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Arbetet börjar ge resultat
Många personer är nu igång och arbetar med att ta fram underlag till ett nytt
landsbygdsprogram 2014-2020. Här är en kort beskrivning av hur långt vi i projektet har
kommit med arbetet.

Mål som programmet ska leda till
Arbetet med att definiera målen för ett nytt landsbygdsprogram pågår för fullt. Vi har nu
tagit fram förslag på mål för bland annat anpassning till klimatförändringar, företagande
på landsbygden, energieffektivitet och bevarande av biologisk mångfald. Det är dock
viktigt att komma ihåg att det är regeringen som beslutar programmets mål.
Alla målen för programmet kopplas till EU:s övergripande mål för jordbrukspolitiken
från 2014:
 Hållbar livsmedelsproduktion
 Hållbar förvaltning av naturresurser
 Balanserad territoriell utveckling
Vi jobbar också med att ta fram metoder för att kunna utvärdera måluppfyllelsen. Detta är
viktigt för att kunna veta om programmet når sina mål eller inte.

Instruktioner för höstens arbete med åtgärder
Just nu jobbar vi som bäst med att skriva en instruktionsbok för höstens arbete med att ta
fram förslag på åtgärder. Vi kommer att analysera alla förslag till åtgärder på samma sätt
enligt en fastställd mall. Vi bedömer bland annat samhällsekonomisk nytta och kostnader
för allmänhet, företag och myndigheter. Detta för att arbetet med åtgärder ska gå så
smidigt som möjligt, för att åtgärderna ska gå att jämföra med varandra samt för att de
olika åtgärderna ska presenteras på samma sätt för departementet.

Behöver du presentera arbetet med nya programmet?
Det finns en presentation av arbetet med det nya programmet på Jordbruksverkets
webbplats. Om du vill berätta om arbetet kan du använda den. Presentationen uppdateras
regelbundet.

Vi har skickat ut enkäter
Leader, LAG, länsstyrelser och länsstyrelsernas partnerskap har fått enkäter med frågor
inom områden som Jordbruksverket och Skogsstyrelsen behöver hjälp med synpunkter
på. Det är många frågor att sätta sig in men alla har sommaren på sig att svara.
Enkätsvaren kommer att användas i arbetet med att ta fram åtgärder.
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Vi håller tidsplanen
Tidsplanen är oförändrad men den är kompletterad med när underlag inför olika
möten kommer att vara klara.
I planen kan du se när det finns möjlighet för berörda myndigheter och
organisationer att vara med och påverka programmet. Vid dessa tillfällen
kommer vi att fokusera på specifika frågor och ni kommer att ha möjlighet att
förbereda er och ta fram en samlad ståndpunkt ifrån er organisation.

Dialogträffar med
Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupper, 8-9/9
Underlag skickas i
slutet av augusti.

2011
Maj Juni Juli
Mål- & metod
Frågor har skickats
från projektet till
- Länsstyrelsen
- Leader
- Länsstyrelsernas
partnerskap

Landsbygdsnätverkets träff
för dialog om åtgärdsförslag,
9/11. Underlag på läggs ut på
webbplatsen senast en vecka
före mötet.

Möjlighet för organisationer
och myndigheter att ge
skriftliga synpunkter på
åtgärdsförslagen senast den
1/12.

2012
Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mars April Maj
Arbete med åtgärdsförslag
Sammanställning
Möjligheter för
länsstyrelsen, Leader
och länsstyrelsernas
partnerskap att
lämna svar senast
den 1/9.

Tankesmedjor per telefon för alla
intresserade organisationer och
myndigheter i slutet av september
och början av oktober.
Underlag läggs ut på webbplatsen i
början-mitten av september.

Följ arbetet med det nya programmet!
Du kan också läsa om arbetet med nya programmet på Jordbruksverkets webbplats.
Vill du vara med i dialogen om det nya programmet, delta i Landsbygdsnätverkets
aktiviteter. Här kan du läsa mer om Landsbygdsnätverket. Är din organisation inte redan
medlem, sök om medlemskap.
Läs gärna vår översikt om det nuvarande landsbygdsprogrammet också.
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