
Utlysning av konstnärsuppdrag 
- Gestaltningskoncept ”Insektsrestaurang i järnbruket”

Vi söker ett konstverk av hög kvalitet där besökare både får lära, betrakta 
och njuta en lugn stund i samspel med våra minsta vänner – insekterna. Det 
ska placeras i Gysinge invid naturum Färnebofjärden och den brusande 
Dalälven. Nu bjuder vi dig som yrkesverksam konstnär att lämna in bidrag 
till projektet.  

Naturum Färnebofjärden och Länsstyrelsen Gävleborg inbjuder yrkesverksamma 
konstnärer att skicka in ansökan till att ta fram ett konstnärligt koncept för ett konstverk 
som våra viktigaste pollinerande insekter såsom fjärilar, bin och humlor likväl som 
besökare i Gysinge lockas till. Konstverket ska placeras i järnbruksmiljön i Gysinge invid 
naturum Färnebofjärden och den brusande Dalälven och gestaltas utifrån tematiken: 
Insektrestaurang i järnbruket.  

Målet är att skapa ett konstverk av hög klass som utgör en tillgänglig yta där 
insektslockande växter kan odlas, en plats för insekter att bo, platser för besökare att sitta 
ner samt att grupper kan guidas kring pollinering och biologisk mångfald. Ytan för 
placering av verket är cirka 7 x 7 meter. Konstverket ska stå klart februari 2022. 
Kostnadsbudget för produktionen är 300 000 kronor. 

Ansökningsprocessen 

Vi söker dig/er som är yrkesverksam konstnär/konstnärsteam eller du som har som 
profession att jobba med konstnärlig gestaltning och har registrerat företag med F-skatt. 

Ansökan ska innehålla en presentation av dig och dina viktigaste tidigare arbeten och 
verk. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur du vill ta dig an uppdraget att ta fram 
ett konstnärligt koncept. 

Skicka in din ansökan till: marie.melander@lansstyrelsen.se eller till  
postadress: naturum Färnebofjärden, Marie Melander, Benedicks väg 3, 811 97 Gysinge. 

Ansökan ska vara Marie Melander tillhanda senast den 15 augusti 2021. 

mailto:marie.melander@lansstyrelsen.se


En projektpanel bestående av representanter från naturum Färnebofjärden, föreningen 
Vi i Gysinge, lokal konstnär, fastighetsägare, Länsstyrelsen och Region Gävleborg 
kommer att välja ut ett antal kandidater för intervju på plats i Gysinge. Därefter kommer 
en till två konstnärer/team få i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget fas 1 - se nedan. 

Uppdraget 

Uppdraget är indelat i två faser. Fas 1 där en eller två konstnärer/team var för sig jobbar 
fram ett konstnärligt koncept. Fas 2 där den konstnär/team som väljs jobbar vidare med 
att förverkliga sitt konstverk. 

Fas 1 
Det konstnärliga uppdraget under fas 1 innebär att jobba fram ett idékoncept, som 
inkluderar färg, form och materialval, till ett konstverk som ska utgöra en plats som 
lockar insekter likväl som människor. En plats som ger möjlighet till guidning kring 
biologisk mångfald i form av pollinerande insekter och insektslockande växter samtidigt 
som den inbjuder till att sitta ner och njuta en stund.  

Verket ska innehålla yta för att odla växter som lockar insekter samt insektshotell för 
insekter att bo i. Det behöver inte inkludera valet av vilka växter som ska odlas. 
Utformningen ska erbjuda god tillgänglighet för besökare och innehålla plats för minst 
två mindre sällskap att sitta ner och betrakta. Verket ska smälta in i Gysinges 
järnbruksmiljö. Ytan där verket ska placeras är cirka 7 x 7 meter stor och utgörs av 
kulturminnesmärkt mark vilket innebär restriktioner kring att gräva. Verket ska därför 
kunna placeras utan att gräva i marken.   

Idékonceptet kan redovisas som skisser, ritningar, modeller enligt överenskommelse 
med beställaren. I uppdraget ingår ett antal avstämningar med projektledaren på plats i 
Gysinge eller via telefon. Resultatet av fas 1 ska vara klart och presenteras för 
projektpanelen senast fredag den 29 oktober.  

Fas 2 
För det vidare uppdraget under fas 2 kommer tid för att omsätta det konstnärliga 
konceptet till ett konstverk som kan användas för ändamålet. Uppdraget under fas 2 
inkluderar även att bistå med vägledning under montering av verket på plats för att 
säkerställa önskat resultat. Konstnären/teamet ansvarar för konstruktion och leverans 
av verket. Beställaren står för eventuellt markarbete på plats i Gysinge. 

Verkets placering: cirka 7 x 7 meter stor yta, rödmarkerad, snett till höger framför naturum i Gysinge. 



Arvode 

Ett arvode på 30 000 kronor exklusive moms utbetalas till varje konstnär/konstnärsteam 
som jobbar med fas 1 och tar fram en konceptidé. Till den/de som jobbar vidare i fas 2 
utgår produktionsarvode på 300 000 kronor exklusive moms (inklusive konstnärsarvode, 
material, underleverantörer, resor, logi, leverans, montering).  

Beställare har ägande- och nyttjanderätt till uppdragstagarnas arbetsresultat. 
Upphovsrätten tillfaller konstnärerna. 

Genomförande och tidplan: 

Juni - 15 augusti Utlysningsprocessen. Sista ansökningsdag 15 augusti 2021 
Projektpanelen väljer ut en till två konstnärer som jobbar med fas 1. 

Fas 1  
September - oktober En eller två konstnärer tar fram var sitt idékoncept. Det inkluderar: 

ett startmöte på plats i Gysinge samt två till tre avstämningsmöten. 
Presentation av förslaget senast fredag 29 oktober. 

Fas 2 
November - december Den konstnär som väljs jobbar med konstruktionen av verket. 

Utformningen ska erbjuda god tillgänglighet. 

Januari - februari 2022 Konstverket konstrueras. Klart februari 2022.  
Beställaren står för eventuellt markarbete på plats i Gysinge.  
Konstnären ansvarar för att säkerställa önskat resultat på plats.  

Våren 2022 Invigning 

Om Gysinge, naturum Färnebofjärden och Färnebofjärdens nationalpark 

Gysinge bruk grundades 1668. Till en början tillverkades krigsmateriel men genom att 
vallonsmeder flyttade till Gysinge kunde bruket övergå till att producera stångjärn redan 
i slutet av 1600-talet.Malmen kom från Dannemora gruvor i Uppland och träkol från 
bygden. Under 1700-talet fick Gysinge sitt nuvarande yttre: vitputsade låga hus med 
rokokodrag, bruksgatan med smedsbostäderna, det stora växthuset och herrgård i trä. 
Den första herrgården brann ner och under 1830-talet byggdes en ny herrgård i 
gustaviansk stil efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell. I slutet av 1800-talet var 
Gysinge Gästriklands största järnbruk, både vad det gäller produktion och antalet 
anställda. 

Gysinge är idag en välbevarad och välbesökt järnbruksmiljö och samtidigt ett levande 
samhälle vid Dalälven i Sandvikens kommun, Österfärnebo socken, intill gränsen mellan 
Gästrikland och Uppland. Bruket ingår i turistsatsningen Järnriket Gästrikland. I 
Gysinge finns Pensionärernas Riksorganisations folkhögskola samt Gysinge Herrgård 
och Konferensanläggning inrymda i den gamla välbevarade Herrgården med 
kringbyggnader från brukstiden. I en av dessa bruksbyggnader, byggd 1814 som fähus och 
kalkbod, finns idag naturum Färnebofjärden.  



Naturum är besökscenter och porten ut till Färnebofjärdens nationalpark. Där finns en 
utställning om områdets unika natur- och djurliv samt kulturhistoria. Där ges inspiration, 
råd och tips till att gå ut och uppleva Färnebofjärdens nationalpark och erbjuds 
guidningar, föreläsningar, temakvällar, barnaktiviteter med mera. Naturum är öppet 
varje dag under högsäsong sommarhalvåret och mer begränsat öppet hela resten av året. 
Under vår- och höstterminen besöker skolklasser och andra grupper naturum.  

Färnebofjärdens nationalpark i nedre Dalälvsområdet med sitt unika älvlandskap och 
varierande skogar skyddas som nationalpark sedan 1998. Här finns Dalälvens brusande 
forsar i Gysinge och Tyttbo och breda lugnare fjärdar däremellan. De många öarna bildar 
en skärgårdsmiljö med ovanligt rikt fågelliv. Här möts norra och södra Sveriges 
naturtyper och du kan därför hitta de flesta av alla Sveriges växt och djurarter. 
Färnebofjärden är känt för sin rikt varierande naturmiljö och ett rikt växt- och djurliv. 
Färnebofjärdens nationalpark är öppen dygnet runt året runt. 

Läs mer om Gysinge på https://www.gysinge.se/ samt Färnebofjärdens nationalpark och 
naturum på https://www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden 

Välkommen med din ansökan!

https://www.gysinge.se/
https://www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden


Miljöbilder från Gysinge 
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