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2A Stöd för ekologisk odling, vall och kompensationbidrag
• Vilka är nyheterna och förändringarna i ersättningsformerna?
Tyngdpunkten läggs på ekologisk odling.

3A Extraordinära upplevelser på landsbygden
Lena Mossberg, professor i upplevelseekonomi vid Handelshögskolan BI
i Oslo, berättar om hur man skapar upplevelser för kunden.

2B Stöd för miljöskydd,
skyddszoner och minskat kväveläckage
• Vilka är nyheterna och förändringarna i ersättningsformerna?
Tyngdpunkten läggs på miljöskyddsåtgärder.

3B Export av miljöpåverkan
Karl-Ivar Kumm, SLU, samt representanter för projektet CAP:s miljöeffekter.
• Är ökad självförsörjning av kött en vinst för miljön?

2C Stöd för biologisk mångfald
och kulturmiljöer samt utvald miljö
• Vilka är nyheterna och förändringarna i ersättningsformerna? Vad
ingår i utvald miljö? Vad och hur prioriterar länsstyrelserna?
2D Företagsstöd
• Nyheter och förändringar i företagsstöden 2007 och den nya processen.
2E Projektstöd
• Nyheter och förändringar i projektstöden 2007 och den nya processen.
2F Affärsplaner
• Nytt synsätt med affärsplaner och målstyrning. Vad kännetecknar en
bra affärsplan och hur bedömer vi den?
2G Kompetensutveckling
• Kompetensutvecklingen ställs inför nya utmaningar i den nya programperioden. Hur möter vi den ökade konkurrensutsättningen?
• Vad kan vi samverka kring? Lämpliga nationella projekt och stödfunktioner?
2H Effektivare kontroll
• Ökade kontrollfrekvenser kräver effektivare kontroller. Hur kommer
fältdatorer m.m. in i arbetet?
2I Lönsamma och konkurrenskraftiga företag
• Vad kännetecknar framgångsrika företag på landsbygden inom den
gröna sektorn? Erfarenheter från investeringsstöd och landsbygdsstöd.
Hur identifierar myndigheten företag som har möjlighet att bli långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga?
2K Entreprenörer på landsbygden
• Några entreprenörer berättar om sina erfarenheter. Hur har man lyckats
komma igång, affärsidé m.m.
• Vilken hjälp behöver man och vilken hjälp har man fått från myndigheterna?
2L Extraordinära upplevelser på landsbygden
Lena Mossberg, professor i upplevelseekonomi vid Handelshögskolan
BI i Oslo, berättar om hur man skapar upplevelser för kunden.
2M Export av miljöpåverkan
Karl-Ivar Kumm, SLU, samt representanter för projektet CAP:s miljöeffekter.
• Är ökad självförsörjning av kött en vinst för miljön?

3C Hälsokontroll av CAP inför översynen av CAP 2008/2009
• Vad kommer att ändras?
• Hur förbereder vi oss i Sverige?
3D Goda exempel – LEADER-projekt
• Exempel på lyckade projekt som genomförts inom LEADER +.
3E Bioenergi + SLI-rapporten ”Lantbruket och konkurrenskraften”
• Är bioenergi framtiden för jordbruket i Sverige?
• Vilka förutsättningar och möjligheter har svenskt lantbruk?
3F Företagsstöd
• Nyheter och förändringar i företagsstöden 2007 och den nya processen.
3G Projektstöd
• Nyheter och förändringar i projektstöden 2007 och den nya processen.
3H Affärsplaner
• Nytt synsätt med affärsplaner och målstyrning. Vad kännetecknar en
bra affärsplan och hur bedömer vi den?
3I Landsbygdsnätverket
• Landsbygdsnätverkets roll för att stödja genomförandet av landsbygdsprogrammet. Hur kan vi på länsstyrelserna och Jordbruksverket
utnyttja nätverket? Metodutvecklingsfrågor m.m.
3K SAM Internet, datafångst och e-arkiv
• Nyheter inför 2007.
• Hur ökar vi anslutningen till SAM Internet?

ANMÄLAN
Anmälan till konferensen och till seminarierna gör du via www.elmia.se/
jordbruksverket. Sista anmälningsdag är den 15 december 2006. Anmälan är bindande. Vid avbokning fr.o.m. den 10 januari debiteras hela
avgiften. Du kan överlåta platsen till en kollega. Priset för konferensen
är 1 900 kr per person. I avgiften ingår lunch och kaffe båda dagarna
samt middag med underhållning på kvällen den 24 januari. Vill du
endast delta dag 2 är priset 1 100 kr per person.
I samband med att du anmäler dig anger du också om du behöver hotellrum
och busstransfer mellan hotellet och konferensen. Hotellalternativ med
prisuppgift finns på anmälningssidan på www.elmia.se/jordbruksverket.
När du anmäler dig ska du också välja vilka seminarier du vill gå på
under dag 2.
Information om konferensen finns också på Ladan, Jordbruksverkets
och länsstyrelsernas gemensamma intranät. Frågor om anmälan besvaras av Elmia, kontaktperson är Eva Siwe som kan nås via e-post
eva.siwe@elmia.se eller telefon 036-15 21 31. Frågor om konferensen i
övrigt kan ställas till Eva Stenberg på Jordbruksverket via e-post
eva.stenberg@sjv.se eller telefon 036-15 52 26.

Fotograf för omslagets småbilder (förutom bilden på kon): Göran Molin. Fotograf för bilden på kon: Mats Pettersson. Den stora bilden kommer från Provektor.
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Landsbygd
i centrum
24–25 januari 2007
Elmia, Jönköping

Ett avstamp för det nya
landsbygdsprogrammet 2007–2013

LANDSBYGD I CENTRUM
Hej!
Landsbygden är viktig för framtiden. Där finns många av de nya satsningar som behövs för att stärka den gröna sektorn. Det är därför glädjande att kunna bjuda in till en konferens som sätter landsbygden i centrum.
Konferensen äger rum den 24–25 januari 2007 i Jönköping.
Jag hoppas på många intressanta samtal, diskussioner och möten som
bidrar till att stärka den gröna sektorn!

PROGRAM

SEMINARIEPROGRAM

Onsdag 24 januari

Torsdag 25 januari

10.00–12.30 Registrering och lunch.

8.30–15.00 Seminarier enligt nedan.

Programmet pågår 12.30–17.30, middagen börjar 19.30.
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Moderator under konferensen är Torbjörn Wennebro.

Program
• Inledning – Mats Persson, generaldirektör Jordbruksverket, och Lars
Engqvist, landshövding i Jönköpings län
• Regeringens landsbygdspolitik –
Eskil Erlandsson, jordbruksminister

1B Lönsamma och konkurrenskraftiga företag
• Vad kännetecknar framgångsrika företag på landsbygden inom den
gröna sektorn? Erfarenheter från investeringsstöd och landsbygdsstöd.
Hur identifierar myndigheten företag som har möjlighet att bli långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga?

• Landsbygdsutveckling i ett EU-perspektiv –
Josefine Loriz-Hoffmann, EU-kommissionen

Mats Persson, generaldirektör Jordbruksverket

• Underhållning av komikerduon
Åsa och Gertrud

• Släpp entreprenörerna loss – representant från Trångsviksbolaget AB

1C Entreprenörer på landsbygden
• Några entreprenörer berättar om sina erfarenheter. Hur har man lyckats
komma igång, affärsidé m.m.
• Vilken hjälp behöver man och vilken hjälp har man fått från myndigheterna?

• Panelsamtal om hur vi ska nå målen i landsbygdsprogrammet – Rolf
Eriksson, statssekreterare, Ulf Johansson, chef för tillväxtenheten på
Sveriges Kommuner och Landsting, Stefan Edman, miljödebattör,
Åke Edin, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Gunnel Forsberg,
professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet, Anniqa E Nygård,
lantbrukare och ledamot i LRF:s styrelse, Marit Paulsen, debattör.

1D Hur når vi de nya ekomålen
• Hur kan verksamheten i nya landsbygdsprogrammet bidra till att vi
når ekomålen? Rapportering från Jordbruksverket och länsstyrelserna.
• Vad pågår för övrigt i ekomålsarbete? Aktionsplanen, ekokampanjen m.m.
• Hur samverkar stöden och kompetensutvecklingen?

19.30 Middag med underhållning och dans
till Charlotte Perrelli och Titanix.

1E Hur når vi ett rikt odlingslandskap
• Hur kan arbetet med miljöersättningar, kompetensutveckling och kontrollresultat samverka till att uppnå ett rikt odlingslandskap? Effektivt
utnyttjande av styrmedel för att bevara och stärka odlingslandskapets
biologiska mångfald och kulturvärden.

• Landsbygdsutredningen –
Karl-Erik Nilsson, utredare
Mats Persson

Den 24 och 25 januari arrangerar Jordbruksverket konferensen
”Landsbygd i centrum” som ett avstamp inför den nya programperioden
i landsbygdsprogrammet. Namnet anspelar dels på att vi vill sätta fokus
på landsbygdens möjligheter, dels på relationen mellan stad och land. Vi
håller till på Elmia i Jönköping.
På konferensen samlas berörda myndigheter, organisationer och övriga
aktörer för att både diskutera och få information om den svenska landsbygdens framtid och ha trevligt tillsammans.
Den första konferensdagen har en bred inriktning med utgångspunkt i
såväl politik, forskning som i landsbygdsentreprenörens vardag. Vi får
till att börja med höra jordbruksminister Eskil Erlandsson tala om sin
syn på det nya landsbygdsprogrammet. Därefter följer talare som täcker
in olika aspekter av temat landsbygden i centrum. Vi får till exempel en
internationell utblick från EU-kommissionen, information om den svenska
landsbygdsutredningen och inte minst får vi höra entreprenörers egen
syn på frågan. Senare under eftermiddagen vidtar ett panelsamtal där
företrädare för olika intressenter diskuterar vad som krävs för att nå
målsättningarna i programmet.
På kvällen träffas vi för en gemensam middag och trevlig samvaro.
Den andra dagen riktar sig till länsstyrelsernas medarbetare och innehåller
utbildningsseminarier kopplade till landsbygdsprogrammets olika områden.

1A Hur skapar vi
förutsättningar för företagande på landsbygden
• Vad kännetecknar framgångsrika projekt på landsbygden? Hur får
man mest effekt för pengarna?
• Hur identifierar myndigheten projekt som har möjlighet att bli långsiktigt framgångsrika?

Eskil Erlandsson

1F Djuren ska ha det bra
• Vad kan landsbygdsprogrammet bidra med? Vilka djurvälfärdsfrågor
ska vi fokusera på? Hur ska vi arbeta med bl.a. kompetensutveckling?
Charlotte Perrelli

1G Hur når vi målen – ingen övergödning och giftfri miljö
• Hur arbetet med att uppnå målen kan ske med hjälp av åtgärderna i de
nya miljöersättningarna och kompetensutveckling.
1H Direktstöd, stödrätter samt tvärvillkor och SAM Internet
• Nyheter och förändringar i direktstöden och stödrätterna inför 2007.
Administrativa bördan. Utvärdering av jordbruksreformen (MTR).
1I Hälsokontroll av CAP inför översynen 2008/2009
• Vad kommer att ändras?
• Hur förbereder vi oss i Sverige?

