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FORSKARRAPPORTEN FINLANDS LANDSBYGD 2015 OFFENTLIGGJORDES 
I forskarrapporten Finlands landsbygd 2015, som offentliggjordes i måndags, har forskarna 
ställt en aktiv och trivsam landsbygd som mål. I den omfattande forskningen vill de bl.a. att 
man skall börja marknadsföra landsbygdens natur och tystnad, utveckla livsmedel med 
hälsovårdande effekt, utvidga gårdarnas nätsamarbete och utveckla produktionen av 
bioenergi. Som risker för landsbygden ser forskarna att de unga inte stannar kvar eller flyttar 
till landet och att energipriserna stiger överraskande, att infrastrukturen inte byggs ut och att 
datatekniken förblir outvecklad. Utredningen Finlands landsbygd 2015 har genomförts av 
landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR, som tillsatts av statsrådet och där mer än 500 
människor från ministerier och organisationer medverkat. I utredningen ritas fyra olika 
scenarier upp om hur landsbygden i Finland mår efter tio år. Samarbetsgruppen tar inte 
ställning till vilket scenario som är mest realistiskt. Uppgifterna är hämtade ur tisdagens 
upplaga av tidningen Jakobstads Tidning. 
 
FÖRSTA UTKASTET TILL ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPROGRAM ÄR KLART 
Ett första utkast till Österbottens landskapsprogram för åren 2007-2010, som färdigställts, 
består i detta nu av ett kapitel med förslag till utvecklingshelheter och åtgärder som skall 
genomföras under programperioden. Insatserna finns under fem rubriker som uttrycker mål 
för utvecklingen av landskapet: utveckling av innovationssystem och kunnande, förbättrad 
tillgänglighet samt utveckling av en balanserad regionstruktur och decentraliserad 
energiproduktion, främjande av en välmående natur och miljö, samt stärkt socialt kapital. 
Beredningen av landskapsprogrammet går nu vidare och avsikten är att ett andra utkast till 
landskapsprogram skall vara klart på förhösten. Landskapsprogrammet uppgörs för fyra år i 
sänder och bereds i nära samverkan med de statliga myndigheterna och kommunerna samt de 
sammanslutningar och organisationer som deltar i regionutvecklingen och med övriga 
motsvarande parter. Uppgifterna är hämtade ur Österbottens förbunds Nyhetsfaxet ~ 
Uutisfaksi nr 6-2006. 
 
FÖRENINGEN LEADER ÅLAND HAR GRUNDATS 
Så har då äntligen föreningen LEADER Åland grundats. På mötet i Självstyrelsegården i 
tisdags tillsattes en interimsstyrelse med Mikael Erickson från Ålands bildningsförbund som 
ordförande. Den tillfälliga styrelsen fick i uppdrag att vidareutarbeta stadgeförslaget och att 
skriva programförslag, vilket skall kunna presenteras på nästa stormöte 12.9. Målsättningen 
för föreningen är att öka landsbygdens och skärgårdens generella attraktionskraft genom att 



stimulera nya projekt, vilket skall öka landsbygdsekonomins mångfald. Man vill även bevara 
den traditionella landskapsbilden. Satsningar på bl.a. energiprodukter, marknads- och 
teknikutveckling skall kunna få stöd. 
 
FORUM ÖSTRA NYLAND INLEDDE SAMARBETE MED ÖSTRA NYLANDS 
UNGDOMSFÖRBUND 
Samarbetet mellan Forum Östra Nyland (FÖN) och Östra Nylands Ungdomsförbund (ÖNUF) 
innebär att FÖN:s kansliuppgifter sköts av ÖNUF och dess verksamhetsledare Anne Junna, 
som också fungerar som FÖN:s sekreterare och kassör. Forum Östra Nyland har ordnat fyra 
seminarier kring aktuella frågor inom regionen: byaplanering, kommunreformen, andra 
stadiets utbildning och byskolornas framtid. Inkommande höst arrangeras åtminstone två 
seminarier: en debatt kring kommunreformens konsekvenser ur den enskilda invånarens 
perspektiv och de östnyländska gymnasiernas framtid. Den förstnämnda arrangeras 31.8 i 
Agricolahallen i Pernå och den andra senare under hösten. Forum Östra Nyland, som 
grundades för två år sedan som ett fritt medborgarnätverk med syfte att stärka den frivilliga 
tredje sektorn i Östra Nyland, är registrerad som en förening och har sålunda fått en fastare 
struktur. 
 
NIKLAS ULFVENS UTVECKLINGS- OCH NÄRINGSLIVSCHEF PÅ ÖF 
Verksamhetsledaren för Svenska Österbottens POMO+ Niklas Ulfvens har valts till 
utvecklings- och näringslivschef på Österbottens förbund (ÖF). Tjänsten, som söktes inom 
utsatt tid av tretton personer, tillsätts 1.8. Uppgifterna är hämtade ur Österbottens förbunds 
Nyhetsfaxet ~ Uutisfaksi nr 6-2006. 
 
ANN-SOFI BACKGREN KANDIDAT TILL AEBR:s EXEKUTIVA KOMMITTÉ 
Ledamoten i landskapsstyrelsen för Österbottens förbund Ann-Sofi Backgren har nominerats 
som kandidat till AEBR:s exekutiva kommitté. Det europeiska gränsregionförbundet AEBR 
sammansträder till sin följande generalförsamling i november i Pamplona, Spanien och väljer 
då en exekutiv kommitté för perioden 2006-2008. Uppgifterna är hämtade ur Österbottens 
förbunds Nyhetsfaxet ~ Uutisfaksi nr 6-2006. 
 
SOMMARLEDIGT FÖR NYHETSBREVET 
Nyhetsbrevet tar sommarpaus och utkommer nästa gång i augusti. Svensk Byaservice önskar 
Nyhetsbrevets läsare en solig och avstressande sommar! 
 
 
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! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
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. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


