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Arbetet har börjat
Detta är ett nyhetsbrev för dig som är intresserad av hur nästa landsbygdsprogram kommer att
utformas.
Nyhetsbrevet ges ut av Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som 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 och förslag på ersättningar samt de beräkningar som ligger till grund för
beloppen. Arbetet görs i ett projekt som kallas Tulpan.

Det här ska vi göra
År 2014 ska ett nytt landsbygdsprogram vara på plats. I vår arbetar vi med att lägga grunden för
arbetet. Hit hör att formulera mål och ta fram metoder för att arbeta fram effektiva och
administrativt enkla åtgärder som går att utvärdera. Miljö, klimat och innovation är målområden
som kommer att styra programmet i större utsträckning än idag.
I augusti sätter arbetet med innehållet i åtgärderna igång. Då gäller det att hitta åtgärder som
leder mot uppsatta mål. Åtgärderna ska värderas, beräkningar ska göras, indikatorer för
utvärdering och ersättningsnivåer ska föreslås. Detta arbete fortsätter hela hösten och avslutas i
februari 2012. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen sammanställer sedan sitt förslag och lämnar
det till regeringskansliet i maj 2012.

Din organisation kan vara med och påverka
För att få ett bra program behöver vi många bra idéer. Därför kan din organisation vara med och
föreslå hur vi ska utforma det nya landsbygdsprogrammet. Vi vill ha en dialog om frågor där vi
behöver era förslag och tankar. Dialogen kommer huvudsakligen att ske genom
Landsbygdsnätverkets kanaler.
I tidsplanen på nästa sida kan du se när det finns möjlighet för berörda myndigheter och
organisationer att vara med. 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.
I övrigt kommer vi att kontakta berörda myndigheter och organisationer när vi behöver hjälp i
olika frågor.
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Vi tar vara på de idéer som redan har kommit fram
Många tankar och förslag om det nya programmet har redan sammanställts inom bland
annat Landsbygdsnätverket. Dessa förslag tar vi också med in i det fortsatta arbetet. Hit
hör till exempel arbetet med framtida miljöersättningar och tankesmedjor.

Följ arbetet med det nya programmet!
Anmäl att du vill prenumerera på detta nyhetsbrev så får du alla nyhetsbrev direkt i din
e-post.
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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