NR: 5
2011-10-18
Sid 1 (2)

Vi bearbetar era förslag
Har du anmält dig till nätverksträffen den 9 november?
Hela programmet och hur du ska anmäla dig finns på Landsbygdsnätverkets
webbplats. Anmäl dig senast den 20 oktober.

Äntligen kom förslagen till nya EU-regler
De första förslagen till EU:s regler för 2014-2020 kom i förra veckan. Reglerna sätter
bland annat ramarna för vad som är möjligt att göra i landsbygdsprogrammet. Här kan
du läsa om ändringar som kan påverka landsbygdsprogrammet.

Vi har genomfört 36 tankesmedjor
Tankesmedjorna hölls per telefon med deltagare från organisationer och verksamheter
från hela landet. Vi har skrivit ner alla synpunkter och de kommer nu att användas av
grupperna som arbetar med att ta fram förslag till hur vi ska nå målen.
Nästa program bör ha mer fokus på innovation och utveckling än dagens program.
Vikten av att ta hänsyn till regionala skillnader lyftes också. Programmet ska präglas
av helhet. Alla företagare på landsbygden är viktiga. För att nå mål om biologisk
mångfald, kulturmiljö och friluftsliv behövs samarbete mellan jord- och skogsbrukare
och andra. Detta ska programmet stimulera, tyckte deltagarna i tankesmedjorna.
Att samverkan och kompetensutveckling är betydelsefulla i många delar av landsbygdsprogrammet kom fram i nästan alla tankesmedjor. Miljöersättningar ska tydligt
kopplas till miljönytta. Man bör komma ihåg att miljöersättningarna är viktiga även
för konkurrenskraften. Natur- och kulturvärden är en resurs i utvecklingen av andra
verksamheter.
Alla var eniga om att utbyggnaden av bredband är viktig för landsbygden. Däremot
tycker många att landsbygdsprogrammet endast ska ha en roll för samverkan och ökad
kunskap på området. Ansvaret för utbyggnaden ska ligga någon annanstans.
Det var olika åsikter om landsbygdsprogrammets pengar ska gå till bildning av
konsumenter, som exempelvis sambanden mellan miljö-, landsbygds- och livsmedelsfrågor, men man var ense om att det är en viktig fråga för landsbygdens utveckling.
Det var spännande att få så många vinklar på frågorna och idéer om vad som kan
ändras. Men det var också intressant att höra att enigheten även var stor i många
frågor. Fortsätt gärna diskussionen på Facebook.
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Vi har fått in alla enkätsvar
Vi har nu fått in de sista svaren på vår enkät som skickades till
länsstyrelserna, länsstyrelsernas partnerskap, leaderkontoren och LAG.
Alla länsstyrelser och de flesta partnerskapen har svarat. När man jämför de
två grupperna så är många svar lika. Till exempel svarar majoriteten att de
flesta stöden som finns i nuvarande program bör finnas kvar, även om en del
behöver ändras. Samtidigt så föreslås även att det ska vara färre åtgärder,
därför behövs hopslagningar.
Länsstyrelser och partnerskap är också ense om att landsbygdsprogrammet,
samt regionala och lokala strategier har fungerat ganska bra som
styrdokument. Deras erfarenhet är dock att det har tagit tid att komma in i
arbetssättet men det har varit en positiv lärprocess och partnerskapet har
bidragit till att programmet blivit känt och förankrat. Den lokala förankringen
är avgörande för att målen ska kunna nås.
Det finns enighet om att samverkan och nätverkande samt konsumentbildning
är angeläget. Men såväl inom länsstyrelsen som partnerskapet är det olika
åsikter om det är rätt att avsätta pengar till konsumentsatsningar.
Några exempel på åsikter som har kommit fram:

Samverka bättre med andra fonder.

Kommunerna är viktiga aktörer som måste vara med.

Leaderområdenas storlek och invånarantal behöver ses över.

Ta bort offentlig medfinansiering.

Mindre detaljstyrning, mer flexibilitet och tydligare prioriteringar.

Satsa på det som ger hållbar utveckling på sikt

Hur man ska fånga in innovatörer.

Det finns även många förslag om enskilda åtgärder.
Det är inte lika många som svarat på enkäten till Leader. Därför kan vi inte
dra några generella slutsatser men givetvis tas även dessa synpunkter och
idéer med in i vårt fortsatta arbete.

All information finns också på vår webbplats
Du kan också läsa om arbetet med nya programmet på Jordbruksverkets webbplats.
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