plockades många av bodarna ned när säsongen var slut och man inte skulle fiska 
mer, man tog med sig boden hem och byggde upp den igen på gården där den behövdes för annat syfte. 
Bondens Bod är en översättning av fiskeboden där boden under vinterhalvåret används som studentbostad. På sommaren kan turister komma till Gotlandsgården och hämta en bod och 
köra iväg den till en av Gotlands LIS-platser vid kusten, när hösten kommer körs boden tillbaka till Gotlandsgården utan att lämna ett spår efter sig på stranden, likt det på Karlsöarna inte 
finns ett spår av de fiskebodar som togs med hem till gården. 
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Intervju med Lennart Blom
Före detta rektor och chef för Lövsta

Luften är varm av sensommarvärme. Det är 
nästan ingen trafik när jag kör iväg från Valva i 
riktning mot Roma. På vägen dit kör jag genom 
Eskelhem och Mästerby som är två socknar som 
jag är väldigt välbekant med. Jag fick en 
beskrivning från Lennart att det finns tre infarter till 
Lövsta och att jag kan ta den mellersta. Jag tror 
att jag svänger in på den mellersta men det visar 
sig senare att det var den sista avfarten. När jag 
parkerat och hoppat ur bilder ser jag att parkerin-
gen länkar den mellersta vägen och den väg jag 
kört in på. Jag hittar den avtalade platsen så jag 
bestämmer mig för att vänta där. Jag ser mig 
omkring och inser att jag inte kan urskilja var ex-
peditionen är där Lennart sa att han brukade sit-
ta. Jag ringer Lennart och som genast kommer 
ut ur ett av de vitputsade husen och vinkar. Jag 
förstår nu var expeditionen är. Han ber mig att 
vänta två minuter. Han försvinner in igen och 
kommer sedan ut med block och penna. Vi går 
till konferens- och restaurangbyggnaden. Bygg-
naden innehåller skolmatsal på dagarna och 
konferenser då och då. Lennart beskriver hur 
man kan dela av rummen i matsalen på olika sett 
och beskriver det som fördelaktigt. På övervånin-
gen i samma hus finns föreläsningssalar. Vi sätter 
oss i restaurangdelen och på väggen bredvid 
oss finns en tavla på hur gården såg ut för länge 
sedan. Nästan barock. Jag förklarar att jag inte 
riktigt vet vad mitt projekt ska handla om men att 
jag är intresserad av platsen och av landsbygds-
frågor och tänker att jag kanske skulle kunna 
göra ett förslag till Lövsta eftersom det faktiskt 
precis står vid kanten av att antingen utvecklas 
eller förfalla. Lennart är inte säker på att han 
förstår, men han menar på att det inte alltid är helt 
lätt att förstå arkitekter, ingenjörer som kommer 
brukar vara väldigt tydliga med var deras uppgift 
går ut på. Han tror inte de har haft någon arkitek-
turstudent där förut. Jag frågar om hur det är att 
jobba på Lövsta och han berättar att han har 
svårt att lämna Lövsta. Han fortsätter att han 
egentligen borde ha lämnat sin arbetsplats för att 
han ska egentligen pensioneras nu. Han har 
bara ett projekt han måste avsluta. Han säger 
sedan att om jag behöver veta något mer från 
honom efter vårt möte så svarar han gärna på 
frågor även om han är pensionär. Han vill visa mig 
runt på Lövsta och det var ju precis det jag ville, 
så vi packar ihop våra pennor och block och bör-
jar. Vi går upp på övervåningen och Lennart ser 
då att föreläsningssalen är upptagen. Det visar 
sig vara ett SIDA-projekt på gång och vi går ner 
igen till hallen för att inte störa. Lennart berättar att 
det brukar vara en hel del samarbeten mellan 
SIDA och Lövsta. Vi går ut i värmen och rör oss 
bort mot och förbi det gamla elevhemmet som 
idag innehåller kontor för Gotlands idrottsfören-
ing. Vidare på samma väg kommer en större 
byggnad där det ser ut som ett antal hus är ihop-

byggda. Lennart berättar att det finns ett livsme-
delsgodkänt kök där som man kan hyra heldag 
eller halvdagar. Det möjliggör att folk inte behöver 
bygga ett livsmedelsgodkänt kök hemma om de 
vill förädla produkter utan kan komma dit och 
tillverka sylten, marmeladen, bröden eller vad det 
nu kan vara och sedan är det godkänt att sälja 
produkterna. Vi rör oss förbi byggnaden som in-
nehåller många andra program också och rör 
oss mot nästa byggnad. Här kan vi gå in säger 
Lennart och går rakt mot entrén. Vi tar dörren 
direkt till höger och där finns en fantasisk liten 
idrottshall och en liten scen. Idrottshallen har sto-
ra fönster mot vägen och parken och det bildas 
ett väldigt fint ljusspel på golvet. Vi vänder och rör 
oss i motsatt riktning och går in i det lilla bibli-
oteket. På tillbakavägen träffar vi på en läraren 
som vi hälsar på, han är it-tekniker och lärare och 
berättar att han just nu har ett prov i ett av rum-
men för en elev som går på distansundervisning 
som har en tenta just nu. Han berättar lite om 
tjänsten som de har och säger att de både finns 
möjlighet till grupparbeten via Skype, handled-
ning och möjlighet att utföra tentor och prov utan 
att behöva åka till fastlandet. Eleverna som han 
har uppskattar det mycket och tycker att det är 
väldigt ekonomiskt och tidseffektivt. Jag kände 
inte till att den här typen av tjänst existerade. Vi 
går ut igen och rör oss bort mot de större la-
dugårdskomplexen. På vägen dit går vi förbi två 
kalkstenshus där särskolan bedriver sin verksam-
het. Husen ligger vackert i direkt anslutning till ett 
betat änge där Lennar berättar att ungdjuren, 
kalvarna beta för att hålla marken öppen. Lennart 
pekar rakt in i änget och fortsätter berätta att det 
finns bikupor där inne. Jag försöker se vart han 
pekar och får böja mig ner för att kunna spana 
under grenarna, och där ser jag faktiskt bikupor-
na som han syftade på. Vi vandrar vidare och 
Lennart tar oss igenom större lador som inne-
håller, lektionssalar, snickerier, vagnshallar och 
verkstäder. Det är ganska mörk i lokalen och jag 
följer efter Lennart genom lokalerna, vi sneddar 
det stora rummet och går mot en traktor där vi 
ser att garagedörren är öppen och belyser trak-
torn. Vi går ut den vägen och blir nästan blän-
dade av ljuset. Vi kommer ut på en plan där två 
traktorer kör. Lennart berättar att de som kör trak-
torerna övningskör här för att ta traktorkort. Han 
berättar att i verkstaden där vi var inne får de des-
sutom lära sig att laga traktorerna om de går 
sönder. Lennart redovisar stolt att det har blivit 
många fler tjejer som utbildar sig i landbruk och 
även driver egna gårdar. Han fortsätter att förklara 
att tjejerna oftast är bättre traktorförare för att de 
går in för att de kanske inte kan från början och 
lyssnar bättre på hur instruktionerna. Jag letar 
med blicken efter det växthus som Lennart tidig-
are har beskrivit, men jag kan inte skymta det 
någonstans. Lennart vill presentera mig för en 
man som heter Jörgen inne på expeditionen och 
vi går in där. Jörgen tar sig tid och vi pratar om 
Lövsta. Jag frågar om det finns någon historisk 
karta över området och Jörgen förklarar att någon 

sådan inventering tyvärr aldrig gjorts men om jag 
hade tänkt göra den är han intresserad av att ta 
del av materialet. Jörgen berättar att de unga 
eleverna på gymnasieutbildningarna inte är in-
tresserade av trädgårdsutbildningen men att vux-
enutbildningarna tvärtom är väldigt intresserade. 
Vi går ut igen och jag ber Lennart visa mig växthu-
set. Vi rör oss mot en lada och jag tänker att det 
nog inte kan vara så att han förstod mig rätt. Men 
när dörren öppnas och vi kommer in så möts vi 
av ett fantastiskt ljus. Lennart berättar att det från 
början var tänkt att det skulle vara ett stall i bygg-
naden men att man sedan beslutade att det inte 
skulle vara det och bytte ut taket mot ett glastak 
för att ha trädgårdsutbildningen därinne istället. 
Inne i ladan finns det spår av mängder med aktiv-
iteter och engagemang och viljestyrka lyser med 
sin frånvaro. Vi går igenom hela byggnaden från 
gavel till gavel och kommer ut på baksidan. Len-
nart pekar bort mot de större ladorna där det går 
grisar och kor och säger att vi tyvärr inte har mö-
jlighet att gå in där eftersom vi inte har de kläder 
som vi måste ha. Det är för att det inte ska kom-
ma in några bakterier eller sjukdomar dit förklarar 
han vidare. Vi vänder och går tillbaka längs med 
utsidan av huset och Lennart säger att vi är på 
väg mot världens största sandlåda. Jag förstår 
inte riktigt vad han menar förens han öppnar dör-
ren till en stor lada och beskriver att man där 
bedriver kurser i stenmursbyggnad. Lennart ver-
kar tycka att det är resursslöseri att ha kursen 
inne i ladan då den skulle kunna vara utomhus 
istället. Vi går ut igen och Lennart letar med blick-
en och säger att han försöker hitta en man som 
kallas “Ljungen”, för han tror att det hade varit bra 
om jag fick träffa honom också. Efter att ha kollat 
igenom ladan där honungstillverkningen bedrivs 
så möter vi plötsligt en man som Lennart hälsar 
hjärtligt på och som han säger att vi precis letade 
efter. Lennart berättar att Ljungen kan hela områ-
det och har massor av idéer när det kommer till 
logistik och förbättringar. Lennart säger att jag 
kan ta kontakt med Ljungen när jag börjar med 
mitt projekt. Vi rör oss tillbaka mot parkeringsplat-
sen och jag upptäcker att vårt möte har nästan 
pågått i två timmar. Lennart hälsar mig välkom-
men tillbaka när jag vill och kör ut från parkerin-
gen, för enkelhetens skull, precis samma väg 
som jag kom ifrån.  

• Orienteringen på platsen är svår att förstå
• Platsen är full av eldsjälar 
• Det finns många samarbeten mellan Lövsta och SIDA 
• Programmet för platsen är väldigt stort men inte alltid utnyttjat



Intervju med Mats Petterson, 
Hushållningssällskapet

Christina Huhtasaari,
Projektledare för den fortsatta utredningen om “ett 
grönt centrum på Lövsta”

På kvällen före mitt inplanerade möte med Mats, får 
jag ett mail från honom där han undrar om det funkar 
att byta både tid och plats för vårt möte. Han har ett 
möte med en annan person samma dag och undrar 
om det går bra att jag är med på det mötet istället. 
Först blir jag lite besviken, han har i mailet formulerat 
det så att det känns som den andra personen som 
ska vara på mötet också håller på med någon form 
av arbete som rör Lövsta och vid första anblick får jag 
känslan av att det är någon annan student som jobbar 
med projektet. Mats är så viktig att få kontakt med så 
jag går naturligtvis med på hans nya plan och bokar 
om mitt möte med Anders Ljung som jag hade plan-
erat in att ha ett möte med också innan jag åker hem. 
Jag känner mig lite olustig när jag sätter mig i bilen för 
att åter igen köra in till Visborg och inte alls till Lövsta 
där projektet bor. Jag tänker på den andra personen 
som säkert har bättre frågor och mer välformulerade 
frågor än mig och känner att det inte är läge att känna 
sig hotat utan att gå rakryggad in bara. Jag kör de 
20 minuterna det tar för mig att komma från huset på 
landsbygden in till stan och det slår mig att det faktiskt 
går fortare än att ta mig från lägenheten i Abrahams-
berg till T-centralen. Vi ska mötas på Länsstyrelsens 
kontor och jag anmäler mig i receptionen och berättar 
att jag ska träffa M ats Pettersson. Mannen i recep-
tionen ser förvånad ut och säger att han inte sitter där 
och undrar om det är någon mer jag ska träffa. Jag 
svarar att jag ska träffa honom och en kvinna som jag 
inte fått reda på efternamnet på som heter Christina. 
Han lyser upp lite och ber mig vänta så ska han ringa 
till Christina och kolla. Det går upp för mig att Christina 
inte alls är någon annan student utan kanske till och 
med någon som arbetar med projektet. Det går även 
upp för mig att detta kanske är den person som Britta 
inte ville presentera mig för eftersom Christina arbeta-
de med material som inte var offentligt ännu. Skulle jag 
nu ha sådan tur att jag fick möjlighet att träffa henne i 
alla fall? 
Jag blir tillsagd att vänta vid sofforna, men när jag väl 
satt mig ner så välkomnar mannen mig i receptionen 
att gå upp två trappor för att möta Christina. Jag kna-
tar upp för trapporna och inser att jag nog ser lite vilsen 
ut då jag genast får frågan av de jag möter, om jag 
möjligtvis är vilse. Men bakom dem kommer Christina 
och räcker fram en hand och hälsar mig välkommen. 
Korridorerna i den här byggnaden är mycket längre än 
hos kommunen och vi går i en evighet för att komma till 
kaffemaskinen och sen till ett litet ganska trevlig mötes-
rum.  Hon förklarar att Mats är på väg och ber mig 
beskriva mitt projekt lite grann så länge. Jag försöker 
beskriva mitt projekt och inser att “ebb och flod” är ett 
koncept som hon nappar på direkt och förstår vad jag 
menar med. Jag berättar att jag läst själva förstudi-
en om “ett grönt centrum på Lövsta”. Christina säger 
att jag nog har kommit ganska långt redan där för att 

förstå platsen. Mats kommer in och Christina inser att 
jag nog måste berätta en gång till om vad jag berättat 
för henne. Mats lyssnar och säger sen att han nog 
inte riktigt förstår allt men tycker att det låter intressant. 
Jag berättar att jag tror på landsbygden som fenomen 
och att jag tror att det kommer bli en backlash där 
städerna når Peak City och där människor i större ut-
sträckning flyttar tillbaka till landsbygden och att staden 
och stadsplanering inte är det enda svaret på hur vi 
ska leva. Jag berättar att jag vill testa den teorin på 
projektet Lövsta. När jag förklarat det frågar Mats mig 
om det är möjligt att styra mig i projektet och om det 
är möjligt att använda mitt material på något sätt. Jag 
säger att det är ett skolmaterial och att de såklart kan 
använda sig av allt jag producerar men att jag inte kan 
vara styrd eller utgå från ekonomiska begränsningar i 
mitt projekt. Mats verkar lite besviken men frågar hur 
han och Christina kan hjälpa mig. Jag säger att jag vill 
lära känna platsen genom människorna som brukar 
platsen och därifrån hitta program och åtgärder som 
mitt slutliga förslag ska handla om. Jag börjar med 
kanske den svåraste frågan men också den fråga 
som jag tycker att just planeringsgruppen för hur Lövs-
ta ska utvecklas, kan svara på. Den frågan handlar 
om Mats och Christinas vision för området. Mats och 
Christina tittar på varandra som det är en fråga som de 
inte hade förberett sig på. Vision. Christina säger att 
de har pratat om en vision tidigare men att det nu fallit 
bort på grund av frågor som hela tiden måste lösas. 
Mats instämmer med Christina och säger till henne att 
det i det här läget de befinner sig i nu borde kolla ha 
en vision. Mats berättar att det för en tid sen fanns en 
vision om att alla organisationer skulle vara samlade i 
en och samma byggnad. Det fanns ritningar på en 
byggnad som såg ut som en stor vit låda med stora 
fönster, fortsätter han, men att den idén inte verkställ-
des på grund av bland annat ekonomiska skäl. 
Jag fortsätter med att fråga hur de upplever entrésit-
uationen på Lövsta? Mats ger mig en blick som om 
jag tryckt på precis de rätta knapparna. Christina bara 
nickar just nu. Mats säger att entrésituationen inte alls 
funkar och att man som besökare kan få en känsla av 
att de olika organisationerna inte arbetar tillsammans 
utan kanske till och med konkurrerar med varandra. 
Christina instämmer. Jag säger att jag upplevde en-
trésituationen svår när jag besökte Lövsta för första 
gången och kände mig lite vilsen och inte upplevde 
det helt solklart var de olika byggnaderna innehöll. Att 
platsen kändes introvert mellan sina enheter. Mats 
håller med säger att det språket jag talar är ett språk 
som de inte är vana med och att de borde prata mer 
om de här frågorna som jag berör. Jag förstår inte 
helt hur de annars brukar diskutera projektet men jag 
tänker att de verkar positiva och fortsätter med mina 
frågor. Jag frågar hur de upplever konferenslokalen? 
Mats och Christina säger i varannan mening om att 
den inte lever upp till den design och det ideal som 
dagens konferenslokaler bör göra och säger att det 
är ett problem för platsen. Om man ska göra Lövs-
ta attraktivt så håller inte den konferenslokalen måttet. 
Mats fortsätter även och berättar att när de nu sen-
ast hade en stor konferens för Gotlands landbrukare 
så valde man att inte vara på Lövsta utan man valde 
att förlägga konferensen till Suderbys herrgård istället. 

Mats beskriver det som “olyckligt”. Han nämner flera 
gånger om vilka “signaler” man sänder ut. Christina in-
stämmer. Jag tittar ner i mitt block och funderar en kort 
sekund om vilken fråga jag ska ta härnäst, men Mats 
avbryter mina funderingar och säger till Christina att de 
nog borde ta in en arkitekt i projektet. Sedan vänder 
han sig till mig och säger att nu pratar vi ju om väldigt 
konkreta saker med dig utan att veta som mycket om 
dig. Han frågar om det går bra att jag skickar mitt CV 
till honom, och jag svarar att jag naturligtvis kan göra 
det. Mats fortsätter och beskriver att kommunen har 
varit de som inte har tyckt att de inte ska ta in arkitekter 
i arbetet med utvecklingen av Lövsta, vilket han nu 
inser att de visst borde ha gjort. Han menar på att det 
blir väldigt uppenbart i mötet med mig. Han börjar vi-
dare resonera med Christina att kommunen har egna 
arkitekter och att man borde kontakta dem först innan 
man går vidare. Jag sitter nu och inser att jag nog gett 
projektet till någon annan arkitekt. Det känns både lite 
snopet och bra. Mats verkar tycka att en gemensam 
bild för alla parter som ska verka på Lövsta hade varit 
att föredra så att alla strävar efter samma mål. Jag 
frågar dem om vad de tror kommer hända om man 
inte satsar på Lövsta och istället så småningom läg-
ger ner verksamheten. Mats och Christina blir tysta en 
stund, sen tar Mats vid, och han tror att Gotland då 
kommer bli en turistort bara och jordbruket kommer 
läggas ner när elever måste utbilda sig långt från de 
lantbrukare som rekryterar idag. Christina instämmer 
och säger att om Gotland ska ha någon näring som 
väger emot turismen så är det jordbruket och att man 
också satsar på det. 
Han undrar om jag kan komma och hålla i en work-
shop med verktyg för att prata om koncept angående 
Lövsta som ska hållas i maj. Jag säger att jag måste 
återkomma om jag kan eller inte då det är i närheten 
av när hela projektet är tänkt att bli klart. Han tycker i 
alla fall att vi ska hålla kontakten, när han plötsligt reser 
sig och berättar att han är sen till ett annat möte och 
att det här var väldigt intressant, han ursäktar sig och 
börjar småspringa bort i korridoren. Christina vänder 
sig mot mig och säger att det var ett otroligt inspire-
rande möte och att hon gärna håller kontakten med 
mig. 
När jag öppnar dörren från Länsstyrelsen och går mot 
bilen känner jag att jag är på rätt spår här. Det här 
kanske kan leda till något på riktigt. 

• Vår vision? 
• Ny entrésituation behövs
• Konferensbyggnaden lever inte upp till dagens mått
• Arkitekturen är viktig för Lövstas utveckling
• Utan satsning på jordbruket blir Gotland bara en turistö



Intervju med Britta Samsioe 
landsbygdsorienterad näringslivstrateg på Region 
Gotland

Det är en väldigt kall dag. Vinden känns som en 
käftsmäll när jag möter den utanför dörren. Det 
blåser 15/s och snön ligger i driver hela vägen ut 
till bilen. Jag får skotta mig fram för att få ut bilen till 
vägen. Händerna är så kalla att det gör ont. Det 
tar mig 20 minuter att köra till Visborgsområdet 
som ligger söder om Visby, där det är tänkt att jag 
ska möta Britta på hennes kontor. Hon tar emot 
mig vid receptionen efter det att jag ringt och inte 
hittat. Hon skakar min hand och jag följer sedan 
efter henne, uppför trappor och genom långa ko-
rridorer. Hon frågar mig om jag vill ha kaffe och 
tar mig till kaffeautomaten, sedan går vi in till ett 
mötesrum som egentligen är alldeles för stort för 
två personer. 
Jag börjar med att beskriva mitt projekt och sedan 
börjar jag med att ställa mina frågor. Jag frågar om 
det är någon skillnad i hur man planerar lands-
bygden jämfört med hur man planerar staden? 
Britta svara att de inte gör någon skillnad med 
hur de arbetar mellan staden och landsbygden. 
Det är samma BBL-Byggplan 8. Ganska nyligen 
ändrade man på hur man planerar på Gotland. 
Gotland var uppdelat i större serviceområden 
och Visby som ju är den enda staden, idag gör 
man inte den uppdelningen längre. Idag strävar 
kommunen efter att det ska vara möjligt att bo 
och leva på landsbygden och att infrastrukturen 
investeras efter analyser och behov som varje 
område har. 
Sen frågar jag henne om hon tycker att det finns 
en brist på möjlighet till socialt lite på landsbygden 
i förhållande till staden (Visby)? 
Britta menar på att även om det ser ut som det 
finns mer saker att göra i staden, så är hon inte 
säker på om utnyttjandet av de resurser staden 
har, används i större utsträckning än de resurser 
till socialt och kulturellt utbud som finns på landet. 
Hon menar att om man jämför med befolkning-
smängd och resurser så är det kanske ganska 
lika. Det hon tycker är väldigt intressant är att 
människor faktiskt tar tag i saker själva i sina om-
råden oavsett om de bor på landsbygden eller 
inne i staden. En lite grupp människor som vill 
samma sak tar helt enkelt tag i det. 
Jaga frågar henne om hon tror att man skulle 
kunna lyfta Roma som helhet av att investera i 
Lövsta? Hon svarar att hon kommer på ett exem-
pel där det redan hänt, Roma som socken växer 
redan nu, en gammal gård i närheten av Lövsta 
håller på att byggas om till bostadsrätter, och det 
har blivit ett intresse av att flytta till Roma. 
Sen kan jag inte hålla mig längre. Jag vet ju att 
den förundersökning som gjorts av utvecklingen 
av Lövsta innehåller mycket logistiska frågor och 
arkitektoniska frågor och jag är nästan helt säker 
på att om inte ett arkitektkontor sitter med pro-
jektet i knäet nu så borde det göra det snart. Så 
jag frågar henne om det är något arkitektkontor 

som ritar på utvecklingen av Lövsta just nu? Hon 
svarar att de inte gör det ännu och hon vet inte 
när eller om de ska koppla in arkitekter. Jag tänk-
er att det är ett ganska förvånande svar. Men det 
kanske är för att jag i mitt skrå ser hela utvecklin-
gen som ett givet arkitekturprojekt. Andra skrån 
kanske inte håller med. Däremot berättar hon att 
det är en person som hon inte vill presentera mig 
för än eftersom det hon arbetar med angående 
Lövsta ännu inte är officiellt material. Jag märker 
plötsligt att det finns en eftertänksamhet i hur hon 
uttrycker sig angående projektet. Jag tänker att 
det kanske är bäst att gå vidare, till någon annan 
del av projektet som inte är så laddat. 
Jag tar upp turismen och frågar hur kommunen 
arbetar med turistrelaterade landsbygdsfrågor 
på Gotland? Britta svarar att många turister vill fly 
staden på sommaren och vill hitta återhämtning-
splatser för stillhet och rekreation. Hon tycker att 
det finns en symbios mellan stad och landsbygd 
där de båda är i behov av varandra. Turismen är 
den största näringen på Gotland och öns största 
inkomstkälla, vilket gör att den är otroligt viktig för 
ön. Däremot kostar den också. Hon nämner att 
den svåraste frågan de arbetar med när det rör 
turismen handlar om vattenkonsumtionen. Got-
land lider av vattenbrist på sommaren och de som 
turistar på Gotland bygger inte längre fritidshus i 
den bemärkelse av fritidshus som fanns förr utan 
nu byggs pooler, vattentoaletter, diskmaskiner 
och andra bekvämligheter in som kräver stor vat-
tenförbrukning. Detta medför också problem un-
der sommarmånaderna. Hon säger att om det är 
något hon skulle rekommendera mig till att jobba 
med så är det att synliggöra vattenfrågan. 

Jag har en del frågor kvar men känner att jag tagit 
upp mycket tid och tänker att jag istället återkom-
mer med frågor på mail om det är något mer. Så 
jag tackar så mycket för hennes tid och ger mig 
ut till bilen. 

Senare kommer jag ihåg att vi också pratade om 
åldersgrupper som flyttar till landsbygden och att 
Britta nämnde att hon gjort en studie 2007 som 
visade att det mest flyttade ut 55+ på landet. Hon 
tyckte att man först från kommunens sida tyckt 
att det hade varit bra men nu senare tyckt att 
det kanske inte var att föredra en åldersgrupp på 
landet som kräver mycket vård helt utspritt. 

• Vattenfrågan under sommarhalvåret 
• Åldersgruppen 55+ finns redan
• Lika mycket utnyttjat utbud stad/landbygd 
• Att satsa på Lövsta kommer vara possitivt för Roma i stort



• Naturvetenskaplig linje flyttar till Lövsta 
• Att all undervisning finns på Lövsta
• En tydlig och välkomnande entré
• Ett uppehållsrum för elever och lärare
• Ett växthus rekreation/undervisning

Intervju med Katarina Björn
Programansvarig på Lövsta

Jag ringer Katarina, hon kan dock inte ta samta-
let då hon just är i ett samtal med en elev, så 
vi bestämmer att jag ska försöka få tag i henne 
senare. Hon ringer upp i alla fall och säger att hon 
nu är fri och kan prata. Jag förklarar vart jag ringer 
ifrån och hon verkar intresserad av att svara på 
mina frågor. Jag börjar med att jag hade tänkt att 
göra flera intervjuer med eleverna men kom fram 
till att Katarina som känner alla elever säkert har 
en bra överblick över vad de känner och tycker 
om sin gymnasieutbildning på Lövsta. 
Jag börjar med det ord som jag upplevt själv 
varit nedsättande och inte haft någon hög status 
under min uppväxt på ön och undrar hur gym-
nasielever uppfattar det idag:
- Hur upplever du att eleverna tycker att deras 
status är jämfört med andra gymnasieprogram? 
Katarina svarar att lövstas naturbruksprogram har 
låg status utifrån elevernas perspektiv och att det 
alltid varit så. Hon menar på att andra praktiska 
inriktningar på gymnasienivå också har låg sta-
tus. Hon tror även att föräldrar uppmanar sina 
barn till att välja utbildningar där man läser hög-
skoleförberedande poäng och sedan tar Lövstas 
vuxenutbildning som har fått väldigt gott rykte. 
Jag frågar Katarina om hon tror att man skulle 
kunna stärka statusen för hur man ser på yrket 
redan på gymnasienivå? Katarina svarar att hon 
har föreslagit och Naturvetenskaplig linje skulle 
kunna flytta ut till Lövsta, hon menar att om man 
flyttar ut program som är naturinriktade till Lövsta 
så skulle man även få upp statusen på det pro-
gram som man redan har. 
Jag frågar om hon upplever att eleverna trivs på 
Lövsta? Katarina svarar att de trivs väldigt på när 
det går i skolan, men att alla inte vågar berätta 
för vänner att de går där eftersom det är så låg 
status. Eleverna är tvungna att åka in till Visby två 
dagar i veckan för att läsa ämnen gemensamt 
med eleverna på den gymnasieskolan i Visby 
“Säveskolan”, vilket eleverna tycker är väldigt 
dåligt och inte alls känner sig bekväma med. 
Kommunen har strukturerat det så för att spara 
på lärartjänster. 
Vidare undrar jag hur motivationen bland eleverna 
är på naturbruksprogrammet? Katarina svara att 
det är som det ofta brukar vara, en del är väldigt 
ambitiösa och andra är inte alls ambitiösa när det 
gäller att plugga, en del föredrar den praktiska 
delen och andra föredrar den teoretiska delen. 
Nu har jag kommit till den delen av intervjun där 
jag undrar vad Katarina tycker att det saknas 
för rum på Lövsta? Hon säger att det inte finns 
något uppehållsrum på Lövsta, där man kan 
samtala, återhämta sig och kanske fika. Hon ön-
skar att det fanns ett växthus bakom skolhuset 
mot änget för rekreation och undervisning. 
Jag undrar hur det kan komma sig att vuxenut-
bildningen som är en grundkurs där eleverna är 
mellan 20-50 år kan vara så eftertraktade när 

gymnasieutbildningen inte är det?
Katarina menar att varför gymnasieutbildning är 
viktig att den finns kvar på Lövsta då den utgör 
själva grundstommen i varför Lövsta finns till från 
början. Vuxenutbildningarna är tvärtom eftertrak-
tade och det finns både trädgårdsutbildning och 
grundkurs. Kanske finns även ett större intresse i 
olika åldrar, menar Katarina. Det jag undrar till sist 
är hur distansundervisningstjänsten fungerar? 
Katarina berättar att det är en hel del elever som 
använder sig av den tjänsten som slipper ta sig till 
fastlandet för sina tentor och där de kan ha grup-
parbete via Skype och att det funkar utmärkt. 
En fråga som jag ställde Mats som jag även 
frågar Katarina handlar om hur hon upplever en-
trésituationen på Lövsta? Hittar eleverna hit? 
Hon säger att hon faktiskt har tänkt på att den 
inte riktigt finns någon entré till området och att en 
del elever har irrat runt i många olika byggnader 
innan de har hittat rätt. 
Jag tackar för hennes svar och hon säger att jag 
gärna få återkomma om jag har fler frågor eller 
om jag vill komma ut till Lövsta så är jag hjärtligt 
välkommen. Vi bestämmer att jag ska ringa nästa 
gång jag kommer hem till Gotland.
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