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UNDERLAG

Dnr 49-5199/11

2011-08-22

Landsbygdsavdelningen
E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se

Dialog om nästa landsbygdsprogram, 8 september
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram
ett underlag till nytt landsbygdsprogram 2014-2020. Uppdraget innebär att ta
fram förslag till åtgärder i det kommande landsbygdsprogrammet. Förslaget ska
innehålla detaljerade beskrivningar av åtgärderna, vilka mål som ska uppnås med
dem, indikatorer för att mäta resultatet av åtgärderna
Nu sätter arbetet med innehållet i åtgärderna igång. Då gäller det att hitta
åtgärder som leder mot uppsatta mål. Nu vill vi få in dina förslag och idéer kring
nästa program. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen sammanställer sedan sitt
förslag och lämnar det till regeringskansliet i maj 2012.
Syftet med träffen
Syftet med träffen är att samla in goda idéer om hur vi når målen i nästa
programperiod. Vi utgår ifrån förslag på målsättningar som tagits fram på
Jordbruksverket under våren och diskuterar hur programmet ska utformas för att
dessa ska kunna uppnås.
Förbered dig genom att läsa frågorna
Välj vilket mål du vill diskutera
Läs de föreslagna målen som finns sist i dokumentet. Tänk igenom vilket mål du
vill diskutera. Vid dialogen delas ni som är deltagare in i grupper utifrån vilket
mål ni väljer.
Inledning
Dagens upplägg och förväntningar på dagen
Processledarna presenterar sig och ger en bild av processen, det vill säga vilka
moment vi ska ta oss igenom. Varje bord får 4 minuter på sig för att lära känna
varandra och diskutera era förväntningar på dagen. Varje bord får sedan lyfta de
tre viktigaste sakerna, men bara sådant som inte sagts av någon annan.
Regeringsuppdrag om landsbygdsprogrammet 2014-2020
Föredragning av hur Jordbruksverkets projekt arbetar och målen med
landsbygdsprogrammet. Du ska få svar på frågor om hur vi går vidare efter det
här mötet och hur gruppens förslag och idéer kommer att tas till vara i projektet.
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Dialog i grupper uppdelade efter mål
1. Prata ihop er om måltolkning och hur måluppfyllelse kan mätas
Varje grupp ska under 7 minuter tydliggöra målet genom att:


Lista tre sätt att mäta hur målet uppnåtts. Det kan vara både kvantitativa
och kvalitativa mått. Måluppfyllelsen ska vara möjlig att följa upp senast
3 år efter avslutad insats.

2. Vad behöver vi göra?
Varje grupp ska under 20 minuter komma med förslag för att nå målet genom att
besvara frågan:


Vad har ni för förslag till vad vi i Sverige behöver göra för att nå målet?
(till exempel använda mer alternativa energiformer, använda energisnål
teknik, samt använda mindre diesel i jordbruket).

Momentet avslutas med att tre grupper kort berättar om sina tre mest prioriterade
insatser. Max 45 sekunder per grupp.
3. Vem eller vilka skulle kunna göra detta?
Varje grupp ska under 3 minuter göra en lista över:


Vem eller vilka skulle kunna göra det som behövs för att nå målet?

4. Lämpligaste sättet landsbygdsprogrammet kan bidra till att era förslag
på insatser verkligen genomförs
Varje grupp ska under 15 minuter beskriva på vilket sätt landsbygdsprogrammet
kan stödja aktörerna i steg 3 för att genomföra de viktigaste insatserna från steg
2.
Processledarna går igenom de olika alternativen under 5 minuter. Grupperna får
sedan diskutera frågan:


Hur kan landsbygdsprogrammet bidra till att era förslag utförs? Genom:
a. Stöd till rådgivning
b. Stöd till utbildning
c. Stöd till investeringar
d. Ersättningar för produktionsbortfall och dyrare arbetssätt
e. Stöd till förutsättningsskapande insatser
f. Stöd till samarbete mellan flera aktörer
g. Tillgång till rörelsekapital
h. Kombination av olika insatser, vilka?
i. Annat som ni kommit på!
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5. Vad är viktigt att tänka på när vi arbetar vidare med ditt förslag?
Varje grupp får 5 minuter på sig att diskutera:


Vad är viktigt att tänka på när vi arbetar vidare med ditt förslag?

6. Hur kan förslaget bidra till andra mål?
Varje grupp får 20 minuter på sig att diskutera:


Hur passar ditt förslag in i helheten i programmet?



Kan ditt förslag bidra till andra mål?



Finns det risk för att ditt förslag motverkar andra mål?



På vilket sätt kan förslaget gynna faktorerna landskapsperspektiv,
innovation, klimat, miljö, jämställdhet, integration och unga?

Dialog eftermiddag
Ni delas in i nya grupper, en deltagare från varje förmiddagsgrupp i varje ny
grupp.
Summering av förmiddagen
Processledarna summerar slutsatserna från förmiddagen.
1. Tvärdiskussion om förmiddagens resultat
Varje grupp diskuterar under 10 minuter vad ni tagit med er från förmiddagens
diskussioner.


Vad har varit viktigast under diskussionen från förmiddagen?

Gå igenom förslagen från förmiddagen. Varje grupp väljer ett eller två förslag på
insatser som de tycker är bra. Dessa ska ni använda som exempel i senare frågor.
2. Långsiktighet i det landsbygdsprogrammet bidrar till
Varje grupp får under 7 minuter diskutera:


Hur säkras långsiktigheten för det som landsbygdsprogrammet ger
pengar till?



Hur får vi hållbarhet i satsningarna?



Hur undviker vi att en satsning försvinner om något år för att en eldsjäl
inte finns kvar eller att marken byter ägare?



Hur får vi en balans mellan långsiktigheten och krångel som mångåriga
åtaganden kan innebära?
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3. Hur vet vi att pengarna leder till målen?
Varje grupp får under 5 minuter diskutera:


Hur vet vi att pengarna i programmet leder till att vi når målen?



Har ni idéer om hur vi kan mäta resultat? Gör ett exempel med något
eller några av de förslag som ni har diskuterat.

4. Vad har vi missat?
Varje grupp får under 10 minuter diskutera:


Fattas någonting i programmets innehåll?



Är det någonting annat viktigt vi glömt?

5. Sammanfattning av dagen
Processledarna sammanfattar dagen och knyter an till de förväntningar som
fanns i början av dagen.
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Exempel på mål i nya landsbygdsprogrammet
För att våra diskussioner ska bli konkreta utgår vi från förslag till mål som
Jordbruksverket har arbetat fram under våren. Det är viktigt att komma ihåg att
dessa är just förslag, att de kommer att utvecklas och förändras under arbetets
gång och att målens slutliga utformning kommer att avgöras genom politiska
beslut.
Minskade utsläpp och vattenkvalitet
Landsbygdsprogrammet ska bidra till att uppnå målen i internationella direktiv
som Water Framework Directive och Marine Strategy Framework Directive samt
till hållbar användning av växtnäring.
Friluftsliv – landskap
Landsbygdsprogrammet ska bidra till kollektiva nyttigheter i skogs- och
odlingslandskapen.
Kulturmiljö
Landsbygdsprogrammet ska bidra till att landskapets kulturmiljöer förvaltas så
att de kulturhistoriska sammanhangen är tydliga.
Biologisk mångfald
Landsbygdsprogrammet ska bidra till att bevara och stärka biologisk mångfald i
skogs- och odlingslandskapet i hela landet.
Anpassning till klimatförändringar
Landsbygdsprogrammet ska öka medvetenheten om hur kommande
klimatförändringar påverkar landsbygden och förbättra landsbygdens beredskap
för detta.
Begränsad klimatpåverkan
Landsbygdsprogrammet ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från
jordbruket.
Förnybar energi och energieffektivitet
Landsbygdsprogrammet ska bidra till att energieffektiviteten i landsbygdsföretag
förbättras samt att antalet energiproducenter på landsbygden ökar.
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God konkurrenskraft
Landsbygdsprogrammet ska bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och till
att utveckla och diversifiera näringslivet på landsbygden. Detta ska bland annat
ske genom att programmet bidrar till att leverera visionerna om Skogsriket och
Matlandet.
Service och infrastruktur
Landsbygdsprogrammet ska bidra till att utveckla lokala infrastruktur- eller
servicelösningar som bibehåller eller ökar tillgängligheten till service och
infrastruktur på landsbygden.
Attraktiv landsbygd
Landsbygdsprogrammet ska bidra till att berika invånarnas liv på landsbygden
och stimulera till positiva utvecklingsprocesser.
Djurskydd
Landsbygdsprogrammet ska bidra till god djurhälsa och djurvälfärd och ska
stimulera proaktivt arbete för att upptäcka hot mot djurvälfärden och sätta in
förebyggande åtgärder. Programmet ska också bidra till att minska risken för
smitta i besättningar och mellan djur och människa, öka medvetenheten om
risken för smitta och om säker och restriktiv användning av framför allt
antibiotika.
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