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Cit: ”Allt. Alltså, det betyder lika mycket som, om inte mer än vad belysningar och vägar 

var i början utav (förra) seklet. Det är en förutsättning för att kunna utveckla 

landsbygden, och framförallt när man pratar om företagen.” 

Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Hans Ohlssons svar på frågan om vad IT 

betyder för landsbygden. Växjö fick utmärkelsen Årets kommun 2010 (inslag i SVT 

Rapport 28.12.2010, länk från http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-

nyhet/blog/1/2001/2/). 

 

”Medborgare, statliga myndigheter, regionmyndigheter, läroanstalter, högskolor, 

kommuner, företag och medborgarorganisationer har rätt och skyldighet att delta i 

utvecklingen av den nya landsbygden.” 

Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki om den breda 

landsbygdspolitiken inom vilken det inte finns några kärngrupper eller utomstående 

(Vasabladet 28.12.2010). 

 

”De bästa experterna på hur lokalsamhället på landsbygden kan och borde 

utvecklas utgående från befolkningens behov finns faktiskt i det lokala samhället.” 

Riksdagskandidat Michael Luther om att det för landsbygdskommunerna är väsentligt 

att de får behålla sin rätt att själva besluta om sin framtid (Österbottens Tidning 

2.1.2011). 
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PÅVERKA EU:s GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIK VIA ENKÄT! – UTGÖR 

GRUND FÖR FÖLJANDE REFORM EFTER 2013 

För att kunna besvara Europeiska kommissionens konsultationsbegäran hoppas 

landsbygdsnätverksenheten på att landsbygdsutvecklarna lämnar in sina kommentarer till stöd 

för beredningen av CAP 2020. Enkäten kommer att utgöra grund för följande CAP-reform 

efter 2013. Vilka är de framtida regionala utmaningarna beträffande livsmedelsproduktion, 

utnyttjandet av naturresurser, samt utveckling av landsbygden och landsbygdsområdena? På 

basis av meddelandet från november 2010 vill kommissionen reformera processen för 

konsultation av intressentgrupperna, och efterlyser åsikter om hur relevanta de beskrivna 

frågorna är, om harmoniseringen av angreppssätten, samt om eventuella förbättringar. 

Beskrivningen av frågor, mål, alternativ och scenarier som ges ovan, är ett försök att 

sammanfatta olika idéer som har lagts fram i den offentliga debatten. Den representerar ett 

bestämt urval med avseende på behandlade frågor, huvudsakliga mål och möjliga 

förändringar av policyn, en samrådsprocess som inbjuder intresserade parter att uttrycka sin 

åsikt om de beskrivna elementens relevans, om hur konsistent tillvägagångssättet är och om 

eventuella förbättringar som kan göras. Det offentliga samrådet ger också tillfälle att skaffa 

sig utförlig och omfattande information och kunskap om de förväntade konsekvenserna av 

varje brett policyscenario, och om följande förändringar av instrumenten för den 

gemensamma jordbrukspolitiken. De berörda parterna inbjuds att bidra med objektiva 

analyser som kompletterar andra informationskällor vid bedömningen av vilka konsekvenser 

en policyreform kan tänkas få. I syfte att vägleda och strukturera bidragen har den 

tjänsteövergripande styrgruppen utformat frågorna. Man kan svara på förfrågningen genom att 

ta ställning till frågorna. Informationen och frågorna finns under webbadressen 

http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/paverkadengemen

sammajordbrukspolitiken.html . Sänd ditt svar eller det gemensamma svaret från din 

organisation senast 21.1 till adressen info@maaseutu.fi. Närmare upplysningar finns på 

Europeiska kommissionens webbsidor under adress http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/consultation/consultation-document_en.pdf. 

 

IDÉFÖRVERKLIGANDET PÅ LANDSBYGDEN BEHÖVER BRA GUIDNING – 

BROSCHYR FRÅN SVENSKA LANDSBYGDSNÄTVERKET 

Enligt en undersökning som svenska Landsbygdsnätverket gjorde våren 2010, behöver 

landsbygdens entreprenörer och eldsjälar bra guidning och hjälp för att kunna förverkliga sina 

idéer. Det är viktigt att ha någon att prata med, då man vill utveckla sitt företag eller sin bygd, 

göra en investering, sätta igång ett projekt o.s.v. Många kan även ge råd och hjälp. Det kan 

röra sig om lokalrådgivarens "köksbordsrådgivning", rådgivning med hjälp av konsultcheckar, 

hjälp från myndigheter vid ansökan till landbygdsprogrammet, ren kommersiell rådgivning 

och många fler metoder. Men Landsbygdsnätverkets undersökning visar att det behövs mer 

hjälp för att täcka behoven. I deras broschyr, Från idé till handling – så hjälper vi 

landsbygdens entreprenörer och eldsjälar ger man ett antal exempel på hur denna guidning 

kan ske. Tanken är att det skall vara en inspiration för de aktörer som träffar entreprenörerna 

och eldsjälarna på landsbygden att utveckla sina metoder. Inom Landsbygdsnätverket tror 

man även att en samverkan mellan olika aktörer kan vara värdefull och underlätta för 

målgruppen. Man har därför tagit initiativ till en arbetsgrupp med representanter från Leader, 

kommuner, Hushållningssällskapets Förbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Hela Sverige ska 

leva, Coompanion, Företagarna, länsstyrelserna och Jordbruksverket som fördjupat sig i 

frågan om målgruppens behov. Den nya broschyren kan läsas under webbadressen 

http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980006379/Fr%C3%

A5n+ide+till+handling_w.pdf. Se även Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev (nr 8/2010), 
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http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980006289/nyhetsbre

v_december_2010_w.pdf. 

 

DEN NYA LANDSBYGDEN MÄNNISKORNAS LANDSBYGD – PROFESSOR HANNU 

KATAJAMÄKI 

”Framtiden skall inte karaktäriseras av stora och styva strukturer, utan av flexibla, 

mångfasetterade och effektiva nätverk.” Genom mångsidiga boende- och arbetsmiljöer fås ett 

konkurrenskraftigt och vackert land, där utgångspunkten är att lokalsamhällena karaktäriseras 

av närhetens ekonomi. Begreppet utgår ifrån medborgarnas behov att uppnå ett fungerande 

samhälle, där vardagens sysslor kan skötas behändigt. Ordet ”närhet” syftar inte bara på 

geografisk närhet, utan också t.ex. på korta köer till vård och service, tillgång till 

parkeringsplatser då man skall handla, betjäning från en ”lucka”, känslan av trygghet och ett 

mångsidigt socialt nätverk. Landsbygden skall ses som ett ställe dit nutida, moderna 

människor av rationella skäl kan välja att flytta och där närhetens ekonomi kan råda. 

Landsbygden kan även vara ett ymnighetshorn för nya innovationer och företag. Inom den 

breda landsbygdspolitiken uppskattas det mångdimensionella utvecklingsarbete som uppstår 

när olikheter, samt globalt och lokalt möts. Att se landsbygden som en helhet, hör till den 

kulturella värdepluralismen – landsbygdens ödesfrågor bör studeras ur många olika 

synvinklar samtidigt. Den kulturella värdepluralismen förverkligas inte om olika 

förvaltningssektorer och andra grupper med intresse av landsbygden genomför sina egna 

projekt var för sig och ovetande om varandra. Även de politiska partierna skulle ha en 

helhetsvision om landsbygdens framtid. Arbetsmetoden inom den breda landsbygdspolitiken 

är partnerskap, som vid förverkligandet förutsätter att olika parter jämbördigt diskuterar om 

de grundläggande utmaningarna på landsbygden. Kärnan i den breda landsbygdspolitiken är 

kommunikativa processer mellan olika människor. Uppgifterna är hämtade ur en artikel i 

Vasabladet (28.12.2010), vilken skrivits av professorn i regionalvetenskap vid Vasa 

universitet, Hannu Katajamäki, som tillika är landsbygdsprofessor. 

 

336 KOMMUNER I FINLAND EFTER ÅRSSKIFTETS SAMMANSLAGNINGAR 

Vid årsskiftet verkställdes 6 kommunsammanslagningar, varefter det finns 336 kommuner i 

Finland. Karttula kommun anslöts till Kuopio stad, Kuhmalax kommun med Kangasala 

kommun, Kylmäkoski kommun med Akaa stad, Artsjö kommun med Orimattila stad och 

Varpaisjärvi kommun med Lapinlahti kommun. Kommunerna Oravais och Vörå-Maxmo slås 

ihop och en ny kommun Vörå grundas. Dessutom verkställs partiella sammanslagningar 

mellan kommunerna Villmanstrand och Imatra, Masko och Nådendal, Vihanti och Siikajoki, 

Virdois och Etseri, Asikkala och Mäntyharju, samt Pälkäne och Kuhmalax (nu Kangasala då 

beslutet trätt i kraft). Uppgifterna är från finansministeriets pressmeddelande som finns på 

http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20101222Aend

rin/name.jsp. 

 

LYCKLIGASTE KOMMUNERNA FINNS PÅ ÅLAND OCH I ÖSTERBOTTEN VISAR 

UNDERSÖKNING – VINNARKOMMUNENS DIREKTÖR TAR DET HELA MED RO 

De lyckligaste finländarna bor i åländska kommunen Vårdö som har ca 450 invånare, allt 

enligt en undersökning av tidningen Ilta-Sanomat. Tidningen listade 23.12.2010 landets 343 

kommuner enligt statistik från de två senaste åren med bl.a. index som åldersstruktur, 

valdeltagande, arbetslöshet, samt antalet skilsmässor och brott. Av de tio lyckligaste 

kommunerna var hela sju åländska och tre österbottniska. Den stad som placerade sig högst på 

listan var Grankulla, medan Närpes var tvåa bland städerna på 21:a plats. Helsingfors 

placerade sig på 308:e plats. Vårdös kommundirektör Magnus Sandberg lägger inte särskilt 

stor vikt vid undersökningen. Det blir lätt bristfälligt när man jämför små kommuner med 
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stora rakt av, t.ex. en undersökning jämförde företagsamhet per capita och då får ju små 

kommuner mycket högre resultat. Det beror på hur man mixar statistiken. Uppgifterna är från 

Vasabladet (24.12.2010) och från Ålandstidningens nätupplaga (insatt 23.12.2010) under 

adressen http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=24947&iPage=1. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

”Fantastiskt, jätteroligt” – programledaren för Bonde söker fru Linda Lindorff om 

utnämningen till ”Årets lantis” 

Tidningen Land har utnämnt Linda Lindorff, programledare för Sveriges TV4-program Bonde 

söker fru, till ”Årets lantis 2010” för hennes förmåga att ”guida bönder och TV-tittare genom 

kärlekslivets labyrinter”. ”Fantastiskt, jätteroligt. Jag är verkligen en äkta lantis och kan lova 

att det blir minst en säsong till med Bonde söker fru”, säger Lindorff till tidningen Land. 

Lindorff är uppväxt i Vilhelmina i Lappland och säger att hon står stadigt i den svenska 

myllan. Med på listan över årets hetaste lantisar finns också filmregissören Colin Nutley som, 

enligt tidningen, genom sina filmer visat förståelse för den svenska landsbygden bättre än de 

flesta. Uppgifterna är från Upsala Nya Tidnings nätupplaga och finns under adressen 

http://www.unt.se/fredag/linda-lindorff-ar-arets-lantis-1176624.aspx. 

 

Boendets och företagandets moderna landsbygd diskuteras på tillställning i Lahtis 

Den 11 januari kl. 12.30-16 hålls en tillställning om boendets och företagandets moderna 

landsbygd på Kartanohotelli i Messilä, Lahtis. Syftet är att föra samman utvecklarna för 

landsflyttning, landsbygdsboende och -företagande. Man kommer att diskutera bygdernas 

fördelar och problem, identifiera gemensamma mål och aktivera samarbetet till förmån för en 

framgångsrik modern landsbygd. Som vägkost får man bl.a. ta del av en projektpresentation 

och företagserfarenheter. Tillställningen (på finska) ordnas av Lansbygdspolitiska 

samarbetsgruppens (YTR:s) temagrupper bör företagsamhet respektive landsbygdsboende. En 

liknande tillställning ordnas i Kuopio 13.1. Anmälningsuppgifter (anmälan senast 7.1, Lahtis 

och 10.1, Kuopio) och program finns som länkar på YTR:s hemsida under adressen 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/yrittajyys. 

 

Syd-Österbotten i tur för Landsbygds-rådslaget – träffen kan följas på nätet 

Det fjärde Landsbygds-rådslaget hålls måndag 17.1 kl. 18-21 på Företagshuset Dynamo i 

Närpes. Kallade till träffen är landsbygdsaktörer från Syd-Österbotten. Syftet med 

Landsbygds-rådslagen är att plocka ut de viktigaste problemen i respektive region och 

komma överens om hur vi skall tackla dem. Arrangör är Svenska Temagruppen inom YTR. 

Anmälan till Landsbygds-rådslaget i Närpes kan göras senast 10.1 till Svensk Byaservice: 

Kenneth Sundman på tel. 06-320 4151, e-mail kenneth.sundman@studiecentralen.fi, eller 

Peter Backa på mobil 040 595 0444. Programmet finns på Svensk Byaservice hemsida under 

adressen http://byaservice.byar.fi/document.asp?id=ziq68tz67e0. Se även Peter Backas 

påminnelse under adressen http://svenskalandsbygdsntverket.blogspot.com/ med anledning av 

att programmet Bambuser kommer att användas under träffen. 

 

Möjlighet till utökat samarbete när tvåspråkiga Leader-grupper håller skolningsdag i Vasa 

Under seminariedagarna i Vasa 4-5.2 ges utbildning och information, dels till 

aktionsgruppernas personal och dels till deras styrelsemedlemmar. Målsättningen med att 

kalla både personal och styrelsemedlemmar till gemensam träff, är att öka informationen 

mellan grupperna. Med seminariet vill man ge möjlighet till utökat samarbete mellan de 

svenskspråkiga och de tvåspråkiga Leader-aktionsgrupperna. För mer information: 

matias@aktion.fi, mobil 040 183 8653 eller hans.bergstrom@maaseutu.fi, mobil 040 531 

1966. Mer uppgifter om kommande evenemang – pågående kampanjen Byar med livskraft, en 
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landsbygdskongress, ett bredbandsseminarium och Landsbygdsparlamentet – finns i 

landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev (22.12) som kommer upp på deras hemsida 

www.landsbygd.fi inom kort. 

 

Landsbygdsutvecklingsåret 2010 – axplock ur Nyhetsbrevet 

Svensk Byaservice Nyhetsbrev inom landsbygdsutveckling utkom i fjol med 44 nummer, 

liksom föregående år. Den finska versionen, Maaseudun kehittämisen Uutiskirje, hade fem 

nummer, även här samma antal som året innan. Som bilaga medföljer nu ett urval av 

händelser under året som vi skrivit om i Nyhetsbrevet. 

 

 

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, som utkommer en gång i veckan med Svenska Temagruppen (SveT) inom 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, 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@studiecentralen.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@studiecentralen.fi. Ifall 

någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 
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