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Landsbygdsavdelningen

Exempel på synpunkter som kommit in till arbetet med
landsbygdsprogrammet 2014–2020
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram underlag
för ett nytt landsbygdsprogram.
Vi har fått in synpunkter på många sätt
Med hjälp av Landsbygdsnätverket vi fört en dialog med myndigheter och
organisationer för att få fram så många synpunkter och förslag som möjligt. Det
har vi gjort vid träffar och tankesmedjor, i arbetsgrupper och på Facebook.
Dessutom har organisationer och myndigheter haft möjligheter att fram till den 1
december komplettera detta med skriftliga förslag och synpunkter, vilket drygt
30 myndigheter och organisationer har gjort. Allt som kommit in används i det
fortsatta arbetet med underlaget till nytt landsbygdsprogram.
Alla vill ha förenklingar
Det är glädjande att så många olika organisationer, myndigheter och andra har
varit med i arbetet. Alla är eniga om att det är angeläget med förenklingar.
Däremot finns det många olika åsikter om vad som ger förenkling och vilka
åtgärder som är viktigast och ger bäst effekt för miljö, konkurrenskraft och en
positiv landsbygdsutveckling.
Ökad samverkan bör uppmuntras
För att nå målen i landsbygdsprogrammet måste vi utgå från de enskilda
människornas engagemang och deras perspektiv. Många nämner att vi ska tänka
på helheten, på landskapsperspektivet och på att olika aktörer behöver samverka
för att nå målen i landsbygdsprogrammet. Men vi ska också samverka mer med
andra sektorer och fonder. För att det ska fungera krävs en stark central
samordning. Vi behöver också hitta nya former för samverkan.
Vi behöver lokalt och regionalt perspektiv
Det gäller verkligen att ta tillvara lokal och regional kunskap och det är viktigt
att kunna göra lokala och regionala prioriteringar. För säker effekt krävs att det
finns tillräckligt med frihet regionalt och lokalt samt att man får med
kommunerna i arbetet.
Det är resultatet som räknas
Bra uppföljning är viktigt. Kontrollera resultaten och mät effekterna i stället för
att kontrollera alla fakturaunderlag. Pengar ska gå till projekt som är hållbara på
lång sikt. Det finns olika åsikter om i vilka näringar pengarna ger mest nytta.
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Förslag till nya stöd och förbättringar av gamla
Det finns gott om idéer om vad pengarna ska användas till. Det har till exempel
kommit förslag till stöd för till exempel pollineringstjänster, brynmiljöer i
gränsen mellan skog och åker, åtgärder för bättre vattenkvalitet,
kompetensutvecklingscheckar samt ge stöd till coacher och mötesplatser av olika
slag. Det finns önskemål om att ha kvar stöd till bredband, grundläggande
service och rovdjursstängsel.
Vi har också fått många synpunkter på detaljer i befintliga stöd för att de ska
kunna bli effektivare och enklare om de finns kvar i nästa program.
Det behöver finnas såväl breda miljöersättningar med stor anslutning som
specifika miljöersättningar för unika miljöer. Särskilt många synpunkter handlar
om betesmarker, det handlar om åtgärdsplaner och om hur man ska gynna de
värdefullaste markerna. Hur man ska definiera betesmarker har också kommit
upp men den frågan hör ihop med gårdsstödet.
Leader har en roll
Det finns olika uppfattningar om Leader och om Leader ska kunna ge
företagsstöd, men det råder enighet om att trepartnerskap är bra. De flesta tycker
dock att Leader är en bra metod som stärker lokalt deltagande och demokrati.
Men vi har även fått synpunkter på att Leader inte får bli ytterligare en slags
myndighet. Pengarna i landsbygdprogrammet ska gå till företagare i stället för
till fler anställda.
Vi måste förenkla
Många är positiva till idén med schabloner och ger förslag på när det kan fungera
bra men det finns också varningar för att använda schabloner i andra fall. Det
finns till exempel olika åsikter om när det är lämpligt med schabloner.
Budgethanteringen måste förenklas, och fördelningsgrunden behöver ses över.
Det skulle förenkla avsevärt för myndigheterna som hanterar programmet.
Andra förslag som gäller förenklingar är att ta bort krav på offentlig
medfinansiering, att det ska gå att förenkla redovisningen av ideell tid samt att ha
enklare regler och kontroller för små projekt än för stora. Det finns också behov
av att få möjlighet till förskottsutbetalningar.
Stora och små och unga ska kunna ta del av programmet
Att söka stöd i landsbygdsprogrammet ska fungera för små aktörer men det ska
också gå att söka stöd för stora företag.
Viktiga frågor i nästa landsbygdsprogram är hur vi ska få med unga, hur vi
gynnar innovationer och hur vi klimatsäkrar så mycket som möjligt samt
uppmuntrar till att hitta nya strukturer och lösningar.
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Ökad effekt med kombinerade åtgärder
Genom att kombinera olika insatser, till exempel investeringsstöd, startstöd och
kompetensutveckling som leder till ökad konkurrenskraft och framtidstro,
kommer landsbygden att utvecklas.
Svar har kommit in från följande
Artdatabanken SLU
Biodlingsföretagarna
Bygdegårdarnas Riksförbund
Föreningen Allmogekon
Föreningen Landtsvinet
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
Hela Sverige ska leva
Hultsfreds kommun
Hästföreningar (Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen, Föreningen
Nordsvenska hästen och Svenska Russavelsföreningen)
Lantmäteriet
Leader Timråbygd
Ljustorp socken ek. förening
LRF
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Naturskyddsföreningen
Projektet Landskapsstrategi för Nedre Dalälven
Referensgruppen för framtida miljöersättningar, Landsbygdsnätverket
Regionförbundet Östsam
Riksförbundet Enskilda Vägar
Sapes forskningsprojekt
Skärgårdarnas riksförbund
SLU, område arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Svensk Fjällrasavel
Svensk Mjölk
U LAND
Urban Laurin
Viltvårdsutskottet, Jägareförbundets i Jönköpings län
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