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• Österbotten skall bli en europeisk föregångsregion inom hållbar utveckling 
• Kustsamhällen på svenska Tjörn skall analyseras genom fallstudie i hållbar utveckling 
• Hela Sverige ska leva vill att landets regering lämnar besked om den svenska 

landsbygdens framtid 
• ”YTR:s arbetssätt är framgångsrikt” 
• Uppföljningskurser inom RURALpro 
• Laxadress på nätet till stöd för kustfisket 
• Infobrev från Region Åboland 

 
 
ÖSTERBOTTEN SKALL BLI EN EUROPEISK FÖREGÅNGSREGION INOM HÅLLBAR 
UTVECKLING 
Västra Finlands miljöstrategi för åren 2007-2013 är färdig. Visionen i den miljöstrategi som 
presenterades för allmänheten 14.2 i Vasa, är att området skall utvecklas till en 
föregångsregion när det gäller hållbar utveckling före år 2030. En särskild styrka och tillgång 
för västra Finland är att de gemensamma målen har definierats i samarbete mellan 
landskapsförbunden (Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Södra 
Österbottens förbund) och Västra Finlands miljöcentral. Representanter från näringslivet och 
industrin, intresse- och frivilligorganisationer samt regionala myndigheter har även deltagit. 
För att bli en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling, har olika teman tagits fram, 
bl.a. hur vattnets tillstånd skall förbättras, hur den bebyggda miljöns livskraft skall tryggas 
och hur energiproduktionen skall ske med miljöansvar. För att mäta att målen verkligen 
förverkligas skall en miljöbarometer göras varje år, där man skall kunna se hur allt från 
algblomning till koldioxidutsläpp och kommunens program för hållbar utveckling utvecklas. 
Ett tiotal regionala aktörer har deltagit i strategins beredningsarbete. Hela pressmeddelandet 
från Västra Finlands miljöcentral finns på deras hemsida under webbadressen 
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=222600&lan=sv. På webbadressen 
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=62734&lan=sv finns miljöstrategin 
2007-2013 i sin helhet. En sammanfattning av den samma finns under webbadressen 
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=62730&lan=sv. 
 
KUSTSAMHÄLLEN PÅ SVENSKA TJÖRN SKALL ANALYSERAS GENOM 
FALLSTUDIE I HÅLLBAR UTVECKLING 
Andelen året-runt boende i kustsamhällena på Tjörn minskar stadigt, vilket är bara en alla de 
avgörande utmaningar ön står inför. Genom ett nytt projekt skall studenter vid Göteborgs 
universitet och Chalmers analysera ön och dess framtid genom en fallstudiekurs med fokus på 
hållbar utveckling. Angreppssättet är brett – fallstudien kan komma att handla om allt från 
transportproblem till avfolkning av de södra kustsamhällena. Kursen är förankrad i 
verkligheten och går över fakultetsgränserna. Den är tvärvetenskaplig, där naturvetare, 
samhällsvetare och arkitekter jobbar tillsammans. Mer finns att läsa under webbadressen 
http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/nyheterdetalj/?contentId=651954. 



Sedan år 2001 har studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers gjort återkommande 
fallstudier i hållbar utveckling på ett område i eller omkring Göteborg. Under tidigare år har 
Lundby, Gullbergsvass, Styrsö, Ringön och Majorna granskats. Studien genomförs under 10 
veckor, där resultatet blir en analys av hur det granskade området kan utvecklas i en mer 
hållbar utveckling. Fallstudier arrangeras för att studenter och forskare skall lära sig att 
hantera problem i verkligheten, vilka är komplexa och svåra – inte förenklade och 
väldefinierade. Slutresultatet är inte en lösning som visar hur området kan lösa alla sina 
miljöproblem, utan i stället presenteras flera olika scenarier för hur det kan utvecklas 
hållbart. Med allt insamlat material ser man på utvecklingsmöjligheter på 5, 25, 50 och 
kanske 100 års sikt. För mer om fallstudie och orterna som granskats ovan se webbadressen 
http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/fallstudiekurs-hallbar. 
 
HELA SVERIGE SKA LEVA VILL ATT LANDETS REGERING LÄMNAR BESKED OM 
DEN SVENSKA LANDSBYGDENS FRAMTID 
Den nya svenska regeringen måste lämna besked om sina avsikter för landets landsbygd. Ett 
sådant besked måste innehålla svar på flera frågeställningar, där Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva (HSSL) i korthet vill peka på några: 

• Infrastrukturen och servicen på landsbygden måste, inte bara upprätthållas, utan 
självfallet även vidareutvecklas. 

• Företagsamhet och entreprenörskap måste uppmuntras och stödjas på landsbygden. 
• Statsmakterna måste äntligen få upp ögonen för hur förödande det är för landsbygden 

när den ena myndigheten inte vet vad den andra gör.  
• Lyft fram det lokala. HSSL hade hoppats att den statliga Ansvarskommittén skulle 

ägna den lokala samhällsnivån intresse, men kommittén verkar ha fastnat i 
ommöbleringen av länen till storregioner. 

HSSL:s uppgift är att stimulera lokal utveckling och entreprenörskap. Man är beredd att göra 
sin del av jobbet, för att fullgöra denna viktiga samhällsuppgift. Det ger engagerade 
medborgare, attraktiva, livskraftiga bygder och möjlighet för människor att bo och verka över 
hela Sverige. Hela debattartikeln kan läsas på HSSL:s hemsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=602. 
 
”YTR:s ARBETSSÄTT ÄR FRAMGÅNGSRIKT” 
I årets första nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus tas landsbygdspolitikens 
nätverk upp. Generalsekreteraren för Suomen Kylätoiminta ry – Byarverksamhet i Finland rf 
(SYTY), Risto Matti Niemi, ser på ämnet ur bl.a. Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps 
(YTR:s) synvinkel. Han konstaterar att YTR:s arbetssätt fungerar bra och ger resultat. Fastän 
landsbygdspolitiken inte har status som statsrådets politikprogram, har det redan i praktiken 
från år 1989 fungerat som ett brett nätverk med karaktär av politikprogram. Saken är alltjämt 
aktuell. I nordiska och europeiska fora förs Finlands landsbygdspolitiska system allt oftare 
fram som ett exempel på ett framgångsrikt och nerifrån-upp riktat arbetssätt. Enligt Niemi 
diskuteras ofta utvecklandet av landsbygdspolitiska nätverk i YTR och dess sekretariat, som 
ett sätt att effektivera de riksomfattande temagruppernas regionala verksamhet. En del av 
temagruppernas arbete har starkt regionaliserats, medan en del söker fortfarande sin regionala 
form. Som Niemi ser det, har inte ens alla temagrupper ändamålsenliga regionala uppgifter. 
Teman är till sin karaktär väldigt olika och utvecklingsbehoven avviker från varandra. 
Uppgifterna (på finska) finns på SYTY:s hemsida under webbadressen för Maaseutu Plus, 
http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=2987. 
 
UPPFÖLJNINGSKURSER INOM RURALpro 



Detta år arrangeras uppföljningskurserna inom RURALpro: kurs 4 i Kides, Finland 7-12.5 
(innehåll: landsbygdsindustri, skogsvård och marknadsföring av skogsprodukter) och kurs 5 i 
Mosonmagyaróvárissa, Ungern 4-9.6 (innehåll: ungerska landsbygdens speciella särdrag). 
Finländska deltagare har möjlighet att söka bidrag från CIMO för kursen i Ungern. Kurserna 
med program, anmälningstider m.m. finns under webbadressen www.ruralpro.net. 
RURALpro-kurser erbjuder internationell vidareutbildning för utbildare inom olika 
branscher på landsbygden (naturresurs-, miljö- och socialbranscherna, turism, 
företagsekonomi, kultur o.s.v.). Genom kurserna får man en övergripande syn på europeisk 
landsbygd och dess utvecklingsmöjligheter med bl.a. (vuxen)utbildning och innovativa 
metoder. Kurserna ger även utbildarna möjlighet att sätta upp eller utöka ett eget 
internationellt yrkesnätverk. RURALpro-kurser är Grundtvig-vidareutbildningskurser. För 
mer info om RURALpro se webbadressen ovan. I nyhetsbrevet RURALpro eNEWS 2/2006, se 
webbadress http://ruralpro.mtk.uniwest.hu/mats/RURALpro%20eNEWS%202_06.pdf, kan 
man läsa om vad som gjorts inom RURALpro-projektet. 
 
LAXADRESS PÅ NÄTET TILL STÖD FÖR KUSTFISKET 
Ryssjefisket längs kusten har långa anor och får inte försvinna p.g.a. fritidsfisket i Lappland. 
Båda har sin egen plats och sitt eget berättigande. Med den nuvarande fiskekapaciteten fiskas 
bara en tredjedel av den kvot som tilldelats de finländska yrkesfiskarna på basen av 
försiktighetsprincipen. En privat aktör, Patrik Hautanen som representant för kustfinlands 
konsumenter, har 12.2 öppnat en adress på nätet till stöd för kustens laxfiske på adressen 
http://www.lohilax.fi/. Den nya adressen strävar till att ge personer, som vill stöda det 
kustnära fisket, en möjlighet att göra detta. Adressen skall ses som en reaktion på de krav som 
framförts från Lapplands sida, om att kustfiskarna skall upphöra med sitt yrke och inrikta sig 
på turism. Skillnaden i den adress som Patrik Hautanen satt upp är, att den adressen inte riktas 
mot någon, utan i stället i positiv anda vill verka till stöd för kustfisket och konsumenternas 
möjligheter att ha tillgång till lax och annan vildfångad fisk framöver. För de exakta 
motiveringarna se webbadressen ovan. 
Österbottens Fiskarförbund rf har bistått Patrik Hautanen, jägare och fritidsfiskare, med 
bakgrundsmaterial. 
 
INFOBREV FRÅN REGION ÅBOLAND 
Region Åboland vill genom infobreven hålla kontakt med alla som på ett eller annat sätt är 
intresserade av deras region och dess utveckling. I det andra infobrevet (Regioninfo nr. 2) från 
Region Åboland presenteras en del av de utvecklingsprojekt som pågår i Åboland. Se även 
deras hemsida under webbadressen http://www.turunmaanseutu.fi/index.php?id=25. 
 
 
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. 


