
 

 
 
 

Svaren på frågor på nätverksträffen 12 nov. 2015 som i anmälan ställdes till 

Landsbygdsdepartementet 

Frågorna ställdes i samband med att man som deltagare anmälde sig till nätverksträffen. Nedan 

anges frågorna så som de formulerats i anmälan. Svaren är formulerade av tjänstemän på 

Landsbygdsdepartementet.  

Beträffande uppföljning och utvärdering av utfall och resultat samt effekter 

1) "Vad anser departementet om Göran Brulins syn att det är "närmast bisarrt" att ha 

kärnindikatorerna nya jobb och nya företag i det korta perspektivet och...att resultaten 

måste fångas med en betydligt bredare palett än uppföljnings- och indikatorssystemen. 

Har departementet funderat på denna syn och föreslagit nya sätt?  

Se närmare i "Att fånga effekter - av program och projekt" Studentlitteratur 2013." 

2) Hur kommer det nya landsprogrammet att kontinuerligt att följas upp och värderas? Vilka 

indikatorer att gälla?  

Svar: 

Vi kommer i landsbygdsprogrammet använda de obligatoriska indikatorer som Kommissionen 

anger. Indikatorerna finns angivna i förslaget till landsbygdsprogram som finns på regeringen.se.  

Indikatorerna ger en viss information men för att följa upp resultat och mäta effekter behövs 

förstås även andra typer av uppföljningar och utvärderingar.  

På Jordbruksverket har ett särskilt utvärderingssekretariat inrättas. Sekretariatet ansvarar för 

uppföljning och utvärderingar av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och 

programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionalfonden och socialfonden. 

Utvärderingssekretariatet arbetar efter en utvärderingsplan som omfattar olika typer av 

uppföljning och utvärderingar. En av de faktorer som beaktas i utarbetandet av 

utvärderingsplanen är hur de långsiktiga effekterna kan belysas. 

I denna programperiod finns också ett närmare samarbete mellan de förvaltande myndigheterna 

för socialfonden, regionalfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden då det gäller 

bland annat uppföljning och utvärderingsfrågor.  

Beträffande jämställdhet 

1) Om man gör några extra satsningar för/på kvinnor inom fiske och fisketurismen. 

Svar: 

Det finns inga särskilda satsningar idag för att öka antalet kvinnor i branschen.  Intresset från 

flera kvinnor att börja arbeta inom fiskesektorn bör vara styrande i detta avseende vilket gör att 

myndigheternas roll är att ge lika förutsättningar för kvinnor och män att ta del av myndighetens 

insatser i arbetet att främja branschens utveckling. Detta görs genom satsningar inom information 



 

 
 
 

och kommunikation. Jämställdhet mellan kvinnor och män är alltid en horisontell princip som 

genomsyrar myndighetens arbete på alla områden. 
 

2) Hur tänker ni säkerställa kvinnor o mäns lika villkor o med samma förutsättningar i 

landsbygdsprogrammet, 2014-2020 o med koppling till EU STRUFO o 

landsbygdsprogram/havs-fiskeri. Hur ta tillvara tidigare projekt resultat? Både strategiskt 

som i handling? 

Svar: 

I förslaget till Landsbygdsprogrammet finns det nu ett uttalat jämställdhetsmål: Ett mål för det 

svenska landsbygdsprogrammet är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och 

möjligheter att arbeta inom lantbruket samt bo och verka på landsbygden.  

Det är första gången ett sådant mål finns. Jordbruksverket har inlett ett arbete kring hur man på 

bästa sätt konkretiserar det arbetet. Jämställdhet finns t ex även med som en uttalad viktig 

parameter i arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier inom arbetet med lokalt ledd 

utveckling etc. Vi tror också att en viktig del är att konsekvent rapportera individbaserad statistik 

könsuppdelat.   

I fondsamordningsgruppen pågår också ett arbete med att utveckla metoder för jämställdhet. 

Fondsamordningsgruppen består av de förvaltande myndigheterna för strukturfonderna;  

Jordbruksverket, Tillväxtverket och ESF-rådet. De ska utveckla metoder, ta fram och sprida 

kunskap. I fondsamordningsgruppen pågår även ett arbete om jämställdhet och hur man t ex ska 

ta lärdom av varandras arbete.  

 

Beträffande stad-land  

1) Hur kommer man i Landsbygdsdepartementet och sedan vid sammanslagning av 

departement att arbeta med stad-land symbiosen? 

Svar: 

När landsbygdsdepartementet ingår i näringsdepartementet kommer det att finnas stärkta 

förutsättningar att arbeta närmare med en rad frågor. Att integrera stad – landsperspektivet är 

naturligtvis en av dessa frågor. Staden och landsbygden är beroende av varandra.  Vi ser det som 

viktigt att ta tillvara på möjligheterna till ett närmare samarbete och utbyte mellan stad och land. 

 

Beträffande boendes medverkan i beslut som rör deras bygder 

1) Landskapskonventionen inkluderar hela landskapet och de som bor där ska ha möjlighet 

att medverka i beslut som rör det egna landskapet. På vilket sätt arbetar man på 

departementsnivå för att uppnå denna konvention?  



 

 
 
 

Svar: 

Det är framförallt på myndigheterna som det mer konkreta arbetet med landskapskonventionen 

pågår. Bland annat har Riksantikvarieämbetet tagit initiativ till en nationell samrådsgrupp där flera 

myndigheter, däribland jordbruksverket, ska utveckla en modell för uppföljning och 

återrapportering till den Europeiska landskapskonventionen.  

Konventionen bygger på ett lokalt engagemang om hur landskapet ska utvecklas. Inom 

landsbygdsprogrammet finns flera möjligheter att verka i konventionens anda bland annat genom 

stöd till betesmarker, miljöförbättrande åtgärder och genom lokalt ledd utveckling. 

 

Beträffande tidsplanen för programstart 

1) Vad händer efter den 1/1 2015?  

Svar:  

1 januari finns ännu inga godkända program. De åtgärder som redan öppnat i 

landsbygdsprogrammet kommer att fortlöpa. Inom landsbygdsprogrammet arbetar vi i 

regeringskansliet just nu med de frågor och synpunkter vi har fått från Kommissionen. 

Programmet kommer förhoppningsvis att godkännas under våren 2015. Då det gäller havs- och 

fiskeriprogrammet håller vi i Regeringskansliet i dagsläget på att färdigställa förslaget. Det 

kommer sedan att skickas till kommissionen.  

Beträffande Leaders roll 

1) Vad är Leaders viktigaste uppgift, strukturellt, regionalt och lokalt? 

Svar: 

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden syftar till att åstadkomma ett strategiskt tänkande 

kring lokala utvecklingsfrågor. I arbetet är ett underifrånperspektiv där det lokala engagemanget 

och kunskaper tillvaratas, så att man kan åstadkomma lokala lösningar på lokala problem. 

 

2) Hur garanteras underifrån-perspektivet i en obruten kvalitetskedja från landsbygdens 

utvecklingsmänniskor upp till myndigheten?  

Svar: 

Det är förstås svårt, men hela tiden försöker även vi som inte befinner oss på lokal nivå ha i 

åtanke att vi ska värna underifrånperspektivet. Samtidigt så befinner sig ju arbetet i ett 

sammanhang, där det är offentliga medel som ska användas på ett sätt som är förenligt med de 

principer som finns.  

Från departementets sida är vi även måna om att t ex följa arbetet i samordningsgruppen. En 

annan sak som vi gärna vill att ni ska veta om är att vi ofta hävdar underifrånperspektivet i våra 

kontakter med kommissionen. Till exempel försöker vi göra så öppna skrivningar som möjligt i 

programmet, vilket inte alltid är riktigt vad kommissionen efterfrågar men vi argumenterar ofta 

just utifrån att underifrånperspektivet måste värnas.  

 



 

 
 
 

3) Hur garanteras den regionala anknytningen i och med att länsstyrelserna med kopplingar 

till deras RUP och RUS inte längre är aktiva i beslutsprocesserna? 

Svar: 

När de lokala utvecklingsstrategierna tas fram, så ska de förhålla sig till andra relevanta dokument, 

som t ex regionala utvecklingsplaner och regionala utvecklingsstrategier. Det är förstås viktigt att 

de olika strategidokumenten samverkar.  

Det är korrekt att länsstyrelserna inte har samma roll i arbetet som de hade under föregående 

programperiod. Eftersom vi har valt att arbeta med flera fonder innebär det också att det är fyra 

regelverk att hålla ordning på. Det är kunskap som det är svårt att begära att alla länsstyrelser ska 

ha, och därför har Jordbruksverket hela ansvaret som förvaltande myndighet.  

Länsstyrelserna har ju dock ett övergripande regional utvecklingsansvar och det kan ingå i deras 

roll att vara med i arbetet med lokalt ledd utveckling. Hur de väljer att göra är upp till varje 

länsstyrelse. 

 

Beträffande rennäringen 

1) Rennäringen är en viktig näring i många kommuner i Sverige. I Jokkmokk är det 

exempelvis kommunens största näring. Ett hot mot rennäringen och dess binäringar är 

bland annat rovdjur och exploateringar. Hur vill Landsbygdsdepartementet stärka de 

enskildas roll och stödja organisationer som arbetar med dessa frågor. 

Svar:  

Regeringen agerar på olika sätt för att begränsa skadeverkningarna av rovdjur. Riksdagen har bl.a. 

fattat beslut om en toleransnivå på 10 procent skador på rennäringen orsakad av rovdjuren. Rent 

konkret innebär det att ingen sameby ska behöva tåla större skador än så på sin renhjord. För att 

hålla skadorna på denna nivå eller lägre ska såväl skydds- som licensjakt användas men 

naturligtvis även olika skadeförebyggande åtgärder. Regeringens politik inom området har sedan 

en tid tillbaka flyttats närmare de som berörs, t.ex. regionaliseringen av rovdjursförvaltningen, 

vilket i praktiken innebär ökat lokalt inflytande. Sametinget har sedan 1 augusti 2014 fått utökade 

möjlighet att belysa potentiella effekter på rennäringen i mineralutvinningsprocessen. Regeringen 

har även tidigare lagt ett uppdrag till länsstyrelsen i Norrbotten att tillsammans med bl.a. 

Sametinget undersöka hur man kan förbättra samråden.  

 

Beträffande binäringen 

1) Kommer vår binäring att prioriteras upp i en nära framtid? Binas betydelse för matens 

produktion och den biologiska mångfalden och ekosystemet, är idag starkt 

undervärderad. Utan bin - fattigare mat och sämre foder - gäller även solitära pollinatörer!  

Svar: 

Binas betydelse ska inte underskattas. Vi får inte heller glömma de vilda pollinatörerna och deras 

betydelse och behov. Binäringen är spännande på så sätt att det är en näring som både kan ge 

sysselsättning och inkomst samtidigt som den tydligt ger oss en ekosystemtjänst. Vi behöver 



 

 
 
 

kontinuerligt arbeta för att ge biodlingen goda förutsättningar och för att säkerställa att det finns 

vilda pollinerare i landskapet. 

 

 

Beträffande Livsmedelsstrategi: 

1) Skulle en statlig livsmedelsstrategi underlätta inköp av lokala produkter i en offentlig 

upphandling? 

 

Svar: 

Regeringen vill öka möjligheterna för den offentliga sektorn att upphandla inte bara ekologiska, 

utan även närproducerade livsmedel. Det är därför angeläget att lokala producenter får en rimlig 

chans att delta i den offentliga upphandlingen av livsmedel. En ny organisation för 

upphandlingsstöd bildas 2015 och dit flyttas nuvarande upphandlingsstöd i Konkurrensverket. 

Den nya organisationen ska ha ett brett perspektiv där miljö, sociala hänsyn och innovationer 

ingår. 

Beträffande serviceåtgärder 

1) Hur kan leadergrupperna arbeta med stöd till kommersiell service och pengarna som 

öronmärkts till lokaler och bygdegårdar. Det borde vara närmare till hands att Leader 

fördelar dessa medel än att de finns hos Länsstyrelserna. 

Svar: 

Inom landsbygdsprogrammet har vi valt att medel till landsbygdsutveckling även ska finnas vid 

sidan av LAGs arbete med de lokala utvecklingsstrategierna. Anledningen till detta är att det kan 

öppna möjligheter för andra aktörer som inte finner sin väg in till programmet genom LAG att 

bedriva utvecklingsarbete. Det kan också vara så att utvecklingsarbetet lämpligast sker över en 

annan geografi än vad leaderområdet omfattar. Vi vet heller inte ännu om hela Sverige kommer 

att omfattas av leaderområden, även om det nu ser ut som om det kommer att blir så. Dessutom 

vet vi inte om alla lokala utvecklingsstrategier kommer att innehålla satsningar på lokal service 

och investeringar i lokaler med den inriktning på service och lokaler som dessa öronmärkningar 

anger.  

Service och lokal frågor är viktiga frågor för landsbygdens utveckling och LAG har naturligtvis 

också möjlighet att arbeta med dessa frågor om de finns med i den lokala utvecklingsstrategin.  

Beträffande Investeringsstödet 

1) Investeringsstödet (till jordbruket) har en fast procentsats på 40% + ev 10% och + ev 

10%. Vem har bestämt den nivån, Sverige eller EU. Vad motiverar detta och hur rimmar 

det med att vara effektiv med skattemedel? Jämför Bredbandsstödet där 

stödprocentsatser varierar över landet. Dessa ska bara så stora att de ska möta 



 

 
 
 

marknaden. Speglar de stödprocentsatserna skillnader i marknaden över landet? Varför 

väljer Sverige eller EU den modellen i det stödet? 

Svar: 

Sverige har valt att använda sig av den maximala stödnivån som anges i EU förordningen, 

nämligen 40 %. Därtill ger EU-förordningen möjlighet till ytterligare max 20 % i stöd för vissa 

åtgärder och för vissa områden. Sverige har valt att ge möjlighet till ytterligare 10 % i stöd för 

investeringar kopplade till betande djur i de norra delarna av landet. Dessutom kan ytterligar 10 

% i stöd ges till investeringar kopplade till EIP. 

Sverige har valt att använda den högsta möjliga nivån bland annat för att minska risken för 

dödvikt i projekten. Är stödnivån hög minskar risken att stödet inte har någon avgörande 

betydelse för om investeringen genomförs. Att minska risken för dödvikt i 

landsbygdsprogrammet är något som varit i fokus under förra programperioden. Revisionsrätten 

förespråkar en högre stödandel för att komma tillrätta med problemet.   

Beträffande att stärka fiskenäringen 

1) På vilket sätt kan Ni tänka Er att ta hjälp och stöd från SIC för att få insjöfisket att bli en 

ännu bättre del i att förstärka landsbygdens och landets välstånd? Finns utrymme för 

sådan samverkan mellan organisationen och staten? 

Svar: 

Huvudprincipen är att det alltid finns möjlighet att ha en dialog med myndigheterna. Upplever 

branscherna inom exempelvis fiske och vattenbruk att man har konkreta idéer att bidra med i 

arbetet med exempelvis landsbygdsutveckling är vi förstås alltid öppna för att ta emot era inspel.  

Just Landsbygdsnätverket och de träffarna som den som äger rum idag kan ses som en 

formalisering av möjligheten till samarbete mellan intresseorganisationer och berörda 

myndigheter.  

Även om detta forum är nytt för fiske och vattenbruk så är förhoppningen från regeringens sida 

att dessa näringar kommer att snabbt kunna både bidra till och dra nytta av bl. a. 

erfarenhetsutbytet med näringarna inom landsbygdsprogrammet som sker via 

Landsbygdsnätverket.  

 


