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Landsbygdsavdelningen
E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se

Landsbygdsnätverkets medlemmars förslag till nästa
landsbygdsprogram
I nästa landsbygdsprogram ska det vara mer fokus på samverkan och
kompetensutveckling samt att stödja nya former av finansieringslösningar. Det tyckte
många som deltog på Landsbygdsnätverkets intensiva, produktiva och positiva träffar
7-9 september. Här följer en sammanställning av några förslag som kom fram under
dagarna.
Lokal samverkan och lokala initiativ
Det är viktigt att programmet stimulerar lokala initiativ. Det kan handla om
kapitalförsörjning, energiomställning, avloppslösningar, fysisk planering, förvaltning av till
exempel mark eller byggnader, sammanhängande landskapsområden eller servicelösningar
på lokal nivå. Det gäller att ”möta bygden på bygdens vis”. Här är det också bra att visa på
goda exempel.
Samverkan och ökad kompetens
Mer samverkan och ökad kompetens ger en bättre landsbygd. Det kan vara samverkan inom
en mängd områden, mellan olika företagare, mellan företrädare för till exempel kultur- och
naturvård och brukare, mellan stad och land, mellan ideella aktörer, föreningar och företag.
Projekt kan vara ett sätt att nå samverkan, men det behövs fler sätt där landsbygdsprogrammet går in och stimulerar samverkan. Kompetenshöjande insatser behövs inom alla
områden.
Nya sätt att finansiera
Utveckling av landsbygdsföretag, service och infrastruktur bygger på att det finns kapital
tillgängligt. Landsbygdsprogrammet har en viktig del i att stimulera nya finansieringsformer
och att det finns kapital till innovationer på landsbygden. Även här lyfts det lokala
perspektivet som en framgångsfaktor i form av lokal kapitalförsörjning och lokalt
riskkapital.
Många miljöaspekter
Att ta vara på miljön är ett viktigt mål för landsbygdsprogrammet. Energieffektivitet, ökning
av förnyelsebara energikällor, bättre stallgödselhantering, förvaltning av naturresurser är
exempel på områden som lyftes av deltagarna på träffarna.
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Infrastruktur och service
En bra infrastruktur, till exempel vägar och bredband, är liksom grundläggande service
nödvändigt för att få en attraktiv och konkurrenskraftig landsbygd. Här är det viktigt med
både lokal, regional och central planering.
Företagare och entreprenörer
Jordbruks- och skogsföretag är fortsatt viktiga för att nå landsbygdsprogrammets mål, men
nästa landsbygdsprogram måste tydligare vända sig även till andra företag och entreprenörer
på landsbygden. Här handlar det om att stödja innovationer inom alla områden som gynnar
miljö, konkurrenskraft och landsbygdsutveckling. En annan viktig del är att underlätta
företagsövertagande, till exempel vid generationsskiften.
Ökad kunskap hos konsumenter och allmänhet
Det finns en önskan att inom landsbygdsprogrammet göra insatser för att öka kunskapen hos
konsumenter och allmänheten. Det kan vara information, utbildning och marknadsföring av
landsbygdens möjligheter och vad landsbygden kan erbjuda.
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