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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• ”Landsbygden är framförallt en möjlighet till ekonomisk tillväxt, inte ett hinder” – 

OECD-experten Nicola Crosta 
• ”Landsbygdsverket har en viktig roll i uppbyggandet av framtidens landsbygd” – 

jord- och skogsbruksminister Anttila 
• Forskare presenterade och diskuterade sina ”papers” på seminarium om den nya 

hästhushållningen 
• Ansökan om företagsstöd inom programmet för utveckling av landsbygden inleds 4 

juni – senare ansökning från LEADER-grupper 
• Investera i en metodbox för ert utvecklingsarbete 
• Landsbygdsutveckling på agendan då HNSL höll möte i Tromsö 
• Folkrörelserådet HSSL vill bli tydligare – byter namn till Riksorganisationen HSSL 

 
 
”LANDSBYGDEN ÄR FRAMFÖRALLT EN MÖJLIGHET TILL EKONOMISK TILLVÄXT, 
INTE ETT HINDER” – OECD-EXPERTEN NICOLA CROSTA 
Dagens landsbygd är en mycket heterogen helhet, där den berörda politiken koncentreras 
långt till endast jordbruket. Enligt experten inom OECD:s (Organisation för Economic Co-
operation and Development:s) landsbygdspolitik Nicola Crosta kommer även politikerna att 
rikta blickarna på hur livet och näringslivet är på landsbygden och hur landsbygden kunde 
utvecklas utifrån dessa grunder. Inom OECD har man observerat under de senaste åren, att 
innovation finns även på de fattigaste ländernas landsbygd. Innovation på landsbygden är olik 
den som finns i städerna – den finns mera i processerna än i produkterna. Crosta betonade att 
landsbygden inte är ett hinder, utan framförallt en möjlighet till ekonomisk tillväxt. Om man 
låter landsbygden småningom utarmas, tar inte människorna initiativet i egna händer, viket 
riskerar att landsbygden tynar bort. Politiken måste förändras, så att människorna märker att 
det redan finns ”eld under kastrullen”. Hela pressmeddelandet (på finska) från 4.5 finns att 
läsas i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets hemsida under webbadressen 
http://www.mmm.fi/fi/index/luonnonvarayhteistyo/uutiset/070504_oecd.html. Crostas tal (på 
engelska) finns på webbadress http://www.maaseutupolitiikka.fi/Crosta_Reinventing_RP.pdf. 
Esko Taanila, verksamhetsledare för Gro i Öst rf, håller helt med Crosta om det han sade 
om att svagheten i finländsk landsbygdspolitik är att den administreras av ett enda 
ministerium, och att merparten, d.v.s. 79 procent av landsbygdspengarna är reserverade för 
jordbruket. För att utveckla landsbygden är 21 procent på tok för lite. Enligt Taanila borde 
aktionsgrupperna få åtminstone dubbelt mera pengar än nu för att åstadkomma någonting. 
Värre är det för TE-centralerna.  Att göra någon strukturomvandling på landsbygden med 
de pengar som de förfogar över är omöjligt. Däremot är Taanila oense med Crosta om att 
många projekt tilldelas utvecklingspengar alldeles i onödan. Även ”små och gulliga” 
projekt är viktiga ur landsbygdsbefolkningens och byasynvinkeln. Uppgifterna ingick i en 
artikel i dagens upplaga av Landsbygdens Folk. 
Föreläsningssalen vid Helsingfors universitet fylldes 2.5 till sista platsen, då Nicola Crosta 
berättade om de nyaste landsbygdspolitiska linjedragningarna. Den nya landsbygdspolitikens 
utgångspunkt är att höra mer noggrant landsbygdsinvånarna, vilka känner sin miljö bättre än 



någon annan. Föreläsningen var kombinerad med det fältbesök som OECD-forskare gjorde 
på landsbygden i Kajanaland och Nordkarelen 3-5.5. 
 
”LANDSBYGDSVERKET HAR EN VIKTIG ROLL I UPPBYGGANDET AV FRAMTIDENS 
LANDSBYGD” – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTER ANTTILA 
”Genom Landsbygdsverkets grundande har lantbruksförvaltningen visat att man kan förnya 
sig. Jag uppskattar stort, det att lantbruksförvaltningen själv varit aktiv i utvecklandet av det 
egna förvaltningsområdet”, konstaterade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
under öppnandet av Landsbygdsverket igår. Enligt Anttila har Landsbygdsverket sin styrka i 
personalens kunnande. Upprätthållandet och utvecklandet av kunnandet bör ges speciell 
uppmärksamhet. Landsbygdsverkets betydelse och dess roll i EU:s gemensamma 
lantbrukspolitik, i EU-delfinansierade landsbygdsprogrammet, i nationella stödsystem och 
som förverkligare av andra åtgärdsuppgifter är mycket central. Landsbygdsverket kommer att 
ha ett brett samarbete med aktörer på såväl riks-, regional- som lokal nivå. Dess 
servicetjänster berör invånargrupper på landsbygden, allt från odlare till företagare och 
landsbygdens utvecklare. Att sköta den här uppgiften förutsätter gott och öppet samarbete, 
såväl med myndigheter, forskningsanstalter, Europeiska kommissionen som med många andra 
aktörer. Hela pressmeddelandet (på finska) finns på jord- och skogsbruksministeriets hemsida 
under webbadress http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070510_mavi_refa.html. 
 
FORSKARE PRESENTERADE OCH DISKUTERADE SINA ”PAPERS” PÅ 
SEMINARIUM OM DEN NYA HÄSTHUSHÅLLNINGEN 
Inom ramen för forskningsprojektet Hästsam – Den nya hästhushållningen, brukargrupper 
och markanvändning – en utmaning för deltagande planering hölls ett seminarium om den 
nya hästhushållningen, The new equine industry – a multidisciplinary research agenda, i Vasa 
7-8.5 med enheten för rurala studier vid Åbo Akademi i Vasa och forsknings- och 
samarbetscentret FO-RUM vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors 
universitet som arrangörer. Ett tjugotal forskare från Finland, Sverige och Storbritannien 
presenterade sina ”papers” som kan indelas i ämnesområdena: den nya hästhushållningens 
tillväxt och påverkan, den kulturella betydelsen, kunskapen och nya ”användargrupper” 
(inkluderande könsperspektiv) inom hästverksamheten, affärsstyrande och entreprenörskap 
förknippad med den nya hästhushållningen, frågor hörande till planering och konflikter inom 
markanvändning samt hästverksamhet inom socialpedagogik. Intresset och ekonomin kring 
hästar växer kraftigt, vilket innebär både möjligheter och problem. En konkret sak som 
diskuterades var mark- och grannkonflikter, liksom aspekten manligt-kvinnligt. Enligt en 
svensk beräkning betyder åtta hästar en arbetsplats, vilket enligt samma modell betyder att i 
dag har nära 1 000 personer inom gamla Vasa län på ett eller annat sätt jobb inom 
hästnäringen. På FO-RUM:s hemsida http://sockom.helsinki.fi/forum/index.html finns bl.a. 
länkar till seminariet med forskarnas ”papers” och forskningsprojektet Hästsam. En artikel 
om seminariet ingick i Vasabladet 8.5. 
 
ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD INOM PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV 
LANDSBYGDEN INLEDS 4 JUNI – SENARE ANSÖKNING FRÅN LEADER-GRUPPER 
TE-centralerna tar emot ansökningar från 4.6 om företagsstöd som ingår i programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Det är även möjligt att senare 
ansöka om finansiering av LEADER-aktionsgrupperna. I utvecklingsprogrammet, som 
Europeiska unionen delfinansierar, har anvisats 800 miljoner euro för utveckling av regional 
och lokal näringsverksamhet under programperioden 2007-2013. Företagsstödet kan sökas av 
landsbygdens mikroföretag (jordbruksföretag och andra landsbygdsföretagare) som 
förverkligar programmets mål, vilket är att såväl förbättra konkurrenskraften hos de 



fungerande företagen som att hjälpa nya företag. Man vill samtidigt skapa nya arbetstillfällen 
och se till att de nuvarande arbetsplatserna inte försvinner. Hela pressmeddelandet från 3.5 
med bl.a. ansökningsförfarandet finns på Landsbygdsvekets hemsida under webbadress 
http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/070503_meddelande.html. 
 
INVESTERA I EN METODBOX FÖR ERT UTVECKLINGSARBETE 
Metodcenter har tillsammans med Svenska studiecentralen utvecklat metoder och utbildat 
metodhandledare. Nu har man möjlighet att få en egen metodbox med massor av metoder för 
förenings- och verksamhetsutveckling. Under maj och juni får man allt (metodguiden + fem 
handböcker, inom maj dessutom boken ”Lokal kämparglöd” på köpet) för endast 20 euro + 
proto. Läs mer på Metodcenters hemsida på webbadress http://www.methodcentre.com/?p=2. 
Se även Metodcenters senaste nyhetsbrev ( nr 2, den 9 maj) som innehåller följande ämnen: 

• Internationell workshop: Methods for Mobilisation 
• Meborgarråd 
• Finlandssvensk temagrupp inom landsbygdsutvecklingen 
• Metodhandböcker: Investera i en metodbox, Metodhandböcker på engelska, 

Tumstocken on-line 
• Kommande seminarier 

Nyhetsbrevet kan läsas i sin helhet på Metodcenters hemsida under webbadressen 
http://www.methodcentre.com/upload/metodcentrets_nyhetsbrev_nr_2.pdf. 
Metodcenter insamlar, utvärderar och utvecklar metoder, vilka alla strävar till att uppnå 
högre kompetens för grupper, organisationer och nätverk. Möjliggörande, deltagande, lokal 
utveckling och mänsklig tillväxt är nyckelorden för Metodcenters verksamhet. För att uppnå 
detta utgör erkända verksamhetsformer inom folkbildningen basen i Metodcenter.  
 
LANDSBYGDUTVECKLING PÅ AGENDAN DÅ HNSL HÖLL MÖTE I TROMSÖ 
I samband med Norges Velforbunds landsmöte i Tromsö höll Hela Norden ska leva (HNSL) 
sitt första möte för i år i slutet på april. Under mötet behandlades de olika HNSL-ländernas 
situation inom landsbygdsutveckling. Dessutom diskuterades European Rural Alliance (ERA) 
och European Rural Community Association (ERCA). I Danmark pågår som bäst en 
kommunreform, där närmare 300 kommuner skall bli under 100 st. Enligt danskarna innebär 
detta i praktiken att närservicen försvinner, skolor och bibliotek slås samman och att 
närdemokratin blir sämre. Av medlemmarna inom HNSL (11 st.) har bl.a. Hela Sverige ska 
leva (HSSL) mera än 4 000 medlemsorganisationer, Suomen Kylätoiminta ry – 
Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) över 130 medlemsorganisationer och svensk verksamhet 
genom Svensk Byaservice, Landsforeningen i Af Landsbysamfund (LAL) i Danmark 400 
medlemsorganisationer, Norges Velforbund ca 2 000 medlemsföreningar, Landsbyggðin lifi 
(LBL) på Island 17 medlemsorganisationer och Ålands bildningsförbund rf (ÅBF) över 120 
föreningar. Ordförande för HNSL är islänningen Ragnar Stefansson, medan dansken Erik 
Jensen är koordinator. Nästa möte hålls på Åland 23-26.8 där årets HNSL-tidningen ges ut. 
Tidningen sammanställs detta år av Mikael Erickson vid ÅBF (bildningsforbund@aland.net  
eller m.erickson.frimarksaml@aland.net). HNSL:s webbadress är http://www.hele-norden.dk/. 
 
FOLKRÖRELSERÅDET HSSL VILL BLI TYDLIGARE – BYTER NAMN TILL 
RIKSORGANISATIONEN HSSL 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva (HSSL) byter namn till Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva. Namnbytet innebär att uppgiften att stödja de lokala utvecklingsgrupperna, 
blir tydligare. Basen för HSSL:s verksamhet är de mer än 4 000 lokala utvecklingsgrupperna 
runt om i Sverige med fler än hundratusen människor direkt engagerade. Verksamheten berör 
åtminstone en tredjedel av Sveriges befolkning. De lokala grupperna samarbetar även i sina 



kommuner och län i s.k. kommunbygderåd och länsbygderåd. Uppgifterna finns under 
webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=667. 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva uppstod i mitten av 1980-talet som en följd av 
kampanjen Hela Sverige ska leva. Ett fyrtiotal organisationer med intresse för landsbygden 
var aktiva i kampanjen och är sedan dess medlemmar i HSSL. Av detta härrör namnet 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. 
 
 
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. 


