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Kosläpp i Västbo fascinerade landshövdingen 

 
Glada kor släpptes ut på grönbete. 

 

Under tisdagen gav de sig i väg ut i verkligheten för att se vad det blir av bidragspengarna. Startade gjorde man 

på Västbo mjölkgård och där fick landshövding Bo Källstrand bevittna kornas väg ut på grönbete.  

- Det har jag aldrig varit med om förut så det ska bli jättespännande, säger Bo Källstrand inför den nya 

upplevelsen. 

 

rLandshövdingens resa 

 

Första stopp är Västbo mjölkgård med kosläpp. 

 

Besök på restaurerad betsmark i Norrböle som bidrar till en positiv utveckling av landsorten. Ett exempel 

på det är mjölkbonden Karl-Åke Karlsson satsning i Västbo. Den totala investeringen på gården ligger på 

cirka 19 miljoner kronor och 8,8 miljoner kronor av de pengarna kommer från länsstyrelsen. Nu har 

projektet gått in i halvtid och för första gången åkte landshövding Bo Källstrand tillsammans med en 

grupp medarbetare från länets partnerskap för landsbygdsprogrammet ut till olika platser för att titta vad 

bidragspengarna ger. 

- Det är första utflykten vi gör och det är bra att komma ut och få se praktiska exempel. Det ger 

inspiration för framtiden, säger Bo Källstrand. 

Under besöket på mjölkgården i Västbo fick deltagarna information om arbetet på gården. Dessutom 

gjorde man en runda i den toppmoderna ladugården innan besöket avslutades med att korna släpptes ut 

på grönbete. En procedur som många i gruppen imponerades av. 

Skatans restaurang & café med lunch och information om Kustvägenprojektet 

 

Sedan gick bussresan vidare till Skatan. Där åt man lunch och tittade på ett annat av de projekt som 

länsstyrelsen bidragit med pengar till. Det gäller Skatans restaurang och café som fick 1,8 miljoner i 

investeringsstöd i höstas. Den lilla fiskebyn vid Njurundakusten är en del i hela konceptet med 

utvecklingen av landsbygden där flera turister samlas under sommarhalvåret. 

- För att landsbygden ska kunna utvecklas måste man han många strängar på sin lyra. Då är det en viktig 

del att satsa på besöksnäringen, säger Källstrand. 

Just turismen fick delegationen också information om på resans andra stopp. Skatan ingår i 

Kustvägenprojektet som satsar på att locka fler turister till länet och även där är det EU pengar som 

bidrar. 

- Jag tror att det finns en stor potential i Kustvägen. Där finns det ett antal aktiviteter ända nerifrån 

Mellanfjärden. Om man samarbetar och kan marknadsföra det som ett begrepp tror jag det finns en stor 

möjlighet att öka besöksnäringen på sträckan, säger landshövding Bo Källstrand. 
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