Hållbarhetsarbete på Ösjönäs
Nedan finner du lite om hur vi tänker om hållbarhet och miljöarbete på Ösjönäs. Även om vår
verksamhet i skrivande stund ännu inte är märkt med ”Nature´s Best”-symbolen har vi länge varit
aktiva medlemmar i Ekoturismföreningen (som sedan kom att bli Naturturismföretagen). Jessica
sitter sedan många år i styrelsen och fungerar som skogstalesperson för föreningen. Det är därför
naturligt att vårt arbete strävar efter att uppfylla märkningens kriterier och här finner du några
personliga reflektioner kring vad dessa innebär för oss.
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Snygg figur men vad betyder det då egentligen?
1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur
Konkret betyder en anpassning till resmålets begränsningar att vi begränsar slitaget på och
runt Ösjönäs genom en fortlöpande flexibilitet kring hur vi lägger upp de upplevelser vi anordnar
och var någonstans vi håller våra djur. Det innebär att vi anpassar t ex ridturernas rutt utifrån
hur bärig marken är just för tillfället. Är det blött så undviker vi att trampa sönder känsliga
markpartier och väljer annan väg. Det gäller inte bara hästar, utan också vandrare och cyklister.
Ett annat exempel är att vi inte anpassar antalet kajaker och kanoter för uthyrning utifrån efterfrågan, utan istället utifrån besökstrycket på stränder runt om sjön i Nationalparken. Därför
är det viktigt att du bokar en kanot i god tid, för när solen skiner så tar de helt enkelt slut. Ett
annat exempel är att grannarna upplever det bekymmersamt med mycket trafik på vägen
utanför deras fastigheter till Nationalparken och till oss så vi försöker få folk att stanna längre
och paketen vi erbjuder innehåller t ex alltid två nätter istället för en. Vi ber dig därför också
att köra långsamt och visa god hänsyn utmed vägen.
2. Gynna den lokala ekonomin.
Hur gynnar vi den lokala ekonomin? Vi ser det inte riktigt så snävt som till bara ekonomin, låt oss
utveckla det en smula... Ett ensamt företag skapar inte en destination och blir inte ett attraktivt
resmål. Inte heller vänder vi själva trenden från utflyttningsbygd till en attrativ trakt att bo på.
Vi behöver samarbeta med andra, lyfta varandra och dela med oss av våra erfarenheter. Konkret
sker det vi kan bidra med på olika sätt förstås. Vi tipsar t ex våra gäster om vad som finns att
uppleva i bygden. Alla som t ex hyr en cykel får förslag på mål för sin cykeltur - där vi hänvisar till
öppna krogar och kaféer. Om vi inte har boende som passar så berättar vi gärna om de lokala
övernattningsalternativ som finns. Vi jobbar på kontinuerlig kommunikation, så att vi har aktuell
information och kan berätta om och när ställen har öppet. Till exempel informerar vi om att
du har närmaste lanthandlare i Sannerud och i Undenäs, att Kafferosteriet finns, att du lätt når
kaffestugan i Tivedstorp på cykel och att du kan äta god middag både på Luripompa och på
Tivedens Mat. Granviks Pub hittar också på mycket kul. För öppettider hör med oss eller
Google. Under hela tiden vi har drivit verksamheten här har ambitionen varit att attrahera
gäster som vi själva vill ha som grannar, för det bästa vi kan göra för att bidra till bygden är att
skapa en attraktiv plats att bo på.
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3. Miljöanpassa hela verksamheten.
Nya produkter dyker upp hela tiden och vi gör vårt bästa för att följa utvecklingen. Naturligtvis
följer vi lagstiftningen kring t ex miljöfarliga ämnen. Vi bedriver en mångfacetterad verksamhet
som berör allt från djurfoder till sopsortering, från råvaror i mat till transporter, möblering av
rum och byggnation/renovering etc. I alla dessa fall behöver vi ha en genomtänkt plan, en röd
tråd, att luta oss tillbaka på. Kan vi återanvända, återvinna, vad blir konsekvenserna för klimat
och biologisk mångfald? Om du har tips på nya, spännande närproducerade och ekologiska
alternativ till det vi redan serverar/använder så hör av dig! Vi försöker tänka nytt, kreativt och
ibland annorlunda.
4. Bidra aktivt till natur och kulturskydd.
Ösjönäs är Sveriges enda fastighet (i alla fall så vitt vi vet) som är omringad av Sveriges högsta
skyddsform för natur – en nationalpark. Det är kopplat till ett enormt ansvar, som vi tar på
stort allvar. Vi har en aktiv och kontinuerlig dialog med länsstyrelse och kommun kring många
olika frågor. Lokalt sitter vi bland annat i naturvårdsrådet för Nationalparken, i samordningsgruppen för den hyggesfria zonen på 2000 ha (och vi var en av initiativtagarna för inrättandet
av denna) samt i regionala skogsprogrammet för Örebro län. Nationellt sitter Jessica i Skogsstyrelsens sektorsråd, är aktiv i nationella skogsprogrammet och medverkar i andra regionala
skogsprogram, utöver att vara skogstalesperson inom Naturturismföretagen och mycket mer.
Vi har även en systerfastighet, där vi driver ett projekt för biologisk mångfald under arbetsnamnet ”Höjens hagar”. Där sker ett projekt med vildpollination just nu.
5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
Om du har läst så här långt kanske du vid det här laget har förstått att vi brinner för natur i
allmänhet och Tiveden i synnerhet? Vårt mål är att alla våra gäster ska komma lite närmre
naturen, lite närmre sig själva och det som verkligen är viktigt i livet. Vi tror att kunskap föder
engagemang – om man vet att det är en bofink som sjunger, så är det större sannolikhet att
man stannar upp och lyssnar till den och då bryr man sig också lite mer om dess livsvillkor.
Så tänker vi, hur tänker du? Ibland får vi kritik för att vi i vårt engagemang bara slår in öppna
dörrar, alltså inte når dem som har annorlunda värderingar än vi. Tråkigt. Vi gillar samtal, inte
att föreläsa, så välkomna ut till oss så upptäcker vi Tiveden på nya sätt, tillsammans.
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6. Kvalitet och trygghet på resan.
Vi har gjort det här länge, väldigt länge om man ska vara ärlig. Mer än halva våra liv har vi
haft ansvar för betalande gäster utomhus. Ingen vill att det ska bli fel, inte heller vi. Därför har
vi försökt att lära oss av varje erfarenhet och vi frågar oss jämt och ständigt om vi kan göra
något annorlunda eller bättre, vad vi behöver fylla på med i våra kompetensverktygslådor.
Behöver vi repetera första hjälpen eller bli bättre på glutenfri mat eller skaffa starkare hästar
eller ha snabbare, roligare kajaker? Vi är våra egna och varandras största kritiker. Förutom det
försöker vi förstås vara tydliga med våra avbokningsregler, vad som ingår och inte, samt om
det är något som du själv behöver tänka på och förbereda inför besöket hos oss. I skrivande
stund tänker vi själva på smittskydd och vad vi kan göra ur smittspridningssynpunkt, för att
alla ska känna sig trygga med att vara med, och hos, oss.
Mycket av vår verksamhet är tillståndspliktig – vi följer lagar och regler, har alla tillstånd som
krävs och vi besiktas förstås, enligt gällande lagstiftning och bestämmelser, inom varje sektor.
Djuren är registrerade, träden i höghöjdsbanan kontrollerade, brandsäkerheten besiktad osv.
Om det är något du undrar över, så fråga oss gärna. Klas har hand om det mesta av detta,
utom djuren, som Jessica ansvarar för.
Hoppas du får en fin vistelse hos oss!
Klas och Jessica Sannö
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