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Kansliet
Maria Gustafsson
Nils Lagerroth
Övriga
Maria Falkdalen, Näringsdepartementet
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet.
Förhinder:
Patrik Nilsson, Företagarna
Åza Rydén, ESF-rådet, adjungerad
Lina Andersson, Förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket
1. Mötets öppnande
Harald Svenson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Mötet ägde rum via
skype bägge dagarna.
2. Presentation av ny Styrgruppsledamot
Martin Olauzon (som deltog dag två och då också presenterade sig), är ny ledamot från
Tillväxtverket. Tillväxtverket är sedan länge engagerat i Landsbygdsnätverket, vilket är än mer
relevant utifrån det uppdrag som Tillväxtverket nu har som sammanhållande för den nationella
landsbygdspolitiken. Frågorna runt landsbygder, kommersiell service, kommuner och
civilsamhället är samlade på en ny enhet, Enheten för landsbygder och lokal kapacitet som Martin
Olauzon leder. Martin Olausson har till och från jobbat med dessa frågor, tidigare bl.a. på
Glesbygdsverket och Tillväxt Analys.
3. Val av Sekreterare
Nils Lagerroth valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare
Mårten Andersson valdes att justera protokollet.
5. Föregående protokoll
Nils Lagerroth angav att det var en felaktig rubrik på protokollet. Förra mötet var inte ett
digitalt möte.
Thomas Norrby tog upp frågor om Facebookgruppen för kommunikatörer (mer info kommer
senare på mötet) samt hur insatsområdet om finansieringsmodeller ska hanteras (insatsområdet är
borttaget och pengarna kommer att användas av Gröna Näringar gruppen. Aktiviteter kommer
även att ske av aktörer vid Lokalekonomidagarna. Mer information finns i lägesrapporten).
Beslutades att godkänna protokollet
6. Information från Näringsdepartementet och Förvaltningsmyndigheten
Maria Ahlsved och Maria Falkdalen från Näringsdepartementet började sin information
med att det har kommit ett förslag om flerårsbudget för EU angående MFF:en , d v s Multi
Financial Framework. Det föreslås där en ökning på 1,08 %, som Sverige inte är nöjda med.
Sverige föreslår en maxökning på 1,0 % i förhandlingarna. Det pågår förhandlingar i
sammanhållningspolitiken och det finns flera knutar kvar som förhoppningen var att det finska
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ordförandeskapet skulle lösa upp, men det går över till Kroatiens ordförandeskap efter nyår.
Nationellt håller man på att förbereda ett uppdrag om programskrivning och det blir beslut om
den kommande programmeringen runt årsskiftet för regionalfonden. För socialfonden finns
redan ett uppdrag hos ESF-rådet.
På nätverksträffen i Åre togs det upp om den strategiska planen för CAP. Nu är man inne i
analys- och bearbetningsfasen då en nettobehovslista tas fram som utgår från den längre
bruttolistan. Det handlar om att ta fram vilka behov som passar att möta i CAP.
Nettobehovslistan ska bli klar i februari/mars och parallellt tas förslag fram till åtgärder för
kommande programperiod. Finansieringen för LLU, Lokalt Ledd Utveckling, är fortfarande
oklar för kommande programperiod. Kommissionen föreslår att minst fem procent av
landsbygdsutvecklingsfondens budget ska avsättas till LLU, men det finns inga krav för de andra
EU-fonderna. Frågan om flerfond är inte klar. En flexibilitet bör hållas för att göra åtgärder
lokalt. För tidigt att säga om det blir flerfondssamverkan eller endast genom jordbrukspolitiken.
Det beror på vad man vill göra i de andra fonderna och vilka möjligheter som kommer att finnas
inom den kommande jordbrukspolitiken. Detta analyseras noga just nu.
En programändring inom landsbygdsprogrammet som handlade om ändring i valutakursen blev
godkänd av kommissionen i september. Det innebar att finansieringsandelarna ändrades.
Förhandlingarna inom CAP pågår för fullt. Det ska presenteras en framtidsrapport på rådet den
16-17 dec. Kommissionen har tagit fram förslag till övergångsförordningar med förslag på två
stycken förordningar. Förlaget som ligger är på ett år men det kan bli en längre övergångsperiod
på två år. Under övergångsperioden kan då landsbygdsprogrammet förlängas med regeln nya
pengar - gamla regler. Förhoppningen är att CAP-förhandlingarna blir klara så snart som möjligt.
Det beror på om förhandlingarna blir klara för budgeten och reformen införa nästa
programperiod, om det behövs en längre övergångsperiod.
Det blir ett webbinarium kl.12.00 idag om miljöåtgärder i kommande jordbrukspolitik med Åsa
Wolgast Broberg och Anneke Svantesson.
För livsmedelsstrategin tas det fram en förlängning av handlingsplanen.
Vad gäller den nationella politiken så pågår nu ett arbete med regleringsbreven där man försöker
få med ett landsbygdsperspektiv. Tillväxtverket har ett uppdrag om att kartlägga och ge förslag
om kompetensförsörjning till landsbygderna som ska levereras under våren. Tillväxtverket är
utpekat att arbeta med den nationella landsbygdspolitiken och också att samordna med andra
myndigheter. De har bildat en enhet som heter Landsbygdsutveckling och lokal kapacitet.
Det pågår flera strategiska arbeten. Det ska komma en strategi om hållbar turism och
besöksnäring i början av 2020. Det kommer en strategi om export som ska presenteras inom
kort. Man har påbörjat framtagandet av den kommande forskningspolitiska propositionen om
forskning, innovationer och högre utbildning, som planeras vara klart till hösten 2020.
Styrgruppen tog upp frågor om storleken på minskningen av pelare ett i kommande
programperiod (tidigare förslag var 3,4 % minskning men oklart om det kommer att gälla
framöver), om att företagsstöd och projektstöd kan gälla i en övergång med gamla regler och nya
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pengar (det kan bli en period med dubbla regelverk i övergångsperioden (inga beslut tagna än om
regelverket), ex kan ett investeringsstöd beviljas i övergångsperioden med gamla regler), om
mångbruksfrågor och hållbar turism i skogspolitiken (kan tas upp i det fortsatta arbetet med
skogsprogrammet), om strategi för besöksnäringen (besöksnäringen har fått medel via
Tillväxtverket och i dagarna kommer en övergripande strategi för hållbar turism och
besöksnäring), om processen framåt för CAP strategiska planen (det har varit sakråd och nu en
intern process på departementet för att ta fram nettobehovslistan och för att fördela vad som är
nationell politik och vad som kan genomföras via CAP resp. andra fonder, inget nytt sakråd är f n
bestämt men troligen efter sommaren), om nytt landsbygdsnätverk (Landsbygdsnätverket är
utpekat i landsbygdspropositionen som nationell plattform för kunskapsutveckling och en
fortsatt dialog behövs mellan styrgrupp och departement om utformningen av nätverket inför
programskrivandet), om namn för nya programmet (det är ej bestämt ännu men ett förslag är att
det kan heta Strategiskt plan för CAP eller den gemensamma jordbrukspolitiken inklusive EUs
landsbygdspolitik).
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet informerade om läget på den nationella
nivån inför förhandlingarna om kommande EMFF. Rådet, Europaparlamentet och
kommissionen samtalar nu om kommande programperiod. Nästa möte är den 10 dec.
Ordförandeskapet och parlamentet är överens om en uppdelning av förslaget i olika block.
Första blocket föreslås handla om bestämmelser kring programmering. Detta kan underlätta för
medlemsstaterna att börja ta fram sina operativa program trots att förhandlingar inte är klara.
Vad gäller det nationella arbetet med ett nytt operativt program från 2021 så har Jordbruksverket
ett uppdrag från regeringen att ta fram underlag om mål, prioriteringar och behovsanalys nu till
december. Efter det ska Jordbruksverket förslå ett operativt program i maj. Detta förutsatt att de
legala förutsättningarna finns och att man kommit fram till den slutliga förordningen, vilket inte
är säkert att man gör. Det är beroende av förhandlingar kring den gemensamma förordningen,
Det är omöjligt att svara på om det är ett klart program innan sommaren. Dessutom är
medlemsstaterna inte överens om budgeten ännu. Den förhandlingen pågår också.
Det kan bli en programändring till våren. Just nu pågår arbetet med en programändring om
växelkursen som är väldigt tekniskt. Framöver kommer man även se över justeringar i nuvarande
program så att medlen i programmet kan utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.
Kommissionen har lagt ett förslag till ändring av nuvarande EMMF angående situationen i
Östersjön och de sänkta kvoterna för torsk och sill. Det förslaget kommer att diskuteras på rådet
i december. Det finska ordförandeskapet har bearbetat förslaget och kommit med en
kompromiss. Det huvudsakliga förslaget gäller att återinföra skrotningsbidraget som fasades ut
2017. Nu föreslås igen kunna ge stöd till skrotning av fiskefartyg som berörs av sänkta kvoter.
Sverige har inte tagit ställning till detta än. Det får vi återkomma om.
Styrgruppen diskuterade om möjligheterna till ett nätverk finansierat av Havs- och
fiskeriprogrammet i nästa programperiod (den frågan finns i med i den process som beskrevs
ovan, ett utökat uppdrag till nätverket kan handla om kunskapsöverföring), om FLAGs i
kommande programperiod (det finns inget ställningstagande ännu och det undersöks nu, hänsyn
ska tas till den belastning som myndigheter får då de inte kan jobba med bara ett regelverk, men
också att projekten ska kunna finansieras framöver).
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Då Lina Andersson från Jordbruksverket inte kunde delta gav Maria Gustafson en kort
information om att det varit en omorganisation på Jordbruksverket och att Jordbruksverket
hjälper Näringsdepartementet med uppföljning av nuvarande programperiod samt inför
kommande period. Till skillnad från prognosen som informerades om på förra LLU
Övervakningskommittén, då det Jordbruksverket bedömde att det fanns risk för Sverige att
lämna tillbaka pengar till socialfonden, så ser den risken nu ut att vara utraderad. Det är LAGgrupperna och Jordbruksverket tillsammans som fått fart på utbetalningarna så att Sverige klarar
tidsgränserna enligt EUs regler.
Näringsdepartementet har gett ett antal utredningsuppdrag inför framtagandet av den strategiska
planen. Ett utredningsuppdrag handlar om EIP Agri där även innovationssupporten och
Landsbygdsnätverkets roll diskuteras. Ett annat uppdrag där nätverket finns med handlar om
Smart Villages. Slutsatserna i dessa rapporter kan finnas med i den fortsatta diskussionen om
nätverkets framtida uppdrag.
7. Utskickad lägesrapport
Maria Gustafsson redogjorde för utsänd lägesrapport. Det bör tilläggas att planeringen för
NRN1-träffen, den europeiska nätverksträffen fortgår och har stämts av med ENRD2 Contact
Point. Det ämne som föreslagits om hur man får stakeholders, d v s intressenter, att vara med
och styra i nätverket kommer att tas upp och därför bör styrgruppen delta på träffen. Ett tema
blir även språkbruk och termlistan. Träffen läggs i Mullsjö i anslutning till Landsbygdsriksdagen
med möjlighet att ansluta sig till Landsbygdsriksdagens utbud. Landsbygdsnätverket har bl a ett
internationellt seminarium om urbana normer på landsbygdsriksdagen.
Det är två nya poddar på gång som spelades in på nätverksträffen. En är klar med Per Callenberg
och Maria Gustafsson om kommande programperiod. Den andra kommer i nästa vecka med
Christina Nordin och Martin Olauzon om myndigheters ansvar för landsbygdssäkring.
Styrgruppen diskuterade frågan om arbetet med finansieringsformer och nya finansiella
instrument (första mötet med nya affärsutvecklingsgruppen är i januari så arbetet är ej bestämt
ännu och även smarta landsbygder gruppen kan eventuellt se på finansieringsfrågan, det finns
ännu ej något bestämt om finansiella instrument i kommande program). Styrgruppen diskuterade
också om persona för instagram (det finns olika persona för olika kommunikationskanaler som
kan informeras om i kommande lägesrapport)

Beslutades att godkänna lägesrapporten.
8. Fördjupad lägesrapport från gruppen Nyanländas inkludering
Per Hasselberg medverkade på telefon för att berätta om arbetsgruppen Nyanländas
inkludering. Gruppen består av representanter från SIOS, HSsl, Leader, länsstyrelserna, Af, LRF
och Support group (Götene). Det är en mindre arbetsgrupp denna tvåårs-period p g a mindre
budget. För att inte tappa det stora engagemang som har funnits och finns för frågorna så
1
2

National Rural Networks
European Network for Rural Development
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startades även en större referensgrupp som har avstämningar 2 – 3 ggr per halvår. Då medverkar
de som var med i tidigare grupp med synpunkter på verksamheten och där deltar även
representanter från studieförbund, Tillväxtverket, Svenska kyrkan m fl.
Arbetet har i höst haft fokus på nyanländas företagande i landsbygder. En rapport togs fram i fjol
ihop med Tillväxtverket om metoder för att få fler nyanlända att starta företag. Rapporten ska
spridas via seminarier. En seminariedag genomfördes i Brålanda den 25e november med ca 60
deltagare. De blir en ytterligare träff i Lycksele den 27 februari och eventuellt blir det fler träffar.
En fiskebroschyr har tagits fram som översattes till 10 tal språk.
På gång är även ett webbinarium om LRF projektet Mer mat - fler jobb som ser
Landsbygdsnätverket som en bra aktör för att sprida kunskap om deras projekt.
Genom en bättre dialog med länsstyrelserna runt om i Sverige kan den goda samverkan på
nationell nivå spridas lokalt och regionalt. Det planeras därför skypemöten med länsstyrelserna i
Halland, Blekinge, Kalmar, Örebro och Jämtland med information om arbetsgruppen och
diskussion om hur samverkan kan ske mellan olika aktörer. Förhoppningen är bra samtal där
några länsstyrelser kan dra igång regionala och lokala samarbeten.
Gruppen planerar medverka i Järvaveckan under nästa år i juni månad som en samlande kraft där
fler olika landsbygdsaktörer kan vara med. Det blir även ett deltagande på landsbygdsriksdagen.
För några år sedan gjorde gruppen ett arbete kring tomma hus på landsbygden som skulle kunna
hyras ut till nyanlända. En rapport gjordes. Det har tagit fart i en del kommuner. Och igår var det
ett möte i Göteborg där frågan kom upp ur ett klimatperspektiv. Frågan om mobilitet på
landsbygder har också drivits vidare och gruppen har bidraget att ta fram kunskap och intresse i
dessa frågor.
Styrgruppen diskuterade hur gruppen går in och samverkar med andra större satsningar (men
även tar egna initiativ där andra hänger på), om stödet till leadergrupperna som ska skriva sina
strategier (oklart när processen går igång men det finns avsatta resurser för det, bl a i gruppens
arbetsplan), samt om möjligheten att utnyttja regionala lärcentra i spridningsarbetet.
9. Uppföljning av gala och nätverksträff..
Maria Gustafsson redogjorde för utsänt dokument och PPT om nätverksträff och ullbaggegalan.

Summeringsvis kan sägas att det kom fler än det mål som sattes på 150. Normalt brukar det vara
fler men i höst har det varit många olika möten i landet med koppling till landsbygdsutveckling.
Det var ca 190 deltagare utspritt på de tre dagarna i Jämtland och Åre. Det sattes ett högt mål
med 50 % av medlemmarna representerande vid detta medlemsmöte. Det var 31 medlemmar
representerade, vilket är 5 fler än i Tällberg. En fråga är hur fler medlemmar kan bli intresserade.
Det är mycket positiva resultat i utvärderingen med mycket positiva kommentarer. 119 har svarat
på enkäten tills igår. På frågan om träffen var värd tid och pengar att delta på var det en stor
majoritet som svarade ja. Så bra betyg har nätverksträffen aldrig tidigare haft. De drygt 70 som
deltagit i den resande workshopen och som svarat på enkäten var också i stor uträckning mycket
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positiva. Många knöt också kontakter som de har nytta av. Det var väldigt få som inte pekade ut
några punkter de haft nytta av.
Svaren i löptext om vad som var bäst på träffen, dominerandes av synpunkter om att träffen var
nätverkskapande och kontaktskapande. Träffen hade också en bra mix mellan att få inspiration
men också kunna vara interaktiv. Det blir en bra mix av praktik och politik. Det som kan bli
bättre handlar om anläggningen och servicen som gavs. Många tyckte det var bra att vara utanför
Stockholm. Vad gäller galan så finns statistik hur spridningen sett ut med artiklar i traditionella
medier. Det finns även mer specifik statistik från sociala medier. I konferensutvärderingen så lyfte
flera fram galan som positiv och ett bra grepp och många uppskattade att de ullbaggenominerade
lyftes fram i programmet.
Styrgruppen diskuterade nätverksträffen och ullbaggegalan och synpunkter gavs om det positiva
att ullbaggarna denna gång var med i programmet, att de resande workshoparna var mycket bra
med bra guidning, diskussion och nätverkande, dock borde inslaget om regenerativt jordbruk ha
varit med nyanserat (det saknades en föreläsare till det passet), att en mer strategisk syn på
landsbygdsutvecklingen vore värdefull att ha med och inte enbart företagsbesök (dessa var i och
för sig mycket bra och syftet med resorna var just företagsinriktningen denna gången), att det
finns en risk att vissa som kommer och inte känner så många kan känna sig utanför, exempelvis
presenterar sig inte folk på scenen (flera utryckte detta som en mycket viktig synpunkt inför
kommande arrangemang), att vi bör fundera på andra sätt att få med våra medlemsorganisationer
då enbart 31 av drygt 100 medlemsorganisationer deltog på detta medlemsmöte (lagmedlemmar
från Leader kan representera andra medlemsorganisationer i sitt resp. lag och det finns ju även att
beakta uppdelningen mellan aktiva och passiva medlemmar, samt även att målsättningarna är
rimliga), att det fortfarande är problem med att ullbaggenominerade projekt inte visar tillräckligt
med resultat och effekter,
10. Beslut ordföranden i gruppen för innovationsfrämjande och i gruppen för Smarta
landsbygder
Maria Gustafsson redogjorde för utsänt underlag angående ordföranden i de nya grupperna för
Innovationsfrämjande respektive Smarta landsbygder Vad gäller gruppen Smarta landsbygder har
kansliet vänt sig till LUS då det finns kopplingar till leaderverksamheten. LUS föreslog Catarina
Nordin Thorpe från Leader Sjö, skog och fjäll. Catarina har tagit initiativ till en Facebookgrupp
om Smart villages.
Vad gäller den Innovationsfrämjande gruppen som ska främja innovationer även i andra näringar
utöver det som görs inom EIP Agri har Företagarna utryck intresse att delta och kansliet föreslår
därför Matthias Mellgren från Företagarna.
Beslutades att utse Catarina Nordin Thorpe, Leader Sjö, skog och fjäll till ordförande i
arbetsgruppen för Smarta landsbygder samt Mathias Mellgren, Företagarna till ordförande för
gruppen innovationsfrämjande
11. Beslut om revidering av budget
Maria Gustafsson föredrog utsänd budget. Motivet för att nu fördela ut resten av ”reserven” i
budgeten är att inför det sista verksamhetsåret så är det angeläget att grupperna kan planera,
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starta och verkställa sina uppgifter. Det finns dock en möjlighet att skjuta över medel till 2021
om målen inte uppnåtts.
Ett annat motiv är att det idag finns budgetposter, bl a för ökad kunskap till måluppfyllelse med
ex spridning och utvärderingsresultat och landsbygdssäkring, samt kampanjer om
stödmöjligheter. Detta kan dock göras inom ramen för andra budgetposter och generella
aktiviteter görs inte i så stor utsträckning. Därför kan även dessa medel fördelas ut till intressenter
som vill göra verksamhet. Det behövs dock en mindre post för att sprida erfarenheter. Det kan
eventuellt bli en träff på näringsdepartement med information från grupperna.
Gruppernas verksamhet är igång under 2020. Den största posten ges till Gröna näringar med tre
undergrupper, vars arbetsplan är utsänd till styrgruppen och som visar aktiviteter som nu är
inplanerade. Detta är också ett angeläget arbete eftersom nätverket i nästa period även ska
fungera för hela den strategiska planen, inklusive intressenter i pelare ett.
De andra grupperna som förslås få utökade budgetar är de som nu går igång och som tidigare
bara hade en grundnivå för att komma igång.
Även för gruppen ung inkludering ges en mindre utökning. De har gjort en enkätundersökning
om behov som det är bra att gruppen ska kunna svara upp emot, ex. en aktivitet som ger hjälp till
medlemmarna att kunna nå ungdomar på ett bättre sätt. Det finns även en
fondsamordningsgrupp där det finns planer på att vara med på landsbygdsriksdagen.
Sammantaget finns det en tabell i den ekonomiska lägesrapporten med ett förslag om ny budget
och där är dessa belopp är kommenterade.
Vad gäller verksamheten 2021 finns det inte i långtidsbudgeten medel annat än för ett avslut.
Kommission menar att det fullt möjligt att ha samma lösning som inför nuvarande
programperiod och verksamheten kan då fortsätta 2021–2022 men med nya pengar. Då kan det
finnas pengar från både den gamla och den nya perioden. Detta är dock inte beslutat om än men
överbryggningen skulle då kunna klaras utan avbrott på ett bra sätt.
Vad gäller budgeten för en tänkbar aktivitet tillsammans med Finland och Estland, Vibrant rural
north, är ett förslag att vi tar av de sista 60 000 kr i reserven och även medel från Gröna
Näringars budget om det blir ett tema om affärsmöjligheter och rådgivning. Det ligger även
medel avsatta i styrgruppens budget för fler möten som skulle kunna finansiera detta.
Beslutades att godkänna revideringen och fastställa budgeten enligt utsänt förslag.
12. Första diskussion om nästa periods nätverk och styrgruppens roll i utformningen
det nätverket.
Maria Gustafsson inledde diskussionen om nästa periods nätverk utifrån utsänt material.
Nuvarande två-åriga aktivitetsplan planeras t o m 2020. Planeringscykeln läggs upp sådant sätt att
innan en ny plan ska sättas igång görs en översyn av behoven och vad som ska prioriteras. Nu ska
en process för nästa två-årsperiod påbörjas med det tillägget att nu startar dessutom en ny
programperiod som också planeras inom den strategiska planen. Det ska bli ett nätverk för den
gemensamma jordbrukspolitiken. Det är då rimligt att styrgruppen börjar ta diskussionen om hur
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ett fungerande nätverk ska kunna se ut från och med 2021, i varje fall bör vi prata om övergången
mellan programperioderna. Spelplanen för hur styrgruppen vill ha denna diskussion behöver
sättas. Det första mötet 2020 föreslås därför bli ett internat för den fördjupande diskussionen.
Kansliet föreslår att styrgruppen bör själva lägga förslag till hur nästa nätverk bör organeras. Det
förslaget kan man jobba på under internatet.
I rådsförordningen finns artikel om hur nätverket ska kunna se ut och ha som uppdrag. Målen
handlar om ett ökat deltagande, om att förbättra kvalitén i genomförandet, att vara med och
underlätta för ömsesidigt lärande och interaktion mellan jordbruks- och andra
landsbygdsintressen, att bidra till en information bredare allmänhet och till potentiella
stödmottagare, att främja innovationer i både jordbruk och landsbygdsutveckling, att stödja
förmågan hos alla intressenter till att följa upp utvärdera och sprida resultaten samt att vara en
länk till andra program och nätverk. Det är listat ett antal arbetsuppgifter. Detta är kopplat till
CAP.
Kopplingen till havs- och fiskeriprogrammet återstår att se och en utgångspunkt är de
behovsanalyser som ska rapporteras in. Sedan ska även nätverket finnas enligt den
landsbygdspolitiska propositionen som en plattform för samarbetet mellan offentlig sektor och
civilsamhällets org. Nätverket kan då också vara en arena som förstärker Tillväxtverkets olika
uppdrag. Det är oklart om det kommer bli multifond inom LLU. Nätverket har även en roll att
spela både för Eip agri och Lokalt Ledd Utveckling.
I rådsförordningen kallas nätverket ”nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken” för att
markera att det är ett nätverk för båda pelarna. Det är frivilligt hur de nationella nätverken skall
benämnas, det är upp till medlemsstaterna själva vad man vill kalla sig. Från Jordbruksverkets sida
har man tidigare markerat att det är olämpligt att kalla det nätverket för den gemensamma
jordbrukspolitiken, eftersom det är långt och otympligt och för att ett brett uppdrag gör att vi bör
attrahera en bredare krets.
I diskussioner har man tagit fram att nätverken ska var en stark resurs i kommande EIP agri och
AKIS3. Det ska handa om jordbrukets kunskap och innovationssystem. Även i jordbrukspolitiken
ska man fortsatt främja innovationer även i andra områden. DG Agri, Employment, Regio och
Mare kommer ta fram en ”Rural vision”. Den nya kommissionen vill ta ett helhetsgrepp på
landsbygden där landsbygdsfrågorna inte enbart är en CAP-fråga utan även viktigt i andra
politikområden. Alla direktorat pratar om detta gemensamt. Nätverken förväntas vara arenor med
koppling till politiken samt tar ett holistiskt grepp där jordbruket är viktigt men även andra viktiga
delar. Nätverket ska även hålla på med LLU och det finns förväntningar på att koppla ihop
viktiga delar för landsbygders utveckling. Det som varit unikt för oss i Sverige är att vi varit en
arena för att samla ihop offentliga aktörer med civilsamhället och andra intresseorganisationer.
En annan unik del är att det finns en massa nätverk som vi i vår tur kan främja. Vi gör det med
olika framgång men kommission lyfter ofta Sveriges arbetssätt.
Det blir ett längre tillfälle att diskutera detta vid nästa möte. Styrgruppen gav kommentarer och
frågeställningar som kan tas med in den kommande diskussionen:


3

Är detta ett nätverk för landsbygdsutveckling i det breda perspektivet så behöver frågan
även gå till regionalfonden och socialfonden och då behövs ett uppdrag från dem.
Kommer Tillväxtverket vilja ha ett parallellt nätverk eller kan detta nätverk var OK?

Agricultural Knowledge and Innovation system
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Ska nätverket samla in statistik eller kan det fortsätta vara Jordbruksverkets ansvar (Det
fungerar f n bra i förvaltningen så det är Jordbruksverkets utgångspunkt att de fortsätter
med det)?
Ska nätverket finnas innanför eller utanför myndigheten?
Namnfrågan är en viktig signalfråga. Kan man anpassa namnet kanske man kan anpassa
annat i det kommande nätverkets verksamhet. Det är inte självklarheter med hur det
framtida nätverket ska se ut så bra med en rejäl diskussion på nästa möte.
Hur kan breddningen till ett CAP-nätverk se ut? Vilken effekt får det? Exempelvis är LRF
också en form av nätverk, hur kan man samarbeta och inte konkurrera?
Var ska nätverket finnas? Myndigheternas uppdrag förändras och hur påverkar det?
Hur påverkar att Direktoraten Agri, Employment, Regio och Mare ta fram en gemensam
Rural vision? Den nya kommissionen vill ta ett helhetsgrepp på landsbygden.
TA-medel från pelare två ska finansiera kommande nätverk eftersom det inte finns TAmedel i pelare ett.
Det är mycket viktigt att fortsätta med detta breda nätverk i någon form. Bra med det
breda anslaget.
Kansliet bör inte gå ut och fråga medlemmar ännu eftersom vi inte vet så mycket än.
Bättre att styrgruppen själva får veta mer innan en behovsinventering görs.

Beslutades att
styrgruppens första möte 2020 bland annat omfattar en mer grundläggande diskussion om nästa
periods Landsbygdsnätverk. Styrgruppen föreslås då lämna förslag på hur nätverket bör byggas
upp och organiseras för att motsvara övergripande målen, nätverksuppgifter och intressenternas
behov i kommande programperiod.
ett utvidgat underlag tas fram till nästa möte.
13. Rapport från lokalekonomidagarna
Thomas Norrby rapporterade att årets Lokalekonomidagar (LEK) börjar i morgon i Järvsö. Det
har funnits LEK sedan mitten av 2000-talet. Det är Hela Sverige som genomför LEK sedan
några år tillbaka. Tidigare har det funnits ett särskilt stöd från Tillväxtverket som inte finns längre.
Styrgruppen består av SLU, JAK, Ekobanken, HSsl, Coompanion. Det är både nationella och
regionala träffar. Det blir en nationell träff i Järvsö. SLU kommer ta över ledartröjan och knyter
an till forskning och ska finanserna nästa års LEK i Uppsala med en forskardag och en
praktikerdag.
14. Fråga om gemensamt Rural lab 2020
Thomas Norrby rapporterade att det finländska nätverket och ENRD har frågat om det finns
planer på att genomföra ett ”Rural Lab” i vår. Det finns dock dåligt med plats i vår och i
september skulle det kunna fungera bättre. Eftersom man tidigare varit på Åland och på Ösel
vore det lämpligt vara på Gotland.
På Gotland är det skördefest den första helgen i september. Ett förslag är ett rural lab 3 – 5
september med ev. styrgruppsmöte vi den tidpunkten. Det kan vara en flexibel variant med en
studieresa som är frivillig. ENRD har inte svarat än om de kan medverka i detta men de tycker
dock att det varit bra träffar tidigare.
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Styrgruppen diskuterade förslaget. Ett lämpligt tema skulle kunna handla om nästa
programperiods nätverkande och då gärna ihop med förvaltningsmyndigheterna. En annan fråga
är hur man kan stödja landsbygdsutveckling via kluster, det kan vara ett parallellt tema.
Beslutades att kansliet fortsätter planeringen av ett Rural lab ihop med Estland och Finland i
förhållande till övriga styrgruppsmöten.
15. Nya medlemmar
Ansökningar om medlemskap i Landsbygdsnätverket har inkommit från:



Arbetets museum
Trossamfundet Svenska Kyrkan

Beslutades att godkänna medlemskap för Arbetets museum och Trossamfundet Svenska
Kyrkan
16. Beslut om nästa års mötestider
Styrgruppen diskuterade utsänt förslag till tider för styrgruppsmöten utifrån utsänd doodle.
Skypemötena förslås dock att bli på eftermiddagarna. Mötet i mars var dock besvärligt att få ihop
p g a vilket gör det viktigt att göra en ny doodle om det mötet. En möjlighet är att göra mötet i
mars till ett endagarsträff med tiderna 8 - 17, eventuellt med middag för de som kan kvällen
innan.
Beslutades att:
Skypemötena blir:





27 maj kl. 13-15
28 maj kl. 13-15
24 nov kl. 13-15
25 nov kl. 13-15.

Kansliet gör en ny doodleförfrågan om datum för ett endagarsmöte i Mars och utifrån denna
fastställer tidpunkten.
Kansliet undersöker om det går att anpassa mötet i september till Rural lab.
17. Övriga frågor
Harald Svensson tackade så mycket för sin tid som ordförande och meddelande att han kan
tänka sig att reflektera över ordförandetiden vid ett senare tillfälle. Harald känner sig nöjd med
ordförandetiden som har fungerat mycket bra. Kansliet och styrgruppen kommer att tacka av
Harald vid ett senare tillfälle.
Maria Gustafsson kompletterade med information om att kommunikatörsgruppen på facebook
har ett fyrtital deltagare och gruppen är stundtals aktiv.
Till lägesrapporten ska läggas till om de kommunala landsbygdsutvecklarna alternerar att
samordna sina årliga möten, en sådan träff är i februari. I samband med det så samlar kansliet in
kontaktuppgifter och andra uppgifter i en enkät. Thomas Norrby och SLU sammanställer svaren
och resultat blir en uppdaterad kontaktlista. Synpunkter gavs om Länsstyrelsens deltagande i
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gruppen (länsstyrelsen deltar f n inte) och om Tillväxtverkets roll (det är inte statens roll att
administrera hantera en kommunal grupp).
En kampanj Sjömatens väg har fått stor uppmärksamhet med livlig debatt och diskussion.
18. Avslutning
Harald Svensson tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Nils Lagerroth

Justeras
Mårten Andersson
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