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SVERIGE FÖRST UT ATT FÅ SITT LANDSBYGDSPROGRAM GODKÄNT I BRYSSEL 
I onsdags godkände förvaltningskommittén för landsbygdsutveckling i Bryssel Sveriges 
förslag till landsbygdsprogram för perioden 2007-2013. Sverige är det första land som fått sitt 
program godkänt av förvaltningskommittén, vars beslut banar väg för ett formellt 
godkännande från EU-kommissionen inom några veckor. Landsbygdsprogrammets åtgärder 
finansieras både från EU:s budget och nationellt, totalt 35 miljarder kronor under 
programperioden. Programmets övergripande målstättningar är, att förbättra 
konkurrenskraften och tillväxten i jord- och skogsbruket, inklusive rennäringen, och 
därigenom bidra till en ökad sysselsättning på landsbygden, att ytterligare miljöanpassa det 
svenska jordbruket, bevara det öppna landskapet och en mångfald av växt- och djurarter, samt 
utveckla ett diversifierat landsbygdsföretagande och därigenom förbättra möjligheterna att 
leva och arbeta på landsbygden. ”Det finns en stor potential för tillväxt och ny sysselsättning i 
företag på den svenska landsbygden. Genom det nya landsbygdsprogrammet kan vi ge 
landsbygdsföretagen en hjälpande hand. Jag hoppas att så många som möjligt ska ta chansen 
att utveckla sina goda affärsidéer”, säger svenska jordbruksministern Eskil Erlandsson, som 
är glad att på Carl von Linnés födelsedag (300 års jubileum sedan födelsedagen 23.5.1707) 
kunna presentera ett landsbygdsprogram som innebär en mycket omfattande satsning på 
åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Pressmeddelandet från svenska 
jordbruksdepartementet i onsdags finns på hemsidan för regeringskansliet i Sverige under 
webbadress http://www.regeringen.se/sb/d/9078/a/82719;jsessionid=axeUwQJykEf9. En 
preliminär version av Sveriges landsbygdsprogram år 2007-2013 finns under webbadressen 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/24/468f8dcd.pdf. 
 
SVAGA SIGNALER OCH HÄSTKUNSKAPSCENTRET I VASAREGIONEN 
Företeelser som ter sig blygsamma till en början, kallas för svaga signaler. De förutspår att 
något nytt är på gång. Men det knepiga är att känna igen dessa signaler och urskilja den 
bråkdel som kommer att ha framtida betydelse. Ett annat problem är att de som sätter igång 
dessa svaga signaler kan vara personer som är helt okända för både beslutsfattare och den 
stora massan. Men framtidens hopp finns just i dessa personer. Svaga signaler kan stärkas mitt 
framför våra ögon, utan att någon märker det, som t.ex. det hästsportcentrum och den 
travbana som planeras i Vasaregionen. Statistik visar att företagandet med koppling till hästar 
växer starkt i Finland, t.ex. i Österbotten kunde hästanknytningen skapa hundratals nya 
arbetsplatser. Hästkunskapscentret kunde vara ett exemplariskt samarbetsprojekt för 



Vasaregionens kommuner och företag. Centret skulle utveckla travsporten, hästarnas goda liv 
och leverne, samt företagande med anknytning till hästar. Men nu tävlar kommunerna om 
vem som först drar sig ur projektet, trots att finansiering knappast skulle bli enbart 
kommunernas problem, eftersom största delen av pengarna skulle komma från annat håll – 
EU och näringslivet. De kommunala beslutsfattarnas bristande visioner håller på att skjuta en 
viktig österbottnisk idé i sank. Om man inte förmår se en så tydlig svag signal, hur skall man 
då kunna uppfatta de som är ännu svagare? Uppgifterna är hämtade ur en artikel i söndagens 
upplaga (20.5) av Vasabladet, vilken skrivits av professorn i regionalvetenskap vid Vasa 
universitet, Hannu Katajamäki, som tillika är landsbygdsprofessor. 
Kronoby kommun har inte möjlighet att engagera sig i en ny travbana i Vasatrakten p.g.a. 
avståndet, konstaterar kommunstyrelsen med anledning av Vasaregionens Utveckling Ab 
VASEK:s begäran om utlåtande. Uppgifterna är ur en notis i onsdagens upplaga av 
Vasabladet. 
 
”BYBORNA KAN SJÄLVA PÅVERKA SIN FRAMTID” – MINISTER ANTTILA 
Att byborna själva kan påverka sin framtid, är Letku by i Tammela kommun ett gott exempel 
på. De tog tjuren vid hornen och kämpade med aktiva åtgärder mot en stängning av byskolan 
genom att erbjuda tomter för husbyggare. Även bybutiken har kunnat bibehållas p.g.a. byns 
aktivitet, sade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila då hon öppnade Letkus 
tomtdagar senaste lördag. Fallet Letku är ett modellexempel på att det inte lönar sig att vänta 
på enbart hjälp från kommunen, utan byn kan själv få till stånd åtgärder, kostaterade Anttila 
som betonade att man har gjort ett långt och målmedvetet arbete i Finland för landsbygdens 
livskraft, även med internationella mått mätt. Den förra regeringen godkände i februari det 
landsbygdspolitiska specialprogrammet för åren 2007-2010. Men även den nya regeringen är 
redo att ge en landsbygdspolitisk redogörelse till riksdagen under mitten av denna 
regeringsperiod. Regeringsprogrammet skapar förutsättningar för lokala initiativ, bl.a. genom 
byarnas utveckling, rådgivning och utbildning. Hela pressmeddelandet (på finska) finns under 
webbadress http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070519_kyla.html. 
 
NYTT NUMMER AV FLASH NEWS FRÅN LEADER+ CONTACT POINT 
Nya numret av Flash News Leader+ Observatory (nr 58, 15 maj 2007) innehåller följande: 

• I fokus- Albanien 
• Leader+ Observatory-seminarium: Arvet från Leader+ på lokal nivå – Att skapa en 

framtid för landsbygdsområden 
• Konferens om att skapa partnerskap/nätverk inom landsbygdsutveckling 
• Möte om franska parker i en regional förändring 
• Bättre partnerskap: att koppla affärsverksamhet till biodiversiteten 
• Konferens om territoriellt styre och urban-rural partnerskap 
• Konferens om att ge hälso- och sociala tjänster i ett mångfalt Europa 
• Ansökningar för IEE(Intelligent Energy Europe)-finansiering 
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap (lokal aktionsgrupp i Tyskland och 

Ungern söker parter) 
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/58_en.pdf 
finns nya numret (här på engelska) av nyhetsbrevet. 
Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom 
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EU-
nivå, utkommer var 15 dag och är tillgänglig på fem språk: engelska, franska, tyska, 
italienska och spanska. Flash News är också ett redskap för att informera och bli informerad 
om Leader+, inkluderande samarbete inom transnationella projekt. 
 



LANDSBYGDSKVINNORNAS VÄRLDSKONGRESS HÅLLS I ÅBO 
När landsbygdskvinnorna håller världskongress i Åbo 2-10.6, är det första gången som det här 
storevenemanget hålls i Finland. Omkring 560 kvinnliga delegater och ett femtiotal av deras 
följeslagare från 40 länder kommer att delta i kongressen, som har temat Winning the way for 
women. Under kongressen behandlar man resultaten av arbetet inom ACWW:s (The 
Associated Country Women of the World:s) olika arbetsgrupper och projekt, liksom 
verksamheten i olika världsdelar, samt diskuterar landsbygdskvinnornas situation och framtid 
ur ett globalt perspektiv. Förslagen och resolutionerna vid mötena går genom en mycket 
sträng gallring, då de måste kunna godkännas enhälligt. Det som man väntas nå enighet om, 
är resolutioner om skydd av miljön, tillgången på rent vatten, övervikt och åldersdiabetes. Det 
kommer även att göras utfärder till lantbruk i Åbotrakten och Åboland. Kongressen på Åbo 
mäss- och kongresscentrum arrangeras av Maa- ja kotitalousnaisten keskus, Marttaliitto ry 
och Finlands svenska Marthaförbund rf. Mer om ACWW och kongressen i Finland se 
webbadresserna http://www.acww.org.uk/ respektive http://www.acwwfinland2007.com/, 
samt tidningen Landsbygdens Folk, i vilken en artikel om världskongressen i Finland ingick 
18.5. 
Världskongresser hålls vart tredje år. Den förra var i Australien och den nästa blir i USA. 
ACWW, som grundades 1933, uppger sig ha 365 medlemsförbund i 70 olika länder. 
Medlemsorganisationerna har ca nio miljoner medlemmar. 
 
ENKÄT OM BYAVERKSAMHETENS FRAMTIDSUTSIKTER OCH BYABREV FRÅN 
EGENTLIGA FINLANDS BYAR 
Egentliga Finlands Byar rf (www.farma.fi/varsinais-suomenkylat) har under våren utfört en 
enkät om byaverksamhetens framtidsutsikter och byaföreningarnas villighet att delta i 
produktionen av olika service. Sammanlagt skickades 30 enkäter ut, av vilka 15 returnerades. 
På basen av svaren kan man dra slutsatsen att byarna i Egentliga Finland är mycket olika till 
både verksamhet och behov. Eftersom svaren var enhetliga i få frågor, lönar det sig för 
Egentliga Finlands Byar att erbjuda hjälp och service åt byarna så mångsidigt som möjligt och 
regelbundet hålla reda på de föränderliga behoven i byarna. Hela undersökningen finns under 
webbadressen http://www.farma.fi/varsinais-suomenkylat/pdf/Maakunnankylakysely_sv.pdf. 
Egentliga Finlands Byar med sina samarbetspartners söker en ny ”Årets by i Egentliga 
Finland”. Temat är ”Stugägarna med i byns verksamhet”, d.v.s. man är ute efter en by, där 
såväl de fastbosatta som fritidsboenden är engagarade i verksamheten. ”Årets by i Egentliga 
Finland” offentliggörs i samband med byaverksamhetsdagarna i Kultela i Somero 11.8. På 
hösten (21.9) hålls ett landsomfattande seminarium för lokala landsbygdsutvecklare i Loimaa. 
Byaaktivister, folk från lokala aktionsgrupper och andra landsbygdsutvecklare är inbjudna. 
Programmet offentliggörs senare, men seminariet hålls i ”Heimolinna” och 
kvällstillställningen arrangeras i Landsbygdsmuséet ”Sarka”. Hela byabrevet finns på 
webbadress http://www.farma.fi/varsinais-suomenkylat/pdf/Byabrev_1-2007sv.pdf. 
 
 
VAD HAR HÄNT? 
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
av allmänt intresse för alla! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till Byaservice samarbetsgrupp, 
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare 
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna 
och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har 



något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi. 
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info. 
 
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma 
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill 
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 


