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Naturturismen

ÄTTNING

SYSSELS

nyckel till sysselsättningsmålet
Naturturismen är en bransch med stor tillväxtpotential och kan därmed hjälpa Sverige att uppnå sysselsättningsmålen i
2020-strategin. Det menar Per Jobs, framgångsrik entreprenör och ägare till företaget Fish Your Dream. Text: Jakob Hydén
Det övergripande målet för EU
är att inom fem år öka sysselsättningsgraden till 75 procent.
Sverige har dock valt att gå ett
steg längre i sin egen nationella strategi och siktar på en
sysselsättning på ”väl över 80
procent”. Det ska ske genom
att exempelvis unga och utrikes
födda slussas in på arbetsmarknaden.
Per Jobs som driver Fish
Your Dream tror att naturturismen har en nyckelroll att spela i
det arbete som väntar.
– Mycket av naturturismen

drivs av ”food and beverage”.
Att fiska eller vandra är gratis så
det företagen inom naturturism
måste satsa på är service och
tjänster i form av boende, guidning och förtäring och det är en
sektor där vi vet att många unga
och nyanlända är sysselsatta. Jag
tror det kommer naturligt att
sysselsättningen i de här grupperna ökar om vi lyckas utveckla
naturturismen, säger Per Jobs.
Ljummen hemmamarknad

Och han anser att det finns
en hel del kvar att göra för att
utveckla branschen. För det
första handlar det helt enkelt
om att få fram fler seriöst satsande företag.
– Vi saknar duktiga och
proffsiga entreprenörer. Många
av de företag som finns drivs
som fåmansföretag av entusi-

Per Jobs menar att
Naturturismen har särskilt
goda förutsättningar att öka
sysselsättningen bland unga
och utrikes födda.
Foto: Linda Berglund

aster och tyvärr saknar de ofta
förmågan till helhetslösningar,
de är instabila och kan inte leva
upp till de kvalitetskrav som
konsumenterna efterfrågar.
Ett problem som den svenska
naturturismbranschen brottas
med är också att den svenska
marknaden fortfarande är relativt ljummen. Svenskarna är
från barnsben fostrade till övertygelsen om att naturupplevelser ska vara gratis. Allemansrätten lever stark i det svenska
kollektiva medvetandet. En
annan svårighet är att de privata
företagen ofta tvingas konkurrera med olika myndigheter och
organisationer.
– Den subventionerade natur
turismen är väldigt vanlig i
Sverige. Det är svårt att konkurrera som guide när länsstyrelsen
erbjuder samma tjänst för 50
kronor, menar Per Jobs, som
också tror att infrastrukturen
inom branschen måste utvecklas
och förbättras.
– Det kan handla om exempelvis cykel- eller vandringsleder men också anläggningar vid

spektakulära platser, till exempel
utsiktsplatser. Den biten är de
betydligt bättre på i Norge.
”Fantastisk resurs”

Med gemensamma ansträngningar tror han dock att den
svenska naturturismen kan
blomstra och bidra till ökad
sysselsättning. Själv är han ett
levande exempel på att det går
att bli en stark aktör om man
vågar satsa och hittar rätt nisch.
Idag har hans företag anläggningar på Gotland, Tjuonajokk
och Ammarnäs.
– Jag har alltid haft ett starkt
sportfiskeintresse och när jag
flyttade till Gotland 2001 slogs
jag av att ingen gjorde något
med den fantastiska resurs som
havsöringsfisket utgör. När
ingen annan tog tag i det så
fick jag göra det själv. Vi startade 2006 och idag har jag ett
tiotal anställda så visst går det
att lyckas.
BILDEN I BAKGRUNDEN: Fish Your
Dream startade i liten skala 2006 och
har idag ett tiotal anställda.
Foto: Robert Hansson
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Landsbygden EKO en väg mot
2020-målen
bidrar på
många sätt

EU har mål för bland annat klimatpåverkan och sysselsättning som ska
uppnås om fem år, de så kallade EU
2020-målen. Landsbygden har en viktig
roll att spela för att målen ska nås. Det
är ju på landsbygden som våra naturresurser som skog, jord och vatten finns.
Dessa är grundstenar i den biobaserade ekonomin som är en förutsättning för hållbar utveckling.
I en biobaserad ekonomi står hållbart nyttjande av naturresurserna
i centrum. Ett nyttjande som främst
handlar om att öka värdet på produkterna per hektar snarare än att
få ut mer råvara. Därför är ökad förädling och innovation i jord och
skog så viktigt för att kunna utveckla bioekonomin utan att krocka
med miljömålen.
Konkurrensen om resurserna kommer att öka. Ta åkermarken
som exempel. Den ska räcka inte bara till att producera livsmedel
utan också andra råvaror som energi och fibrer. Produktionen kan
inte utformas som idag utan måste utgå från agroekologiska principer, alltså ta sin utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och
cirkulera näringsämnen. I framtiden måste den också vara fossilfri.
Klimatutsläpp från även hållbart brukande kommer givetvis
inte vara noll men jord och skog har viktiga roller att spela som
kolsänkor. När det gäller jordbruksmarken är det viktigt att öka
inlagringen av kol i så hög grad som möjligt, vilket kan ske genom
förändrade odlingsåtgärder, skötsel av betesmarker, restaurering
av mulljordar och degraderad mark samt förbättrad vattenhushållning. I den ekologiska produktionen ingår många odlingsåtgärder
som ökar mullhalten, som odling av fleråriga grödor och användning av stallgödsel, varför man efter omställning till eko ser att
markens mullhalt ökar.
Även för sysselsättning är eko en väg framåt. Ekologisk produktion har bättre möjlighet att långsiktigt bidra till en levande landsbygd än vad motsvarande konventionell produktion har tack vare
bättre lönsamhet. Särskilt tydligt är det i skogs- och mellanbygd där
lantbruket är särskilt pressat ekonomiskt. Ekogårdar är i genomsnitt större än konventionella. Kvinnor och fler yngre arbetar med
ekologiskt lantbruk.
Givetvis räcker det inte att ställa om till eko för att nå EU 2020målen men det är en viktig pusselbit. För att lägga hela pusslet
behöver all utveckling hålla sig innanför ekosystemens ramar. En
utgångspunkt som vetenskapen är eniga om men som behöver bli
var mans egendom. Landsbygdsnätverket har en viktig roll att spela
i att förmedla denna kunskap.
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Temat för det här nyhetsbrevet är EU 2020-strategin –
landsbygden bidrar. EU 2020 är namnet på den strategi
som fram till 2020 ska binda ihop tillväxt och klimatmål med uppgiften att ta EU ur den ekonomiska krisen.
Som en röd tråd i detta nyhetsbrev kommer artiklarna
att handla om hur vi kan uppnå de fem huvudmålen i
strategin.
Landsbygden är en viktig komponent för att uppnå
strategin. Hur vill vi att framtidens landsbygd ska se ut?
Vi har alla en möjlighet att påverka utvecklingen. Vi har
fått målen för EU 2020-strategin och vi har
också fått möjligheterna att uppnå dessa
mål. Bland annat med hjälp av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och genom alla de möjligheter
som arbetet inom lokal ledd utveckling innebär där vi i Sverige kan arbeta
med samtliga fyra av EU:s struktur- och
investeringsfonder.
På Landsbygdsnätverkets nätverksträff
den 25 november kommer tyngpunkten
i programmet att ligga på hur vi
alla kan vara med och bidra
till att strategin förverkligas. Genom Landsbygdsnätverkets arbete vill
vi bland annat genom
våra arbetsgrupper att
de organisationer och
myndigheter som är
aktiva i nätverket blir
mer kunniga och
handlingskraftiga.
På det här sättet
bidrar vi tillsammans till att öka
kvaliteten i genomförandet av åtgärderna
i programmen.
Min övertygelse är att om vi
aktivt arbetar med att uppnå
dessa målsättn ingar så kommer
landsbygden i Sverige att
utvecklas på ett sätt som gör
att vi kommer att uppnå målen
i EU:s strategi för smart och
hållbar tillväxt för alla.

”Att veta är inte nog. Kunskap måste tillämpas.
Att vilja är inte nog. Vi måste också utföra”
– Johan Wolfgang von Goethe

Peter Melin

2

FoU OCH

ION

INNOVAT

Tanel Bulitko, ordförande i Animal Breeders Association, med en av de 125 prisbelönta tjurar som ingår i projektet.

Högteknologiskt laboratorium
ska göra Estland världsledande
på avelsmaterial
Text: Ingrid Whitelock

Kooperativet Animal Breeders Association i Estland har sitt huvudkontor i Keava och tillhandahåller högkvalitativ fryst
nötkreatursperma som första land i Östeuropa. Tack vare landsbygdsprogrammet och kooperativets samarbete med
andra ledande länder i Europa kan nu estländska uppfödare erbjudas avelsmaterial i världsklass.
– För Estlands del är detta ett innovationsprojekt eftersom det är en ny teknik för dem
och de har anpassat sin verksamhet efter det
egna landets förutsättningar, säger Inger
Pehrson, samordnare av Landsbygdsnätverkets innovationsnätverk. Tekniken har
använts i andra länder en tid så det handlar
inte om en innovation på världsmarknaden.
Kooperativets projekt är bra just för att
stärka lantbrukarnas konkurrenskraft och
därmed landsbygden. Estland har gått fram
imponerande snabbt när det gäller avelsarbete något som beror på att det finns med
i strategierna för landsbygdsutveckling för
att möta målen med EU 2020-strategin.
Prisbelönta tjurar

Indikatorerna är viktiga för att kunna säker

ställa ett bra dräktighetsresultat så att de bästa
egenskaperna överförs till nästa generation.
Redan nu är teknologin så pass utvecklad att
man kan få ett dräktighetsresultat på upp till
90-95 procent av de seminerade hondjuren.
Tack vare sitt avelsprogram har kooperativet
för närvarande två prisbelönta tjurar som
används till hälften av det totala antalet inseminationer i Estland.
– Vår roll är att vara en guide när det
gäller nötkreatursavel, så att estniska bönder
som investerar i nya gårdar, kommer att bli
erkända för hög kvalitetsproduktion och
nötkreatur med bra härstamning, säger Tanel
Bulitko, ordförande i Animal Breeders Association. Vi tror att vi på sikt kommer att höja
Estland till att bli rankade bland de bästa
länderna vad gäller nötkreatursavel i Europa.
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Projekt för att möta målen i EU 2020

Kooperativet är också kopplat till forskning
och utvecklingsarbete. Projektet är godkänt
i den estniska planen för landsbygdsutveckling. Det tillåter dem att utveckla en form
av teknik, så kallad genomisk selektion,
som gör det möjligt att bestämma avelsvärdet hos djur på ett enklare och snabbare
sätt.
– Mer forskning och innovation i kombination med bättre resursutnyttjande,
kommer göra oss mer konkurrenskraftiga
inom EU, säger Tanel Bulitko. Det handlar
om att utveckla nya varor och tjänster som
skapar tillväxt och jobb samt bidrar till lösningar på landsbygden.

EU 2020-strategins mål

Det finns fem huvudmål inom EU
2020-strategin varav två av dem är
nedbrutna i olika delmål. På EU-nivå
har man enats om de här målen som
en lägstanivå men Sveriges regering
har valt att sätta tuffare målsättningar i
sina nationella mål.

SYSSELSÄTTNING – Att eftersträva
en höjning av sysselsättningsgraden till
väl över 80 procent för kvinnor och män
i åldrarna 20-64 till år 2020. Höjningen
ska främst ske i grupper med en svag
förankring på arbetsmarknaden, såsom
unga och utrikes födda, och genom
att motverka långa tider utan arbete.
Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
kvinnor och män ska minska genom en
ökning av kvinnors sysselsättningsgrad.
FATTIGDOM OCH SOCIAL
UTESTÄNGNING – Att öka den
sociala delaktigheten genom att

Bra djurvälfärd

De drygt 220 tjurarna på kooperativet går
alla lösa i boxar, något som är ovanligt i de
baltiska staterna. Allt för att förbättra tjurarnas välbefinnande.

minska andelen som är utanför
arbetskraften (utom heltidsstuderande),
långtidsarbetslösa eller
långtidssjukskrivna till väl under 14
procent 2020.
UTBILDNING – Att andelen 18
till 24-åringar som inte avslutat
gymnasiestudier och som inte studerar
ska vara mindre än 7 procent 2020
och att andelen 30 till 34-åringar som
har minst en tvåårig eftergymnasial
utbildning ska uppgå till 45–50 procent
2020.

FoU OCH INNOVATION – Att
offentliga och privata investeringarna i
FoU ska uppgå till ungefär 4 procent av
BNP år 2020.

har åtagit sig att minska utsläppen av
växthusgaser med 17 procent 2020
jämfört med 2005. Sveriges nationella
klimatmål är att våra utsläpp bör vara
40 procent lägre 2020 än utsläppen
1990. Målet gäller för de verksamheter
som inte omfattas av systemet för
handel med utsläppsrätter inom EU
(EU-ETS). Sverige har också åtagit
sig att andelen förnybar energi ska
öka till 49 procent 2020. Det nationella
målet är satt till minst 50 procent av
den totala energianvändningen 2020.
Riksdagen har dessutom beslutat om
ett mål för energieffektivitet, uttryckt
som en minskad energiintensitet med
20 procent till 2020 jämfört med 2008.
Källa: Regeringskansliet

KLIMAT OCH ENERGI – På klimatoch energiområdet är Sveriges mål
redan fastställda sedan tidigare. Sverige

– De här tjurarna har bättre levnadsvillkor än många män i Estland, säger en skrattande Peeter Padrik, chef för kooperativets
laboratorium. Tidigare hade vi bara kontroll på spermiernas rörlighet men vår nya

teknik gör det möjligt att undersöka femton
olika indikatorer gällande kvalitén.

Peeter Padrik och Tanel Bulitko
i kooperativets högteknologiska
laboratorium.

FAKTA

Kooperativet Breeders Association of Estonia
bildades 1993. Kooperativet har 1200 medlemmar.
Omsättningen år 2013 var 9,2 miljoner euro.
Foto: Breeders Association of Estonia
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Fossilfritt
i Östergötland
De tre östgötska gårdarna Smedberga Backgård, Övre
Jolstad och Kasta Länsmansgård är helt fossilfria. Tillsammans ligger de dessutom bakom det snabbt växande
företaget Energifabriken som erbjuder förnybara bränsText: Jakob Hydén
len till transportsektorn.
Karin Varverud är vd och en
av sex delägare till företaget
Energifabriken vars affärsidé
är att sälja biodrivmedel till
den svenska transportsektorn,
främst lastbilar och bussar.
Företaget grundades i Linköping 2006.
– Vår första tanke var att
starta en produktionsanläggning av biodiesel, men vi upptäckte snart att det redan fanns
en ganska stor produktionskapacitet och tänkte om. Det som
saknades var snarare kunskap
och företag som ville använda
biodiesel, förklarar Karin Varverud.
RME och HVO

Energifabriken köper RME
(rapsbaserat biodiesel) och
HVO (syntetisk diesel) från
ledande tillverkare och säljer
till kunder över hela landet.
Företaget erbjuder också konsulttjänster och kan bistå de
transportföretag som är intresserade av att minska sin klimatpåverkan eller ställa om till en

GI

CH ENER

KLIMAT O

helt fossilfri verksamhet.
– Det är fantastiskt roligt
att driva Energifabriken. Inte
minst eftersom det också
skapar arbetstillfällen och
affärsmöjligheter för företag i
vår närhet. Det är ju inte Putin
i Ryssland som blir rik av RME
utan lokala företag, säger Karin
Varverud.
Det är tre lantbruksfamiljer
på den östgötska slätten som
äger och driver Energifabriken.
Sedan 2010 drivs alla tre lantbruken helt utan fossila bränslen.

Karin Varverud är VD för Energifabriken och driver samtidigt ett lantbruk som är
helt fossilfritt. Foto: Anders Malm

förnybara drivmedel, förklarar
Karin Varverud.
Intresset för de fossilfria
lantbruken har varit enormt.
Det stöd på 2,6 miljoner kronor
som lantbruksföretagen fick
från landsbygdsprogrammet för
några år sedan var välkommet.
Det användes till en informationssatsning med webbplats,
konferenser, seminarier och
utgivning av en bok.
– Det finns bland många lantbrukare ett genuint intresse av
miljö- och klimatfrågor. Många
inser dessutom att det ökar
efterfrågan på det vi odlar vilket
är avgörande för lönsamheten

Helt fossilfritt

– Alla traktorer och maskiner
drivs med förnybara bränslen.
Eldningsolja är ersatt av flis och
pellets, all el kommer från förnybara källor. Vi har också klimatoptimerat genom att välja
handelsgödsel från de fabriker
som har lägst klimatpåverkan
och kombinerar detta med
organiskt gödsel. Dessutom
ställer vi krav på att alla inoch uttransporter ska ske med

och långsiktigt för lantbruket och för landsbygden. Det
intresse som vår utfasning av
fossila bränslen ledde till hade
vi aldrig kunnat föreställa oss.
Vill skynda på

Karin Varverud är både stolt
och glad över att bidra till
2020-strategin.
Samtidigt
tycker hon att EU och Sverige
borde spänna bågen mer än vad
man gör.
– Jag anser att det är viktigt
att driva en politik som går
betydligt längre än de här
2020-målen, nu går förändringen för långsamt. Stöd kan
spela en avgörande roll när det
gäller att ta beslut och genomföra snabba förändringar, men
därefter krävs en politik som
ger långsiktiga och tydliga spelregler och gör det mer lönsamt
att välja förnybart än fossilt. Ett
sådant verktyg är skatt på fossil
koldioxid.

Det är tre familjer med lantbruk
i Östergötland som tillsammans
står bakom Energifabriken.
Företaget grundades i
Linköping 2006.
Foto: Peter Eriksson
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Social
fonden och
utbildnings
målen

Karin Rebelius startade verk
samheten med ett par leasade
symaskiner 2006. Sedan
dess har runt 35 kvinnor fått
komma in och jobba under
en begränsad tid och därmed
skaffat sig erfarenhet och
självförtroende.

Zahra vill gärna starta
eget i framtiden och
tycker att erfarenheten
hos Veris är guld värd.

ger jobb

VERIS
– och
ett socialt sammanhang
Genom kooperativet Veris i Mellerud har ett trettiotal arbetslösa kvinnor slussats ut i
arbetslivet. Initiativtagaren hoppas att modellen kan få spridning över landet.
Alltsammans började med det
kvinnonätverk i Mellerud som
Karin Rebelius var engagerad i. Där träffade hon många
kvinnor från olika delar av
världen och allt oftare fick hon
höra frågorna: Hur kan vi få
jobb? Hur blir vi en del av det
svenska samhället?
– Det där funderade vi på ett
tag och insåg sedan att många
av de här kvinnorna hade en
otrolig yrkeskunskap när det
gäller sömnad och textilt hantverk. Vi pratade med vår lokala
bank och fick ett bidrag på
20 000 kronor så att vi kunde
leasa ett antal symaskiner och
sedan var vi igång, berättar
Karin Rebelius.
Flygande start

Verksamheten fick en flygande
start och utvecklades snabbt.
Företagsrådgivaren Coompanion kom in med rådgivning
och kooperativ utbildning och
2007 startade kvinnorna en
ekonomisk förening. Man sökte
och fick medel genom landsbygdsprogrammet och från

Europeiska Socialfonden. Idén
var – och är fortfarande – att
arbetslösa kvinnor ska tas in
i kooperativet under en övergångsperiod, oftast runt ett
halvår. De erbjuds arbete och
slussas sedan vidare ut i arbetslivet. Företaget har specialiserat
sig på textilt hantverk, catering
samt hushållsnära tjänster.
– De här tjejerna har ofta varit
långt från arbetsmarknaden och
när de kommer in och får jobba
hos oss kan de bygga upp självförtroendet och få erfarenhet.
Vi har haft en genomströmning
på runt 35 kvinnor och de allra
flesta av dem har gått vidare till
arbete eller studier efter att ha
varit hos oss, berättar Karin
Rebelius.
Praktiken och hjälpen ut i
arbetslivet har inte bara inneburit att de här kvinnorna har
fått en möjlighet till egen försörjning. För närvarande är
tre kvinnor anställda på heltid
i kooperativet. Att ha ett jobb
att gå till ger också en mening i
vardagen, säger Karin Rebelius.

– Det är ett fundament i
tillvaron. Det är också viktigt
för barnen att se att mammorna är ute och jobbar.
Ett steg in i samhället

En av de kvinnor som fått
hjälp genom kooperativet
är Zahra Shirin Jang från
Afghanistan. Hon kom till
Sverige 2013 och för två
månader sedan började hon
på Veris där hon framför
allt ägnar sig åt sömnad men
även bakning och en del
städning.
– Det första steget för att
komma in i det svenska samhället är att lära sig språket,
jag har gått SFI och lär mig
hela tiden. Det andra steget
är att få ett jobb, det är jätteviktigt, och därför är jag så
glad för den här möjligheten.
– I framtiden kan jag tänka
mig att starta ett eget företag.
Det viktiga är att hitta ett
jobb och tjäna pengar, inte
vara arbetslös och behöva få
bidrag.

Landsbygdsprogrammet
samt
havs- och fiskeriprogrammet
jobbar inte direkt mot något av
utbildningsmålen i EU 2020-strategin utan utav de olika ESI-fonderna så är det främst Europeiska
Socialfonden som levererar till de
målen.
– Det ser så väldigt olika ut
inom EU när det kommer till
hur många som finns i utbildning
eller som har en högre utbildning
avklarad. Eftersom vi har en situation som ser förhållandevis positiv
ut fokuserar vi inte så mycket
på målet med att få fler 30-34åringar med högre utbildning.
Olika länder skriver sina socialfondsprogram på olika sätt men i
Sverige lägger vi störst vikt gentemot unga, säger Nardin Crisbi,
aktiv inom Landsbygdsnätverket
och som jobbar på Svenska ESFrådet som är förvaltningsmyndighet för socialfonden.
Plug-in är ett av projekten som
fanns med i förra programperioden och som nu startar om i den
nya perioden. Förhoppningen är
att cirka 3000 ungdomar i åldern
15-24 år ska få hjälp att komma
tillbaka till studierna med hjälp av
coachning, fördjupat läxläsningsstöd, extra klasser, kartläggning
för att finna ungdomar utanför
skolan och specialtekniska lösningar med mera. Totalt har Socialfonden i denna programperiod
hittills satsat 500 miljoner kronor
på nationell nivå till olika utbildningsrelaterade insatser.
Följ oss även på internet:
www.landsbygdsnatverket.se
facebook.com/landsbygdsnatverket
Twitter: @landsbygdsnatve

Text: Jakob Hydén

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB
För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig på www.landsbygdsnatverket.se
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