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En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets
medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman som arbetsgrupperna ska jobba
med. Under 2016 är sju arbetsgrupper igång. Här kan du läsa mer om vad som händer i grupperna.

DAGS ATT PLANERA FÖR FRAMTIDEN
Under hösten kommer styrgruppen att börja planera Landsbygdsnätverkets verksamhet 2017 och
2018. Inspel från arbetsgrupperna är förstås ett viktigt underlag, både uppföljningar av resultat av
tidigare aktiviteter och förslag på nya.

Det är angeläget att arbetsgrupperna under september–oktober sammanställer underlag till
styrgruppen utifrån de utvärderingar eller motsvarande som använts för att bedöma resultaten av
genomförda satsningar. Det är lika viktigt att arbetsgrupperna funderar igenom vilka behov som
finns framöver. Landsbygdsnätverkets kansli kommer att skicka ut en förfrågan om behov till alla
medlemmar. I de fall en föreslagen aktivitet rör ett ämnesområde som hanteras av en befintlig
arbetsgrupp kommer den att vidarebefordras till arbetsgruppen.
Den 15 november bjuds representanter från alla arbetsgrupper in till en gemensam träff. Vid
träffen kommer vi bland annat att utbyta erfarenheter utifrån resultatuppföljning. Det är bra för
arbetsgrupperna att dra lärdom från varandra om vilka aktiviteter som ger bra resultat och också
om hur resultaten kan följas upp. Vi kommer också att diskutera planerade kommande aktiviteter
och förhoppningsvis hitta möjligheter till samverkan.
Samordningsgrupp för Lokalt ledd utveckling
Samordningsgruppen har haft ett möte vid
vilket man bland annat diskuterade hur
leadergrupperna kan använda sig av
arbetsgruppernas expertkompetens. Detta
kommer även att diskuteras vid den
gemensamma arbetsgruppsträffen i november.
Planering pågår av årets nationella leaderträff
som hålls i Varberg den 28–29 september.
Sverige kommer också att vara värd för en av

EU-kommissionen anordnad
fondövergripande konferens om Lokalt ledd
utveckling. Den hålls i Skåne i december.
Ett arbete har påbörjats för att stödja
leadergrupperna i att komma igång med
transnationella samarbetsprojekt. Tanken är att
tre koordinatorer ska utses och utbildas.

Landsbygdsutvecklare
En nationell träff för landsbygdsutvecklare i
kommuner, regioner och länsstyrelser hålls i
Stockholm den 25 oktober. Avsikten är att
involvera SKL i programmet. Syftet med
träffen är att skapa möjlighet för kollegor i
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kommuner, län och regioner att fördjupa sitt
samarbete och fokus kommer ligga på att
sprida goda exempel samt framgångsrika
processer och verktyg för rollen som
landsbygdsutvecklare. Två exempel på
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områden som kommer att diskuteras är service
i landsbygder och integration.
Den arbetsgrupp som utreder behovet av
nätverksaktiviteter för landsbygdsutvecklare i

privata och ideella organisationer har levererat
en delrapport till styrgruppen. Ett färdigt
förslag ska vara klart i december.

Gröna näringar
Fem bushresor har genomförts och ytterligare
sex är inplanerade under hösten. De har fått
medial uppmärksamhet och en framgångsfaktor
har varit att många olika aktörer varit
medarrangörer. Vid Landsbygdsriksdagen
genomfördes ett seminarium om bushresorna
med medverkan av lantbrukare, LRF- och
länsstyrelseföreträdare.
En kort film om jordbrukets ekosystemtjänster
spelades in under sommaren. Filmen riktar sig
till lantbrukare, blivande lantbrukare, rådgivare,
beslutsfattare, handel samt konsumenter och
lyfter att jordbruket bidrar med 17 olika
ekosystemtjänster som är viktiga för så väl vår
överlevnad som en hållbar utveckling. Filmen
ska kompletteras med en broschyr, och
materialet presenteras vid
Mångfaldskonferensen den 27 oktober.

250 leaderprojekt med fokus på konkurrenskraft
i jord och skog gås igenom i syfte att identifiera
vilka projekt som gett konkreta resultat,
framgångsfaktorer samt återkommande hinder.
Resultaten ska presenteras vid den nationella
leaderträffen.
Arbetsgruppen har lämnat in en ansökan till
landsbygdsprogrammet för arbetet med
konceptet ”Mat är livet”.
Under hösten ska en workshop anordnas på
temat svenskt jordbruk producerar nya livsmedel
till nya svenskar, i syfte att identifiera vad
arbetsgruppen kan göra inom detta område.
Därtill ska en andra konferens på temat
”Männen och maten” genomföras.

Integration
Arbetsgruppen har publicerat ytterligare en
artikel med ett lärande exempel och totalt finns
nu sex. En film om ett matkooperativ på Orust
planeras vara klar i oktober.
I tre områden kommer särskilda insatser för att
stödja etniska organisationer lokalt och regionalt
att genomföras och varje område har erbjudits
15 000 kronor för att finansiera aktiviteter.
Erfarenheterna kommer att spridas, framförallt
genom SIOS och deras medlemsorganisationer.
Arbetet presenterades också vid det seminarium
som anordnades på landsbygdsriksdagen där
även in ett avsnitt podden Landet spelades in.

En guide för de naturbruksskolor som vill
genomföra utbildningar/projekt för nyanlända
och asylsökande har tagits fram, i samarbete
med Naturbruksskolornas förening. Den
kommer att distribueras till skolorna och
Arbetsförmedlingen under hösten.
I september ska en workshop anordnas om
vilken hjälp asylsökanden och nyanlända
behöver för att starta företag. Workshopen
genomförs i samarbete med
Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket,
Coompanion och Företagarna. Även
Skogsstyrelsen kommer att bjudas in.
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En rapport, en film, två artiklar samt
presentationsbilder om boende på landsbygden
för nyanlända har färdigställts och kommer att

spridas i september, bland annat till
kommunernas integrationsansvariga.
Arbetsgruppen kommer att anordna ett
seminarium vid den nationella leaderträffen.

Unga i landsbygdsutveckling
Under hösten kommer arbetsgruppen att
anordna utbildningar om ungas inkludering
riktade till LAG, andra beslutande
församlingar samt valberedningar. Bland
annat kommer en workshop att anordnas vid
den nationella leaderträffen.
I juni publicerades rapporten om hur olika
stöd och projektmöjligheter användes av
unga under förra programperioden. Den är

publicerad på nätverkets webbsida och
innehåller också den tidigare
metodhandboken som U-land har gjort med
tips på hur man når och inkluderar unga i
landsbygdsutveckling.
Under landsbygdsriksdagen arrangerades en
workshop enligt konceptet ”Rakt på sak”,
som tidigare använts vid olika nätverksträffar.

Service i landsbygder
Majnumret av Landsbygdsnätverkets
nyhetsbrev handlade om service. Under
Landsbygdsriksdagen bjöd arbetsgruppen in
till seminariet ”Service i samverkan utvecklar
landsbygden”, som samlade många deltagare.
I augusti publicerades en podcast om
innovativt tänk inom servicefrågorna. Vid

den nationella leaderträffen kommer
arbetsgruppen att bjuda in till en workshop.
Vissa planerade aktiviteter har blivit
senarelagda. Det beror på förseningar i
landsbygdsprogrammet samt att vissa av våra
målgrupper, bland annat leaderområdena,
blivit försenade i sina processer.

Naturturism
Arbetsgruppen arbetar för närvarande med
att ta fram och brett förankra en ansökan om
projektmedel från landsbygdsprogrammet.

naturturism förankrats, och den samlade
besöksnäringen står nu bakom förslaget
genom Svensk Turism AB.

Tillväxtverket har, på inrådan av
arbetsgruppen, beslutat om att komplettera
sin pågående kartläggning av
utbildningsutbud och -behov inom
besöksnäringen med delar som rör
naturturism mer specifikt. Vidare har
arbetsgruppens förslag om att i den svenska
turismstrategin ha en delstrategi för

Arbetsgruppen har också fört diskussioner
med LRF om att ta fram spelregler för
naturturism på annans mark.
Arbetsgruppen kommer att hålla i en
workshop på den nationella leaderträffen
under temat naturturism.
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Innovation
Totalt har Jordbruksverket mottagit 147
ansökningar om gruppbildningsstöd och 38
ansökningar om genomförandestöd. Vid det
första mötet med den rådgivande
urvalskommittén som hölls i slutet av maj
bedömdes 18 ansökningar om
genomförandestöd och vid det andra mötet, i
mitten av september, kommer resterande 20
att bedömas. Den genomsnittliga budgeten
ligger på 2,3 miljoner kronor.

Mötet med EU-kommissionens fokusgrupp
Nutrient recycling på Sånga-Säby i
månadsskiftet maj-juni blev mycket lyckat. I
juni hölls ett möte med EU-kommissionens
permanenta innovationsgrupp, varvid bland
annat nya ämnen för fokusgrupper
diskuterades.
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Fiske och vattenbruk
Styrgruppen beslutade vid septembermötet
att tillsätta en tematisk grupp med Christina
Frieberg som ordförande. Den tematiska
gruppen ska sedan i sin tur utse ledamöter till
delmålsgrupper som arbetar med olika
sakområden.
Styrgruppen beslutade också en arbetsplan
för 2016. Flera av aktiviteterna är av
förberedande karaktär: att lägga ut
information på Landsbygdsnätverkets
webbplats, påbörja rekrytering av ledamöter
till delmålsgrupperna. Utöver detta ska dock
den tematiska gruppen:








inleda en kartläggning av
innovationer och metodutveckling
kring redskap och metoder samt ta
fram goda exempel,
inleda en kartläggning av regionala
och lokala förvaltningsmodeller samt
ta fram goda exempel,
påbörja samarbete med ”Mat är
livet”,
arrangera ett seminarium om
praktiska konsekvenser av kvotsystem
för kustfisket
arrangera en workshop vid den
nationella leaderträffen.

Målet med Landsbygdsnätverket är att samla
nationella aktörer för att kunna genomföra

”Det krävs ett helt nytt sätt att
tänka för att lösa de problem
vi skapat med det gamla sättet
att tänka” /Albert Einstein

landsbygdsprogrammet och havs- och
fiskeriprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt.
Landsbygdsnätverket skapar genom sitt arbete
möjligheter till mötesplatser där parter på lokal,
regional, nationell och internationell nivå kan byta
erfarenheter samt kunskaper om bl.a.
metodutveckling.

