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Innehållet i veckans Nyhetsbrev

•	 Värsta miljöhoten kartlagda – nio planetära biofysiska gränsvärden inom vilka 
mänskligheten bör hålla sig

•	 ”Standardmodell för alla områden är inte rättvist mot alla finländare” – professor 
Katajamäki om reformer och rättvisa

•	 Nordiska kampanjer för lokal mat strider mot principerna för den fria marknaden inom 
EU

•	 Åsikterna om vindkraften går isär men Åland storsatsar – nästan en fjärdedel av 
örikets el-energi kommer från snurrorna

•	 Initiativ och folkomröstningar – landsbygdsutvecklare Peter Backa har skrivit om 
erfarenheter ”over there”

•	 Läs även detta: *”Storbolagen vill behärska hela kedjan i livsmedelsproduktionen” 
säger Indiens enda landsbygdsreporter *Efter år av utvecklingsarbete inleds 
biobränsleproduktion i Nykarleby – energikällan rävkadaver och slaktavfall *Info 
om stöd ur KAG-programmet hålls i Maxmo *Vatten tema under Närmatseminariet 
i riksdagen *Debatt om folkomröstning och närdemokrati i Vasa *Anslag till 
forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden finns att sökas *Matias Erlund 
sköter om projektrådgivning hos aktionsgruppen I samma båt

Cit: ”Program- och projektverksamheten har visat sin styrka så till den grad, att man 
under inga som helst omständigheter får binda dess framtid till de medel som 
används inom EU, alltså till det att får man delfinansiering från EU.”
Tidningen Landsbygd Plus´ chefredaktör Eero Uusitalo i tidningens ledare om att det 
är tjänstemännens huvuduppgift att hitta lösningar för en flexibel projektverksamhet 
(Maaseutu Plus – Landsbygd Plus 4/2009 utkom 15.9).

”Att slå ihop en glesbygd med en annan glesbygd löser inte det här problemet 
(ungdomars flytt till Vasa). Det vi behöver är en så stor kommun att de unga inte 
byter hemort även om de flyttar in till stan. Det här är enda sättet att motverka den 
snedvridna åldersstrukturen.”
Kommunstyrelsens ordförande i Oravais Lars-Erik Staffans om att en sammanslagning 
av Vörå-Maxmo och Oravais inte räcker till för att uppfylla KSSR-processens krav 
(Vasabladet 24.9).

VÄRSTA MILJÖHOTEN KARTLAGDA – NIO PLANETÄRA BIOFYSISKA 
GRÄNSVÄRDEN INOM VILKA MÄNSKLIGHETEN BÖR HÅLLA SIG
I det kommande numret av den vetenskapliga tidskriften Nature har en grupp på 28 
internationellt välrenommerade forskare gjort ett första försök att identifiera och kvantifiera 



nio planetära biofysiska gränsvärden, “planetary boundaries”, inom vilka mänskligheten 
bör hålla sig för att samhällena ska kunna fortsätta utvecklas och blomstra. ”Att passera de 
planetära gränsvärden vi nu presenterar kan bli förödande för mänskligheten, men om vi 
respekterar dem ser våra framtidsutsikter ljusa ut”, säger studiens huvudförfattare professor 
Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Först 
identifierade man nio globala processer och potentiella biofysiska tröskelvärden, som om de 
passeras, kan skapa oacceptabla miljöförändringar för mänskligheten. Därefter beräknade 
man de gränsvärden som bör respekteras, för att minska risken att tröskelvärdena passeras. 
De nio processerna inkluderar utsläpp av växthusgaser, uttunning av ozonlagret, förändrad 
markanvändning, vattenanvändning, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, 
tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, aerosoler i atmosfären och miljögifter. Enligt 
analysen har gränsvärdena för tre av dessa globala processer (för klimatförändringar, förlust 
av biologisk mångfald och kvävetillförsel till biosfären) troligen redan passerats. Dessutom 
är de nio processerna starkt sammankopplade, betonar forskarna– passeras ett gränsvärde 
kan detta allvarligt äventyra möjligheterna att hålla sig inom säkra nivåer för de andra. ”Vi 
är på väg in i Antropocen, en ny geologisk era där människans aktivitet hotar hela planetens 
förmåga att reglera sig själv. Vi har börjat driva planeten ur sin nuvarande stabila fas, 
Holocen, den relativt varma period som började för ungefär 10 000 år sedan och under vilken 
jordbruk och komplexa samhällen, inklusive vårt eget, har utvecklats och blomstrat.” Det 
här säger medförfattaren professor Will Steffen, chef för ANU Climate Change Institute vid 
The Australian National University. Enligt en annan medförfattare professor Jonathan Foley, 
chef för Institute on the Environment vid University of Minnesota, kommer deras framtida 
forskning att inriktas på hur våra samhällen kan utvecklas inom dessa gränser – på ett säkert, 
förnuftigt och hållbart sätt. Mer uppgifter finns i pressmeddelandet från (23.9) Stockholms 
universitet, adress http://www.expertsvar.se/4.fe857aa117caa4268380000.html?prid=12192. 
Featureartikeln A Safe Operating Space for Humanity publiceras i tidskriften Nature 
24.9, tillsammans med expertkommentarer och läsarreaktioner – se webbadressen http://
www.nature.com/news/specials/planetaryboundaries/index.html. En längre vetenskaplig 
artikel, Planetary Boundaries: Exploring the safe operating space for humanity, samt 
videointervjuer, grafik och ytterligare bakgrundsmaterial finns under webbadressen http://
www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries.

”STANDARDMODELL FÖR ALLA OMRÅDEN ÄR INTE RÄTTVIST MOT ALLA 
FINLÄNDARE” – PROFESSOR KATAJAMÄKI OM REFORMER OCH RÄTTVISA
Tidigare fanns det 90 polisdistrikt i Finland mot bara 24 i dag. Nu går redan rykten om att man 
inte har råd att patrullera tillräckligt i utkanterna av de nya, stora distrikten. Om man dessutom 
går in för att reducera antalet nödcentraler från nuvarande femton till sex, ökar medborgarnas 
otrygghet ytterligare. Personer i nöd kan finnas var som helst och ändamålsenlig hjälp kräver 
lokalkännedom, något man inte kan ha vid de nya, stora nödcentralerna. En indelning i lika 
stora befolkningsunderlag per nödcentral ger inte alla medborgare likvärdig service, utan skall 
principerna bygga på rättvisa, borde man beakta den varierande befolkningstätheten i landet. 
Jämlikhet och rättvisa kräver särlösningar och skräddarsydda tillämpningar, och följaktligen 
realiserar man inte en standardmodell för alla områden, ifall man vill vara rättvis mot alla 
finländare. Problemet är att det inom förvaltningen och politiken finns så många soloåkare, 
vilka inte ser helheten, för ideligen är det någon politiker eller tjänsteman i maktposition 
som föreslår åtgärder för att trimma den egna administrationen. Omsorgsminister Paula 
Risikko föreslog ju för ett tag sedan att man skulle grunda 40-60 områden för social- och 
hälsovården, en reform – om den genomfördes – skulle blanda bort hela kommun- och 
servicestrukturreformen. De nya storkommunerna är i färd med att banta ner serviceutbudet i 
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kommunernas randområden. De tidigare grundkommunerna har små möjligheter att påverka 
och motverka centralisering av serviceutbudet, eftersom de kommundelskommittéer, vilka 
bildades i samband med kommunsammanslagningarna, har alldeles för obetydlig makt. 
Medborgarnas åsikter kommer tydligt fram i den medborgarbarometer som Centralförbundet 
för Socialskydd och Hälsa publicerade i början av detta år. Människorna är helt enkelt oroliga 
för hur det skall gå med lokal service och spekulerar i följderna av att servicen centraliseras 
och lokalsamfunden tvinar. Beslutsfattare kritiseras för att i alltför hög grad koncentrera sig 
på strukturer och kommunstorlekar, varvid invånarnas vardagsliv glöms bort. ”Nu skulle det 
behövas en mångsidig utvärdering av hur de genomförda reformerna påverkat medborgarna 
och hur rättvist det i så fall varit.” Genom snabba och välgjorda analyser kunde man 
undvika upprepning av gjorda misstag och samtidigt peka på de problem som uppstår, ifall 
man glömmer geografiska realiteter i fusions- och reformivern. Uppgifterna är hämtade 
ur en artikel i Vasabladet (22.9), vilken skrivits av professorn i regionalvetenskap vid Vasa 
universitet, Hannu Katajamäki, som tillika är landsbygdsprofessor.

NORDISKA KAMPANJER FÖR LOKAL MAT STRIDER MOT PRINCIPERNA FÖR DEN 
FRIA MARKNADEN INOM EU
Välj säsongens frukter och grönsaker, producerade i Danmark, är ett av råden i den danska 
kampanjen ”1 ton mindre”, vilken syftar till att konsumenterna skall handla klimatmedvetet. 
Genom att köpa lokala produkter, slipper man onödiga transportutsläpp. Men i det 
harmoniserade EU får inte klimatvänligt beteende marknadsföras. Enligt experter som 
tidningen Information varit i kontakt med, strider rådet mot principerna för fri rörlighet 
av varor på EU:s inre marknad och är således olagligt. Kampanjen har pågått sedan mars 
2007, utan att någon har märkt att den kan förleda konsumenterna till felhandlingar. 
Energistyrelsen som ansvarig myndighet, har inte tänkt på att låta EU-kommissionen syna 
texterna i sömmarna. Enligt danska experter på EU-rätt är de till synes oskyldiga råden 
utan tvekan olagliga, för det handlar om en statlig finansierad uppmaning till medborgarna 
att föredra regionens egna produkter. Kommissionen har inte reagerat, eftersom de inte 
uppmärksammats på kampanjen. På 1980-talet fick ju Irlands regering EG-domstolen i 
nacken p.g.a. den irländska kampanjen ”Buy Irish”. EU-kommissionen har redan stoppat det 
svenska Livsmedelsverkets nya råd för hälsosam och klimatvänlig kost. Livsmedelsverkets 
kostråd, som är utformade att ta hänsyn till hälsa, klimat och miljö, har utformats i samarbete 
med Naturvårdsverket och skickades på försommaren för säkerhets skull till Bryssel för 
kontroll. Kommissionen satte tummen ner, men måste ta sig en allvarig funderare, eftersom 
de svenska kostråden är de första i sitt slag. Det saknas nämligen prejudicerande rättsfall om 
miljöskäl och deras avvägning mot handelshinder. I EU-kommissionens svar konstateras att 
”den anmälda svenska texten och dess uppmuntran att köpa lokalt producerade livsmedel 
inte går i linje med artikel 28 i EG-fördraget”. Livsmedelsverket har tid till den 26.11 att 
bemöta kritiken och undersöker nu hur man skall svara på kommissionens synpunkter. Även 
den danska Energistyrelsen vill kämpa vidare. Länder som bedriver klimatskydd måste få 
informera sina medborgare om CO2-konsekvenserna av deras handlingar. Uppgifterna är från 
en artikel av Peter Karlberg i tidningen Landsbygdens Folk (från 18.9). Artikeln (förkortad) 
finns även i tidningens nätversion under adressen http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=2985. Se 
adressen http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/docs/art2830/guideart2830_sv.pdf 
angående artikel 28 i EG-fördraget.

ÅSIKTERNA OM VINDKRAFTEN GÅR ISÄR MEN ÅLAND STORSATSAR – NÄSTAN 
EN FJÄRDEDEL AV ÖRIKETS EL-ENERGI KOMMER FRÅN SNURRORNA
Just nu forskas det mycket om vindkraft och teknik, men det är svårare att hitta oberoende 
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forskning om de stora vindkraftverkens påverkan på miljön, trots att det är en fråga som 
överallt väcker starka åsikter. Tidningen Vasabladet ställde frågor till två förgrundsgestalter 
i diskussionen om vindkraft och miljö i Sverige – Lars Alfrost, som är samordnare på 
kunskapsprogrammet Vindval, och Bernd Stymer, som är ordförande i Föreningen Svenskt 
Landskapsskydd. På bl.a. frågan om hur många timmar om året ett vindkraftverk i genomsnitt 
är i funktion, svarar Alfrost 63-75 procent, medan Stymer säger att det rör sig om 25 procent. 
Vad gäller bullernivån för 30 vindkraftverk på 5 megawatt vardera, svarar Alfrost att sådana 
inte finns i drift i Sverige, men att bullerreglerna på 40 decibel medför praxis, för att inte 
överträda den gränsen, finns ett avstånd på åtminstone 400-500 meter till bostadshus. Stymer 
menar att det vet man inte. Vindbolagens tabeller utgår ifrån 50 meter höga vindkraftverk. I 
några rättsfall har domstol beslutat om större skyddszoner på 1 000 meter. För de allra hösta 
verken räcker inte 2 000 meter. På frågan hur vindkraftverk uppfattas i oförstörd natur och 
värdefulla kulturmiljöer, säger Alfrost att ett nytt forskningsprojekt om vindkraftens effekter 
på kulturmiljön har startats, medan Stymer svarar att vindkraftverken är en katastrof. Han 
menar att själva sinnebilden av naturen försvinner i ett öronbedövande skrammel.
På Åland produceras nästen en fjärdedel av landskapets el-energi av 22 vindkraftverk runt om 
på öriket, där de äldsta och avskrivna snurrorna numera är så lönsamma, att Ålands Vindkraft 
AB:s styrelseordförande Erling Gustafsson skämtsamt kallat dem för ”skenande sedelpressar”. 
Ålands Vindenergi Andelslag är redo att satsa 25 miljoner euro på en ny vindkraftspark med 
sex möllor á 3 megawatt på Långnabba utanför Eckerö, medan Ålands Elandelslag (ÅEA) 
har alla tillstånd klara att bygga en vindkraftspark med åtta stycken max 3,5 megawatts 
vindsnurror på Stenarna utanför Hammarland på västra Åland. Dessutom har ÅEA alla 
tillstånd klara för att bygga ytterligare en vindkraftspark på Föglö, ifall det åländska elnätet 
klarar av att ta emot el även därifrån. Redan Stenarnas och Långnabbas vindkraftsparker 
innebär att Åland kan komma att producera vindkraftsel som täcker mer än 70 procent av 
landskapets totala elförbrukning. Ändå behöver landskapet en ny elkabel till Finland för 
125 miljoner euro, vilket är bästa alternativet för att trygga tillgången på reservkraft. Ålands 
Energis gamla gasturbiner får inte av miljöskäl användas för att producera el efter år 2013. 
Dessutom ökar reserveffektbehovet hela tiden. Uppgifterna om åsikter som går isär om 
vindkraften är från en längre artikel, skriven av Kerstin Nordman, i måndagens upplaga 
(21.9) av Vasabladet, medan vindkraftsfrågan på Åland är från två långa artiklar, skrivna av 
Rolf-Lennart Witting, i den tekniska och ekonomiska tidskriften för lantbruket Lantmän och 
Andelsfolk (LoA), vilken ingick i tidningen Landsbygdens Folk (från 18.9).
Vindkraftverkens elproduktion i Finland täcker ca 0,3 procent av förbrukningen, medan den 
i Sverige står för 1 procent. I Finland är det meningen att elproduktionen skall bli 30 gånger 
större till år 2020. I Sverige skall vindparkerna producera 15 gånger mer el vid samma år. 
Vindkraftverken växer snabbt både i effekt och på höjden med nya generationens kraftverk på 
3-6 megawatt och 150-200 meter höga (Vasabladet 21.9).

INITIATIV OCH FOLKOMRÖSTNINGAR – LANDSBYGDSUTVECKLARE PETER 
BACKA HAR SKRIVIT OM ERFARENHETER ”OVER THERE”
”Demokrati är när individer jämlikt kan påverka sin miljö, de samhälleliga och sociala 
sammanhang där de finns med. Det demokratiska samhället erbjuder systematiskt möjligheter 
att påverka alla nivåer i samhället men ger också kontinuerligt sina medborgare möjligheter 
att själva ta initiativet till påverkan.” Landsbygdsutvecklare Peter Backas skrift om lokala 
folkomröstningar och medborgarinitiativ kommer som en frisk fläkt från ”over there”, 
skriver ordföranden för Tankesmedjan Lokus Björn Wallén i förordet till pamfletten 
Initiativ och folkomröstningar som demokratiska redskap. I USA finns en lång tradition av 
demokratiexperiment på nationell, federal och lokal nivå. Men ingen vill ha sagt att alla 



experiment varit lyckade, eller att man kan kopiera demokratiska handlingsmodeller över 
tid och rum. Inte kan någon heller vederhäftigt proklamera status quo över demokratins 
utveckling i vår del av världen. Men spänningen mellan en ”upplyst elit” och ”folket” 
kvarstår: Hur kompetent är medborgaren att göra sina val och argumentera för sina åsikter 
mellan valen? Första delen i pamfletten handlar om den historiska bakgrunden. Backa 
försöker hitta ett dialektiskt mönster som förklarar folkomröstningarna. I andra delen 
beskriver han detaljerat hur ett initiativ och en folkomröstning går till i praktiken. I den tredje 
delen lyfter Backa fram den debatt som finns kring folkomröstningarna. De sista delarna, 
fyra och fem, är slutsatser och en vision av hur man kunde använda lärdomarna från Oregon 
i Finland, utgående från vår situation i dag. Boken kan beställas från Tankesmedjan Lokus 
(www.lokus.fi), c/o Svenska studiecentralen, PB 235, 00121 Helsingfors, tel. 09-612 90711.

LÄS ÄVEN DETTA
”Storbolagen vill behärska hela kedjan i livsmedelsproduktionen” säger Indiens enda 
landsbygdsreporter
”Odlarna i Finland liksom i resten av Västeuropa kommer att känna av det som redan 
drabbar odlarna i Indien, nämligen att storbolagen klämmer åt dem och siktar på att överta 
odlingen helt och hållet”, säger Indiens enda landsbygdsreporter (enligt egen utsago) 
Palagummi Sainath. Antalet familjejordbruk går ner över hela världen, t.ex. i USA finns det 
nu kanske 700 000 kvar. Storbolagen strävar till att integrera allt och behärska hela kedjan 
i livsmedelsproduktionen, för att till slut köpa upp odlingsmarken och odla själva. Enligt 
Sainath går nu sju av tio stöddollar till bolagen i USA. Ett av dem har spelat en stor roll 
i den indiska lantbrukskrisen. Man har tillhandahållit nya sorter av vete och bomull som 
odlarna satsat sin framtid och sina liv på, men som ofta inte visat sig vara värt någondera. 
Det nya utsädet på 1990-talet kostade sju gånger så mycket som de gamla sorterna. När det 
inte fungerade, fanns den gamla sorten inte mera att fås. Uppgifterna är från en artikel av 
Mathias Luther i tidningen Landsbygdens Folk (från 18.9). Sainaths artiklar kan läsas bl.a. 
på webbportalen India Together under adressen http://www.indiatogether.org/.

Efter år av utvecklingsarbete inleds biobränsleproduktion i Nykarleby – energikällan 
rävkadaver och slaktavfall
Det bästa med biodieseln man tagit fram är avgaserna – bara koldioxid och vatten. Enligt VD:
n Peter Björkskog på Nyko Frys passar bränslet utmärkt för fordon inomhus, t.ex. truckar, 
men det fungerar lika bra i Wärtsiläs dieslar. Efter flera års utvecklingsarbete, och när 
tillstånden blev klara, beslöt bolagsstyrelsen i somras för att inleda produktion. Anläggningen, 
som går lös på en miljon euro, kommer att placeras i Farm Frys´ gamla utrymmen. 
Produktionen av biobränslet blir årligen 1 500 ton. Men på längre sikt har man inom ramen 
för den planerade investeringen beredskap att öka produktionen till 3 000-4 000 ton om året. 
Vid årsskiftet kommer de första dropparna, där energikälllan är rävkadaver och slaktavfall. 
Lite unika blir man allt i Nykarleby, för bara Neste och ST1 har anläggningar i den här 
storleksklassen. Prismässigt skall man kunna konkurrera med traditionell dieselolja, förstås 
med skillnaden att Nykarlebyprodukten är alltigenom miljövänlig. Nyko Frys dotterbolag 
Feora ansvarar för produktionen. Uppgifterna är från YLE:s Internytt, webbadressen http://
svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=167889, och från en artikel, skriven av Sören Bäck, i 
tisdagens upplaga (22.9) av Vasabladet.

Info om stöd ur KAG-programmet hålls i Maxmo
Kustaktionsgruppen (KAG) för fisket i Österbotten håller ett info om stöd ur KAG-
programmet 24.9 kl. 19 på skärgårdsläget Varppi i Vesterö, Maxmo. Med på infot är 
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även projektkoordinatorerna för byaverksamheten och Leader-programmet inom Aktion 
Österbotten. Den som är intresserad kan höra sig för om det finns lediga platser på mobil 
050 308 1379. KAG:s webbsida finns under adressen http://kag.aktion.fi/start/kag/.

Vatten tema under Närmatseminariet i riksdagen
Närmatseminariet i riksdagen hålls 29.9 kl. 9-13 i Lilla parlamentets auditorium. Utländska 
gästföreläsare på seminariet, som har temat vatten, är ordförande för BPW International 
Boleslawa M. Witmer, samt kändiskocken och förnyaren av den svenska skolmaten Carola 
Magnusson, Sverige. För de inhemska inläggen står kostchef Pirjo Rannikko, Nokia Stad, 
projektledare Irma Kärkkäinen, EkoCentria, samt projektledare Markku Tuomainen, 
Fisk Innovation Centre. Seminariets öppnas av finansminister Jyrki Katainen och som 
tillställningens ordförande fungerar MTK:s matkulturombudsman, köksmästare Jaakko 
Nuutila. Intresserade kan höra sig för om lediga platser hos projektassistent Kirsi Malaska 
under förmiddagen den 25 september på mobil 044 785 4037 eller på e-mailadress kirsi.
malaska@sakky.fi. För mer information om Närmatstafetten se webbadressen http://www.
sakky.fi/index.asp?id=1818&menupath=1818&language=1&klik=5.
Närmatstafetten genomfördes 31.8-5.9 av EkoCentria med stöd för säljbefrämjande åtgärder 
som beviljats av jord- och skogsbruksministeriet. Stafettens huvudsamarbetsparter utgörs 
av producentorganisationerna MTK och SLC, samt Programmet för främjande av finländsk 
matkultur Sre.

Debatt om folkomröstning och närdemokrati i Vasa
Nästa vecka den 1 oktober hålls en debatt om folkomröstning och närdemokrati i Vasa på Vasa 
arbetarinstitut, Kyrkoesplanaden 15. Under ledning av Svenska studiecentralens rektor Björn 
Wallén diskuterar och talar docent Thomas Wallgren, folkbildare Seppo Niemelä, professor 
Sten Berglund, nyhetschef Björn Nyberg och landsbygdsutvecklare Peter Backa. Arrangörer 
för debatten, som börjar kl. 17.30, är Tankesmedjan Lokus och Vasa arbetarinstitut. Debatten 
är en del av Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s byadagar i 
Vasa 1-3.10. För mer info om byadagarna se SYTY:s hemsida under adressen http://www.
kylatoiminta.fi/.

Anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden finns att sökas
Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att anslag som ministeriet har anvisat för 
riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden, kan sökas för år 2010. 
Finansieringen styrs till teman som fastställts av landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
(YTR), medan beslutsförslagen bereds av YTR:s projektgrupp. Anslag kan beviljas om 
riksdagen godkänner det anslag som ingår i statsbudgeten för 2009. Syftet med anslaget är 
att finansiera projekt som på ett avsevärt sätt bidrar till landsbygdsutveckling och uppnående 
av de landsbygdspolitiska målen i hela landet, medan projektresultaten skall kunna tillämpas 
i arbetet för utveckling av landsbygden och vid det landsbygdspolitiska beslutsfattandet. 
De landsomfattande projekten kompletterar det utvecklingsarbete som utförs i regionerna, 
hjälper till att bilda nätverk inom utvecklings- och forskningsarbetet, samt att genomföra 
statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse (som överlämnades till riksdagen våren 2009), 
det femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2009-2013 och det landsbygdspolitiska 
specialprogrammet 2007-2010. Uppgifterna är från YTR:s hemsida och finns med länkar, 
bl.a. info om finansieringen och anmälningsblankett (OBS! sista inlämningsdag 2.11), under 
adressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/sv/forskning_och_utveckling/.
Under de senaste åren har YTR använt 2,5 miljoner euro till ca 70 forsknings- och 
utvecklingsprojekt varje år. Anslagen har använts för bl.a. 9 professurer i landsbygdsforskning 
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och flera doktorsavhandlingar. YTR publicerar varje år ca 10 branschprogram eller andra 
nyskapande rapporter.

Matias Erlund sköter om projektrådgivning hos aktionsgruppen I samma båt
Personalen inom aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry är nu tre till antalet. 
Matias Erlund påbörjade sin anställning 17.8 (pappaledig 7-19.9) och kommer gradvis 
att ta över en del av Leader-projektrådgivningen. Samtidigt kommer han att fungera 
som projektledare för projektet med arbetsnamnet Skärgårdens turismföretag står inför 
generationsskifte (Saariston matkailuyritykset murroksessa), ett projekt som kommer att 
fokusera kring det faktum att många småföretagare inom turismbranschen börjar vara 
åldersstigna och närma sig pensionering. Övriga anställda inom I samma båt (http://www.
sameboat.fi/) är verksamhetsledare Sami Heinonen och kontoristen Anneli Hartiala. 

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 mer 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.
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