
SVENSK BYASERVICE 
  
NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 38/vecka 45  7.11.2007 
 
 
Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Norra Europas största hästanläggning placeras i den svenska kulturbygden Larv 
• Ingen vinstskatt, särskilda statliga pengar, utnyttja EU-program – HSSL:s ordförande 

om stöd till lokal kapitalbildning 
• Kontraktering och förmedlarorganisationer för lokal verksamhet – runda med 15 

regionala workshopar inleds 
• Avtalen mellan JSM och Leader-aktionsgrupperna skrevs under 
• Lokal hembygdsforskning på tapeten när FSH håller seminarium i Nykarleby 
• Skärgårdsseminarium intill Kvarkens världsnaturarv 

 
 
NORRA EUROPAS STÖRSTA HÄSTANLÄGGNING PLACERAS I DEN SVENSKA 
KULTURBYGDEN LARV 
I slutet av senaste månad kom Vara kommun, som ligger i Västra Götalands län, överens med 
markägare om den mark som nu Vara Horse Arena placeras på. Norra Europas största 
hästanläggning kommer att ligga i orten Larv, som har ca 200 invånare och är en gammal 
kulturbygd i gränslandet mellan slätt och skog. Enligt projektledaren Olle Ryegård har man 
som plan att engagera upp emot 500 personer indirekt eller direkt i bygget. En fullt utbyggd 
arena skulle sedan kunna ge direkt eller indirekt mellan 400-500 arbetstillfällen. Som mest 
skulle det kunna finnas upp till 700 hästar i området. Till arenan är även kopplad en ny by, 
som kommer att innehålla 150-200 bostäder med dess invånare. Vara Horse Arena, som skall 
invigas år 2011, består av fyra olika delområden: en unik hästsports- och evenemangsarena, 
en komplett ridsportsanläggning, en företagsby samt bostadsområden. I området planerar man 
för 30-40 företagsetableringar. Projektet initierades av Vara kommun och sköts nu i samarbete 
med Leader+, Sparbanksstiftelsen och Vara lantmannaskolans främjande. Mer info finns 
under webbadressen http://www.varahorsearena.se/. 
Hästnäringen i Sverige omsätter årligen 20 miljarder kronor, genererar ytterligare 26 
miljarder/år, 4 miljarder i skatteintäkter, motsvarar 10 000 heltidstjänster och genererar 
ytterligare 18 000 heltidstjänster. 
 
INGEN VINSTSKATT, SÄRSKILDA STATLIGA PENGAR, UTNYTTJA EU-PROGRAM 
– HSSL:s ORDFÖRANDE OM STÖD TILL LOKAL KAPITALBILDNING 
Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) ordförande Karl-Erik Nilsson höll ett 
uppskattat slutanförande på årets Lokalekonomidagar 25-26.10 i Växjö, där han föreslog 
följande tre åtgärder för att underlätta för och stödja lokal kapitalbildning: Befria 
bygdebolagen och liknande lokala ”kapitalsamlare” från vinstskatt, avsätt särskilda statliga 
pengar för att få igång den lokala kapitalbildningen, samt utnyttja EU-programmen för den 
lokala kapitalbildningen. Årets Lokalekonomidagar, som tog upp platsens betydelse i 
ekonomin, var de sista som arrangerades i Växjö. Nästa år tar Mälardalens högskola över 
ansvaret för konferensen. Uppgifterna är hämtade från HSSL:s hemsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=775. 
Ett bygdebolag är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning som ägs av dem som bor i en 
bygd. Ett sådant här bolag kan ta risker, få lån i banken som andra bolag, utveckla bygdens 



resurser, anlita lokal arbetskraft m.m. Mer om bygdebolag finns på webbadressen 
http://www.flyinge.nu/bgab/. 
 
KONTRAKTERING OCH FÖRMEDLARORGANISATIONER FÖR LOKAL 
VERKSAMHET – RUNDA MED 15 REGIONALA WORKSHOPAR INLEDS 
Det kommer att hållas en kontrakteringsrunda i vårt land, som har som mål att få fram 
lösningar på utvecklingen av förmedlarorganisationernas verksamhet. Under tillfällena 
koncentrerar man sig även på det lokala stödet, samt att fylla landsbygdens serviceluckor. Det 
som under rundan fås fram om lokala försök, idéer och erfarenheter, tillställs beslutsfattarna. 
Rundan ordnas av projektet Kontraktering och förmedlarorganisationer för lokal verksamhet 
– Koordinering av strategin och genomförandet (Sopimuksellisuus ja välittäjäorganisaatiot 
paikalliseen toimintaan – Strategian ja toteuttamissuunnitelman koordinointi). Det här 
projektet, som startade i augusti och håller på till slutet av år 2008, riktar sig till utvecklare på 
lokalnivå. Levón-institutet vid Vasa universitet har hand om projektet, vilket finansieras av 
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR. Som samarbetspartner ingår Suomen 
Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf och Maaseudun Sivistysliitto – Landsbygdens 
bildnings- och kulturförbund. Man kan redan nu anmäla sig till workshoparna som hålls på 15 
orter och där den första workshopen i kontrakteringsrundan hålls den 27 november i Ilmajoki. 
För mer info (på finska) se webbadresserna http://www.sopimuksellisuus.info/page1001.html 
och http://www.uwasa.fi/levon/maaseutu/materiaali/Nettiesite.pdf. 
Svensk Byaservice kommer att i fortsättningen använda ordet KONTRAKTERING på 
svenska för finskans SOPIMUKSELLISUUS. Vi önskar att även alla andra 
landbygdsutvecklare härefter använder kontraktering i svenska texter. Den som har en 
bättre översättning av sopimuksellisuus bedes meddela omgående till e-mailadressen längst 
ner på Nyhetsbrevet. 
 
AVTALEN MELLAN JSM OCH LEADER-AKTIONSGRUPPERNA SKREVS UNDER 
Minister Sirkka-Liisa Anttila på jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Leader-
aktionsgrupperna undertecknade i går avtal om genomförande av lokala program för 
utveckling av landsbygden under åren 2007-2013. Enligt avtalen, som stipulerar om 
samarbetet mellan aktionsgrupperna och ministeriet, åtar sig grupperna att följa de lokala 
utvecklingsplanerna, medan ministeriet har i uppgift att ordna finansiering. Aktionsgrupperna 
uppskattar att ca 7 000 projekt kommer att få finansiering. Uppgifterna är från jord- och 
skogsbruksministeriets pressmeddelande (6.11) som finns under webbadressen 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/071106_leader.html. 
Under programperioden har Finland 55 lokala aktionsgrupper med verksamhet som täcker 
alla landsbygdsområden på det finländska fastlandet. Finansiering erhålls ur EU:s 
landsbygdsfond inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-
2013. Under programperioden uppgår gruppernas offentliga finansiering till 242 miljoner 
euro, varav en femtedel av medlen kommer från kommunerna där aktionsgrupperna arbetar. 
Ytterligare insamlas 128 miljoner euro från företagare, föreningar och andra samfund, 
inklusive talkoarbetet. Den offentliga finansieringen för en grupp varierar mellan 2,5-6,8 
miljoner euro. 
 
LOKAL HEMBYGDSFORSKNING PÅ TAPETEN NÄR FSH HÅLLER SEMINARIUM I 
NYKARLEBY 
Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) ordnar ett seminarium om lokal 
hembygdsforskning på Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 10.11 kl.10-16. Seminariet tar 
upp frågan om den lokala hembygdsforskningen, både när det gäller metoder och synpunkter. 
Man får bl.a. ta del av tips för fritidsforskare, hembygdsforskningens start i Finland och bruk 



av historia i dag, en historikers kunskap om byaforskning och en nybörjares erfarenheter av 
hembygdsforskning. Program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 7.11) finns på 
webbadressen http://www.hembygd.fi/start/kurserochsemi/lokal_hembygdssforsk/. 
 
SKÄRGÅRDSSEMINARIUM INTILL KVARKENS VÄRLDSNATURARV 
Svenska Österbottens Byar rf (SÖB) och Bergö Öråd rf arrangerar ett Skärgårdsseminarium 
på Bergö, Malax 17.11 kl. 12-19. Ämnen som bl.a. tas upp är kustzoner, skärgårdsnaturen på 
Bergö, landhöjningen och geologin i Kvarken, samt världsnaturarvet i Kvarken. För 
utförligare program och anmälningsförfarande se SÖB:s hemsida under webbadressen 
http://www.byar.fi/contentlibrary/SOB/aktuellt/Berg_Skrgrds_sem_nytt.doc. 
 
 
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. 


