
PROJEKTPLAN 
 
1.Projektnamn 

 
Hörte hamn  –  Den gröna hamnen 
 
2.Projektidé 
 
Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en 
angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination av åtgärder i 
en helhetssyn rädda detta kulturarv och utveckla Hörte hamn till en levande hamn i 
närområdet. En plats där man i ett brett kursutbud kan lära mer om fiske på många 
olika sätt. En plats där det också skapas möjligheter för ungdomar att få 
sommarpraktik/arbete  och där  det skapas möjligheter för olika entreprenörer att 
etablera sig t.ex då det gäller försäljning av rökt fisk.  Hörte hamn omvandlas till 
en hamn med strategisk betydelse inom turistnäringen på Sydkusten men där också  
kulturarvet och historien hela tiden hålls levande. Då hamnen utvecklas tas hänsyn  
till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.            
 
 
3. Bakgrund 
 
Idén till denna ansökan har växt fram de senaste åren. Hörte hamnförening 
etablerades i nya former 2007 men där föreningen vilar på en grund av mångåriga 
erfarenheter. Det finns mycket erfarenhet och kunskap om hamnen , dess historia 
och utveckling bland de ca 50 medlemmarna.   
 
Avsikten med detta projekt är att ta nästa steg i utvecklingen av Hörte hamn. Detta 
är en del i en långsiktig utvecklingsplan för hamnen. Föreningen har genom 
gemensamma insatser och arbetsdagar steg för steg fräschat upp hamnen och 
ämnar nu ta nästa steg i utvecklingen.   
 
De behov som denna projektidé ska bemöta är att  på olika sätt möta de önskemål 
som finns och som har utvecklats de senaste åren. Detta är mer utvecklat i 
kopplingen till den lokala Leaderstrategin nedan.  
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• Kopplingen till den lokala Leaderstrategin. 
 
Denna ansökan anknyter till flera av de tema som ingår i den den lokala 
Leaderstrategin 
 

TEMA 1: Att stärka förutsättningarna för ett gott liv på bygden  

Denna ansökan förbättrar tillgängligheten till bostadsnära rekreation och 
naturupplevelse. Hörte hamn kommer att utvecklas till en ny mötesplats där man 
får kunskap om hamnen och dess historia, går en fiskekurs, bara stannar till för att 
äta rökt fisk eller får en bild av lokala övernattningsmöjligheter eller tar del av 
utbudet av lokala aktiviteter och arrangemang. 

TEMA 2: Att visa omsorg om och utveckla landskapet och dess kännetecken  

Hörte hamn är en naturlig plats för möten och diskussioner kring kustlandskapets 
långsiktigt hållbara utveckling. Kompetens kring fiske, fiskemetoder och 
miljöaspekter kommer på olika sätt att finnas tillgängligt inom ramen för denna 
ansökan. Den kulturhistoriska strukturen i kustlandskapet  bevaras genom en 
försiktig utveckling av Hörte hamn.  

TEMA 3: Att stärka förutsättningarna för företagsamhet  

Ett antal ungdomar kommer att  få feriearbete  i hamnen.  Någon entreprenör 
kommer att erbjudas att etablera sig i hamnen för t.ex försäljning av rökt fisk. 
Kunskap om fiske kommer att kunna fås genom någon av de olika kurser som 
kommer att erbjudas. Det gäller allt från kunskapen om historien i Hörtehamn till 
hur man lägger nät, röker fisk mm.    

 TEMA 4: Att utveckla starka relationer till staden  

Fler besökare från städerna i närområdet  kommer att stanna till vid Hörte hamn ju 
mer den utvecklas. Det ger en större förståelse och kunskap om hamnen och dess 
betydelse.   
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TEMA 5: Att utveckla besökarnas Söderslätt  

Tillgången till hamnen kommer att öka genom detta projekt. Den kommer att bli 
mer välkomnande med ett utbud av olika möjligheter. Hamnen kommer också att 
bli en naturlig plats för besökarna att få en kunskap om Söderslätt och de 
möjligheter som finns. Det finns ju också en friskvårdsaspekt gällande de 
möjligheter till fritidsfiske som finns. 

•  Intressenter i projektet. 
 

• Hörte Hamnförening  
• Skurups kommun 
• Dybäcks byalag 
• Privata entreprenörer    
• Boende i närområdet 
• Turistnäringen 

 
Det finns ett klart behov av att utveckla Hörte hamn. Många stannar till för att ta en 
paus då de passerar förbi. Andra fiskar eller är fågelskådare. Det finns en potential 
för att ta tillvara denna situation och samtidigt ge en kunskap om Hörte hamn och 
dess möjligheter. Hörte hamn är också en bra plats att sprida information om  
Skurups kommun och andra kommuner i närområdet såväl som om det utbud som 
finns då det gäller näringsliv, kultur mm. Dagligen passerar här ett stort antal 
resenärer inte minst på sommaren då många turister stannar till vid Hörte hamn. 
 
SWOT 
 
Styrkor:  Hamnens läge, ett stort engagemang i föreningen hos medlemmarna, 
miljön, friskvård, tillgänglighet genom den planerade cykelvägen, närhet till 
övernattningsmöjligheter (gångavstånd) bra fiskemöjligheter, laxtrappa att beskåda 
etc.  
 
Svagheter: 
Om det uppstår osämja i föreningen, måste tydliggöra alla delmål 
 
Möjligheter:   Kommunens roll och klara intresse.  Många möjligheter till 
samverkan med olika aktörer. T.ex har kontakt tagits med Nils Holgersson 
Gymnasiet som skall utvecklas vidare. En annan möjlighet är att utveckla 
kontakter med andra aktörer. Ett exempel är att synliggöra vilka olika fåglar som 
finns kring hamnen.Fågelskådareföreningen i Skåne län skall kontaktas för ev info-
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tavla. En möjlighet är också att knyta hamnen till ”Linnéleden”. Synliggöra 
friskvårdsaspekten av fritidsfiske. 
 
• Hot: Sandflykt, stölder/skadegörelse samt svårigheter att hitta en balans i 

utvecklingen. Hamnen har ett renoveringsbehov de kommande åren. Det gäller 
att hitta en utveckling av hamnen så att t.ex pirarna kan renoveras om några år. 
Det är en del av den långsiktiga strategin.       

 
4. Syfte 
 
Hörte hamn har ett strategiskt bra läge där kustvägen passerar precis norr om 
hamnen. Inom några år byggs här även en cykelväg. Det innebär att många 
passerar och kommer att passera hamnen i framtiden. Här kombineras en kunskap 
om hamnen och dess möjligheter med  en möjlighet att lära mer om hamnens 
historia, fiske eller bygden. Projektet kommer att bidra till en del 
ungdomsarbetstillfällen men också möjligheter för någon entreprenör att etablera 
sig.  På sikt kan utvecklingen av Hörte hamn bidra till fler besök i Söderslätt såväl 
som fler arbetstillfällen. 
 
 
5. Mål 
 
a.Hamnen                                   
 
1 Sjösättningsramp skall göras i ordning  
Minst  5 båtplatser görs i ordning  till båtar för  uthyrning    
Hamnen ses över och iordningställs för att förbättra säkerhet och tillgänglighet. 
Det gäller t.ex kajkanter och håligheter i pirarna. 
 
b.Hamnområdet                         
 
1 Vattenanslutning skall göras till hamnen  
1 Infiltrationsanläggning/Markbädd görs i ordning för  avloppsvatten   
 Belysningen i hamnen ses över och kompletteras vid behov. Komplettering med     
 några eluttag i hamnen för att öka tillgängligheten 
1 plats för kulturarrangemang iordningställs. 
1 grillplats iordningställs 
Fler permanenta sittmöjligheter görs iordning 
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c. Hamnhuset                            
 
1 Hamnhus skall fräschas upp som en bas för kurser, utställning mm 

 
d. Verksamhet i hamnen   
 
20 kurser skall genomföras  kring fiske 
Minst en entreprenör erbjuds för att bedriva verksamhet i hamnen. Försäljning av 
rökt fisk m.m 
6 kulturarrangemang skall genomföras                 
3 båtar  till uthyrning inköpes            
 
 
e. Produktion av utställning      
 
1 Utställning gällande Hörte hamn, dess historia,framtid och möjligheter 
produceras 
 
f. Ungdomar i arbete       

     
12 ungdomar skall få arbete som sommarentreprenörer eller feriearbete    
        
g. Information och kommunikation        
 
Ca 30 turister beräknas ta del av utbudet i hamnen per dag under 
sommarperioderna . Totalt beräknas minst  8000 personer  besöka hamnen och ta 
del av utbudet under  2010-2011 
En informationstavla med information om  Hörte hamn, Skurups kommun och 
Leader Söderslätt kommer att sättas upp. Föreningen har också en levande hemsida 
www.hortehamn.se. Där kommmer utvecklingen av projektet att kunna följas.  

 
h. Utvärdering – följeforskning       
En rapport kommer att skrivas vid projektets slut.  En s.k följeforskare kommer att 
anlitas för att följa utvecklingen under några tillfällen under priojektet. 
 
På sikt planeras också att bygga upp ett nätverk med andra hamnar kring Östersjön. 
Möjligheterna kring detta kommer att undersökas under denna projektperiod. 
. 
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6. Målgrupp 
 

• Boende i Skurups kommun och närkommuner 
• Ungdomar  
• Turister 
• Fritidsfiskare / yrkesfiskare  
• Entreprenörer     
• Näringsidkare  
• Fågelskådare 

 
7. Aktiviteter 
 
Projektet  går ut på att utveckla hamnen till en levande hamn som är tillgänglig för 
boende  i Skurups kommun och närkommuner, ungdomar, turister, 
fritidsfiskare/yrkesfiskare,entreprenörer  och som erbjuder en mångfald av olika 
möjligheter.  
Hamnen görs mer tillgänglig för besökare genom att säkerheten och 
tillgängligheten i hamnen ses över. Det gäller t.ex att kajkanter förbättras och en 
sjösättningsättningsramp görs iordning. Håligheter i pirarna åtgärdas också så att 
det underlättar för fritidsfiskarna, turisterna, fågelskådarna och andra att ta sig runt 
i hamnen på ett säkert sätt. Fler båtplatser görs i ordning. Båtar för uthyrning köps 
in. Hamnområdet utvecklas vidare. Genom att dra fram vatten till hamnen och 
anlägga en infiltrationsanläggning/markbädd skapas förutsättningar  för att 
utveckla mer verksamhet i hamnen. Det kan vara allt från att en turist stannar för 
att dricka vatten till att en entrprenör succesivt utvecklar en verksamhet  med 
försäljning av rökt  fisk. Säkerheten i hamnen ökas ytterligare genom att 
belysningen ses över och ev. kompletteras.  En plats för kulturarrangemang ställs 
också i ordning. Grillplats och fler sittmöjligheter anordnas. En rök byggs.  
Hamnhuset fräschas upp som en bas för kurser, utställning mm 
Verksamhet i hamnen   
20 kurser skall genomföras  kring fiske. Det gäller allt från hur man röker fisk till 
sjövett och fiskemetoder. En viktig del är också miljön. Som en del av 
utvecklingen gällande Hörte hamn – den gröna hamnen  kommer också miljön i 
Östersjön att belysas på olika sätt.  
Minst en entreprenör erbjuds möjlighet att  bedriva verksamhet i hamnen. 
Försäljning av rökt fisk m.m kommer att utvecklas. 
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Hamnen är också en naturlig plats för olika kulturarrangemang. Det kan gälla 
musikarrangemang likaväl som föreläsningar kring hamnens, fiskets och bygdens 
historia. Några båtar kommer också att inköpas för att ge möjlighet för besökaren  
att  ge sig ut på en sjötur eller pröva fiskelyckan. Då många passerar förbi hamnen 
inte minst sommartid beräknas under sommartid minst  30 turister stanna  till i 
hamnen dagligen under sommartid. Totalt beräknas  minst 8000 stanna och ta del 
av utbudet i hamnen under 2010-2011                  
 
Produktion av utställning     
En permanent utställning gällande Hörte hamn, dess historia,framtid och 
möjligheter produceras och placeras i hamnhuset då det är klart 
 
Ungdomar i arbete       
I samarbete med Skurups kommuns satsning på feriearbeten eller 
sommarentreprenörer planeras att 12 ungdomar skall få arbete i hamnen. 
Ungdomarna arbetar/praktiserar i treveckorsperioder.     
 
Information och kommunikation        
Informationstavla med information om  Hörte hamn, Skurups kommun och 
Leader Söderslätt kommer att sättas upp. Föreningen har också en levande hemsida 
www.hortehamn.se. Där kommmer utvecklingen av projektet att kunna följas.  

 
Utvärdering – följeforskning       
En rapport kommer att skrivas vid projektets slut.   
En s.k följeforskare kommer att anlitas för att följa utvecklingen  
under några tillfällen under projektet. 
 
På sikt planeras också att bygga upp ett nätverk med andra hamnar kring Östersjön. 
Möjligheterna kring detta kommer att undersökas under denna projektperiod. 
. 
8. Tidsplan 
 
Se bilaga  Projektplansbilaga 1 
 
9. Projektorganisation 
 
Projektägare  –  Hörte Hamnförening 
Projektledare –  Bertil Nilsson, ordförande i Hörte hamnförening 
Projektgrupp  utgörs av styrelsen i Hörte hamnförening. Projektledaren är 
ansvarig för projektgruppen. 
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Styrgrupp – utgörs av styrelsen för Hörte hamnförening  tillsammans med repr. 
för medfinansiärer , samarbetspartners, och andra intressenter. Sammankallande är 
projektledaren. 
Referensgrupp  –  En referensgrupp med en bredare tillsättning kommer att 
tillsättas. 
 
10. Utvärdering 
 
En utvärdering kommer att ske i förhållande till de uppsatta målen ovan. 
 
Mottagare av projektresultaten är ju närmast målgruppen men genom att också en 
rapport publiceras kommer en större grupp att kunna ta del av resultaten.  
 
Spridning av resultatet sker också via hemsidan:  www.hortehamn.se 
 
Resultatet kommer också att spridas genom deltagande  i olika konferenser.  
 
Hörte hamnförening  kommer att ta ansvar för att projektet lever vidare efter 
projekttiden. 
 
11. Budget 
 
Budget och finansieringsplan – se bifogad excelfil  Projektplansbilaga  2 
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