Program

SVERIGE

Tisdag 8 februari

PORTO BETALT

Hej!
Varmt välkommen till
Kreativ landsbygd 2011
den 8-9 februari på Elmia
i Jönköping.
På konferensen
samtalar vi om hur vi
tillsammans kan
stärka landsbygden
genom att bli ännu
bättre på att arbeta
med mat & måltid,
energi, klimat och andra
framtidsområden.

Moderator: Pia Sjögren, radiojournalist sedan 20 år (Ekot, Ring
P1, P4 Västerbotten), numera frilans och boende i Tärnaby.

INFORMATION
Tid: 8-9 februari 2011
Plats: Elmia, Jönköping
Registrering: Från kl. 10.00
Hur anmäler man sig?

Vi diskuterar också hur
förutsättningarna för
landsbygdsutveckling ser ut
efter 2013. I år har vi lagt särskilt
fokus på att skapa en interaktiv
mötesplats med mycket utrymme för diskussion.

Anmälan till konferensen och till seminarierna gör du via
www.elmia.se/jordbruksverket. Sista anmälningsdag är den
17 januari 2011. Anmälan är bindande. Du kan överlåta din
plats till en kollega.

Kostnad
Priset för konferensen är 1 980 kronor/person exklusive
moms. I avgiften ingår lunch och kaffe båda dagarna samt
middag med underhållning på kvällen den 8 februari. Vill du
bara delta dag 2 är priset 1 300 kronor per person.

Kreativ
landsbygd

10.00

Registrering

11.15

Lunch

12.15

Välkommen hit!
Mats Persson, generaldirektör Jordbruksverket

12.25

Visioner från en stolt glesbygdsbo
Tomas “Håkki” Eriksson, konstnär och eldsjäl från 		
Ljungaverk

12.40

Framtidens landsbygd bygger på kreativitet,
mångfald och delaktighet
Medverkande är bland andra:
Mats Persson, generaldirektör Jordbruksverket
Minoo Akhtarzand, landshövding Jönköpings län
Eskil Erlandsson, landsbygdsminister
Helena Jonsson, vice ordförande LRF
Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande Sveriges 		
Kommuner och Landsting
Representanter från EU-kommissionen och 			
Landsbygdsdepartementet

14.30

Kaffe och mingel

15.00

Lantbrukaren - kung i matlandet och shejk i
energiriket?
Ett interaktivt seminarium där du kan säga din mening

16.15   

Hur kan kulturella broar stärka arbetet med
matlandet och energiriket?
Ett interaktivt seminarium där du kan säga din mening

17.30

Konferensen avslutas för dagen

19.00

Middag med underhållning på Elmia

– en energifylld mötesplats för dig som
arbetar med landsbygdsutveckling

Datum: 8–9 februari 2011
Plats: Elmia, Jönköping

Vi ses i Jönköping!

Boende

Mats Persson		

Minoo Akhtarzand

I samband med att du anmäler dig anger du också om du
behöver hotellrum och busstransfer mellan hotellet och konferensen. Hotellalternativ med prisuppgifter finns på webbsidan som du gör anmälan på, www.elmia.se/jordbruksverket.

Generaldirektör		
Jordbruksverket		

Landshövding
Jönköpings län

Seminarier

Onsdag 9 februari

När du anmäler dig ska du också välja vilka seminarier du vill
gå på under dag 2. Du kan välja fyra stycken seminarier under
dagen eller så kan du välja kommunpasset, kl. 08.30 – 12.00,
och ett seminarium i seminariepass 4.

8.30–12.00

Kommuners engagemang i landsbygdsutveckling gör
skillnad

8.30

Seminariepass 1

9.30

Kaffe och mingel

10.00

Seminariepass 2

11.00

Seminariepass 3

12.00

Lunch

13.00

Seminariepass 4

14.00

En minnesvärd sista timme med reflektioner,
framåtblick och något du kan ta med dig hem från
konferensen

15.00

Konferensen avslutas

Maria Gustafsson			

Verksamhetsledare
Landsbygdsnätverket		

Jordbruksverket stärker den gröna sektorn
för ett hållbart samhälle
Landsbygdsnätverket är en arena för lärande
och samverkan mellan landsbygdens aktörer

Mer information
Du hittar mer information på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se/landsbygdskonferens eller på landsbygdsnätverkets webbplats www.landsbygdsnatverket.se.
Information om konferensen finns också på Ladan, Jordbruksverkets, länsstyrelsernas och LAG:s gemensamma intranät.
Frågor om anmälan besvaras av Elmia. Kontaktperson Eva
Siwe når du via e-postadressen eva.siwe@elmia.se eller telefon 036-15 21 31. Frågor om innehållet i konferensen kan du
ställa till Magnus Nordgren på Jordbruksverket via
e-postadressen magnus.nordgren@jordbruksverket.se

Helena Jonsson, foto: Lasse Modin. Eskil Erlandsson, foto: Erik Bratthall. Pia Sjögren,
foto: Torbjörn Jakobsson. Minoo Akhtarzand, foto Länsstyrelsen. Carola Gunnarsson, foto: SKL.
Mats Persson och Maria Gustafsson, foto: Jordbruksverket

enast
Anmäl dig s
17 januari

www.jordbruksverket.se/landsbygdskonferens
Carola Gunnarsson Helena Jonsson
Eskil Erlandsson
landsbygdsminister 1:e vice ordförande vice ordförande,
Sveriges Kommuner LRF
och Landsting, SKL

Pia Sjögren
moderator

Den 9 februari har du flera alternativ:

Pass 1 och 3 kl 08.30–09.30 och 11.00–12.00
1.

Nyheter om jordbrukarstöden 2011
Det här bör du veta om årets nyheter för att handlägga
direktstöd, miljöersättningar och regionala stöd 2011.
Jordbruksverkets stödavdelning och landsbygdsavdelning.

2.

E-handläggning av jordbrukarstöden (JBR)
Jordbruksverket ska börja digitalisera alla dokument och
blanketter i handläggningen av JBR-ansökningar. Projektets mål
är en digital handläggning från och med ansökansåret 2012.
Jordbruksverkets stödavdelning.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vem har bökat på min vall?
Hur påverkas marker och stödregler av att vi får fler vildsvin i
Sverige? Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

9.

10.

11.

Skydd mot rovdjur
Hur kan man ha kor, getter och får i områden där varg och andra
rovdjur finns? Lantbrukets djurhållning kan dra nytta av att känna
till rovdjurens beteendemönster. Viltskadecenter tillsammans med
Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.
Tvärvillkor och trädregler - tandlöst eller tänkvärt?
Ett av målen med den gemensamma jordbrukspolitiken är att
lantbruket ska bidra med goda miljöeffekter. Hur miljöeffektiv
är egentligen politiken? Jordbruksverkets utredare gör
nedslag i politiken och presenterar resultat av utvärderingar.
Jordbruksverkets växtavdelning.
Vad kan en EU-revision kosta?
Ett EU-revisionsbesök kan öka samsynen mellan EU och
Sverige. Det kan också kosta hundratals miljoner kronor i böter.
Hur fungerar ett revisionsbesök och hur ska vi arbeta med
jordbrukarstöden för att undvika miljonböter? Jordbruksverkets
stödavdelning.
Framtidens kundservice
Hur kan Jordbruksverket och länsstyrelserna samarbeta för att ge
våra kunder bästa möjliga service i framtiden? Hör om arbetet
med en gemensam kundtjänst och utvecklingen av ”Mina sidor”
på Jordbruksverkets webbplats. Jordbruksverkets kundavdelning.
Det nya landsbygdsprogrammet
Workshopseminarium där du får göra en önskelista. Vilka stöd
vill du ha med i landsbygdsprogrammet 2014-2020 - och varför?
Vilka tips vill du skicka med? Välkommen till en workshop med
Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Dessutom

12.

13.

14.

15.

Jämställdhet i landsbygdsprogrammet – formsak eller
nödvändighet?
Kvinnors företagande på landsbygden syns inte i den officiella
statistiken. Hur synliggör vi möjligheterna och tar med oss
erfarenheterna från dagens landsbygdsprogram i det kommande
utvecklingsarbetet? Landsbygdsnätverket och Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Greppa Näringens klimatrådgivning
Greppa Näringens nya klimatrådgivning är i gång – nu är det
viktigt att länsstyrelserna informerar kunderna om den nya
tjänsten. Hur kan klimatrådgivningen göra nytta i just ditt län?
Möt Anna Hagerberg, Greppa Näringen.
Hitta framtidens bioenergiproducenter i ditt län
Regeringen vill att lantbrukarna ska producera mer förnybar
energi och länsstyrelserna har en nyckelroll i att uppnå målet.
Hur kan Jordbruksverket och länsstyrelserna tillsammans
få fler företagare att satsa på bioenergi? Jordbruksverkets
landsbygdsavdelning.
Leaderprojekt som pusselbitar i den lokala utvecklingen
Hör om tre uppmärksammade projekt som visar på hur Leader
skapar utveckling på lokal nivå. Leader är en metod för att
skapa ökad sysselsättning och livskvalitet på landsbygden.
Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.
Att skapa möten, förståelse och relationer genom måltid
Mat fyller inte enbart de näringsfysiologiska behoven utan är
det effektivaste och trevligaste verktyget att skapa möten över
ålders- och kulturella gränser. Den skapar även tillväxt och jobb.
Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.
100 nya matföretag på ett år
Möt matbloggaren Pär Bergkvist, som ska försöka hjälpa till
att starta 100 nya matföretag på ett år. Han vill se fler små och
medelstora matföretag i Sverige, företag som kompletterar de
stora.
Skogen – en landsbygdsmotor
Skogen ger stora möjligheter till försörjning och diversifiering
för både ägarna och andra i bygden. Hur kan man utveckla
fastigheten tillsammans med andra, till exempel via Leader?
Skogsstyrelsen.

Pass 2 och 4 kl 10.00–11.00 och 13.00–14.00
1.

Riv din blankett – vi ses i SAM Internet!
Här presenteras årets nyheter i SAM Internet. Hör om
Jordbruksverkets satsning på att få alla lantbrukare att söka stöd i
SAM Internet. Jordbruksverkets stödavdelning.

2.

Så håller vi koll på jordbruksmarken
EU ställer allt större krav på Sverige att fånga upp förändringar
av jordbruksmarken. Uppgifterna om jordbruksmarken i
blockdatabasen ligger till grund för de flesta jordbrukarstöd. Vi
berättar om hur blockdatabasen uppdateras. Jordbruksverkets
stödavdelning.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cash, kollo eller kompisar
Vad har landsbygden och förorten gemensamt? Hur lockar vi
miljonprogrammens entreprenörer till landsbygden? Carlos Rojas,
entreprenör, krönikör och samhällsdebattör, berättar om projektet
som skapar möten mellan stad och landsbygd.

10.

Från grisar till Grön omsorg
Naturen främjar välmående och vi har gott om attraktiva miljöer
som kan användas i affärsverksamhet inom hälsa och omsorg.
Tomas Säfström, Högby gård och Ingrid Whitelock, LRF, berättar
vad som krävs för att lyckas med företagsutveckling inom Grön
omsorg.

11.

Beslut i EU – så här går det till
Kommissionen, ministerådet, Europaparlamentet – hur hänger
allt ihop och vad har Lissabon med allt att göra? Håkan Björklund,
mångårig EU-förhandlare för regeringskansliet, berättar om hur
beslut tas inom EU och hur Sverige kan påverka besluten.

Fler framgångsrika företagare inom förnybar energi - vad
behövs?
Möt företagare som satsat på och lyckats med förnybar energi.
Vi diskuterar också vad företagare behöver för att ställa om till
ett klimatvänligt jordbruk. Möt Pascal Tshibanda, Skaraborgs
Kommunalförbund och Landsbygdsnätverket.

12.

Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013
Vilken gemensam jordbrukspolitik kan vi se efter 2013?
Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket analyserar,
filosoferar och framtidsspanar.

Enad front för en stark lokal utveckling
I Leader Östra Skaraborg skrotas stuprören och ersätts med
samförstånd kring hur man tillsammans skapar en levande
landsbygd. Möt representanter från kommun, näringsliv och
föreningar.

13.

Sverige - det nya matlandet
Natur, unika smaker, hälsa eller lyxiga halvfabrikat – vilken
bild ska vi måla av Sverige som matland? Nu finns en ny
kommunikationsstrategi och verktyg för att styra bilden av MatSverige och stötta företagare och eldsjälar som vill arbeta med
mat. Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

14.

Lösningar på kapitalförsörsörjning
Många goda satsningar på landsbygden stupar på kapitalbrist.
Vi berättar om några lyckade exempel och hur vi kan främja
lösningar. Landsbygdsnätverket.

15.

Drivkrafter för lyckat entreprenörskap
Vad skapar ett framgångsrikt landsbygdsföretag? Träffa 2010
års Ullbaggevinnare i företagarkategorin och Caroline Wigren,
forskare inom entreprenörskap och regional utveckling.

Utvald miljö – slutspurt till 2013
Hur mycket pengar finns kvar och vilka projekt inom Utvald
miljö ska vi prioritera fram till 2013? Vi tittar på några lyckade
projekt och diskuterar vad vi ska satsa på under resten av
programperioden. Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Ännu tydligare jordbrukarstödsprocess
Arbetet med att underlätta och effektivisera arbetet med
jordbrukarstöden fortsätter. Hör mer om projektet SUSS (Styr- och
uppföljningssystem för SAM ) och vad som ska hända 2011 och
2012. Jordbruksverkets stödavdelning.
Hur ser landsbygdsföretagare på regler?
Är regler ett hot eller ett stöd, eller något som bara finns? Hör vad
företagare tycker om regler och diskutera hur regler bör utformas
för att fungera bättre för den här gruppen. Anders Johannesson,
LRF.
Unga på landsbygden - en avgörande framtidsfråga
Hur skapar vi en landsbygd där dagens unga vill bo, leva och
driva företag? Hur blir landsbygden attraktiv för kommande
generationer? Landsbygdsnätverket.

eltaga i:

ighet att d
har du möjl

Kommuners engagemang i landsbygdsutveckling gör skillnad!
8.30-12.00 Hall A
Det här är en förmiddag för dig som är verksam i en kommun eller för dig som vill samarbeta
med kommuner. Landsbygdsprogrammet erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Vi börjar med
att summera hur kommuner hittills nyttjat dessa möjligheter och vad mer kommuner kan göra.

Vad behöver framtidens entreprenörer och invånare på
landsbygden?
Tomas ”Håkki” Eriksson från Ljungaverk får oss att se med nya ögon
på våra roller, landsbygdens tillgångar - och på våra fördomar om
begränsningar!
Entreprenöriellt tänkande och samarbete
Erfarenheten visar att beslutfattares och tjänstemäns engagemang,
samarbete och entreprenöriellt tänkande är avgörande för en positiv
utveckling av landsbygden. Ewa Engdahl, tidigare kommunalråd i
Högsby kommun, leder vår diskussion om nationella och internationella

rön tillsammans med en forskarpanel bestående av professor Hans
Westlund, professor Tony Fuller från Kanada samt fil. dr Lars Larsson.
Temaverkstad för nya idéer
Den avslutande timmen väljer du ett av följande teman:
• lokal service
• otraditionellt företagande
• turistsatsningar
• planering för landsbygden
Med stöd från experter från landsbygdsprogrammet och en inspirerande entreprenör jobbar vi fram idéer i fyra temaverkstäder.

