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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• EU:s ”Integrated coastal zone management” (ingår i fplu:s åtgärdsprogram) - andra 
utkastet av ”suomen rannikkostrategia” klar 

• Minst 350 miljoner euro behöver reserveras för aktionsgrupperna 
• Byaverksamheten har förutsättningar att ta hand om servicen 
• Seminarium i Stockholm om landsbygdsutveckling och Leader 
• Nytt nätverk i norra Sverige – Luns 
• Sagt på landsbygdskonferensen 

 
 
EU:s ”INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT” (ingår i FPLU:s 
åtgärdsprogram) - ANDRA UTKASTET AV ”SUOMEN RANNIKKOSTRATEGIA” KLAR 
Miljöministeriet har färdigställt andra utkastet av ”Suomen rannikkostrategia” (Finlands 
kuststrategi). I strategin uppmanas landskapsförbunden att utveckla regionala strategier. Den 
har även sänts till Kommissionen, varifrån feedback och förslag för fortsatta åtgärder väntas i 
början av år 2007. Den nationella kuststrategin ger riktlinjerna för den regionala nivån, där 
man har som uppgift att utarbeta kuststrategin på landskapsnivå, uppgöra åtgärdsförslagen, 
koordinera finansieringen inom regionen och följa upp förverkligandet. Arbetet med strategin 
syftar till att bevara den värdefulla kustmiljön och att förbättra människornas förutsättningar 
att leva där. Utkastet (på finska) kan läsas i sin helhet på miljöministeriets hemsida under 
webbadressen http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=49301&lan=FI. 
 
MINST 350 MILJONER EURO BEHÖVER RESERVERAS FÖR AKTIONSGRUPPERNA 
De lokala aktionsgrupperna förutsätter, att man reserverar minst 350 miljoner euro för dem i 
EU:s kommande programperiod. Aktionsgrupparbetet har genom statsrådets beslut utvidgats 
till att gälla hela landet under programperioden 2000-2006, så för fastlandets 
landsbygdsstrategi under programperioden 2007-2013 ingår det i hela landet täckande 
aktionsgrupparbetet. Med beaktande av aktionsgruppernas nuvarande finansieringsnivå, är det 
väl grundat att förutsätta minst 350 miljoner euro för aktionslinje 4 under nästa 
programperiod. Appellen överlämnades 9.5 till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja. 
Läs mer på webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id480/body0=2333. 
 
BYAVERKSAMHETEN HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT TA HAND OM SERVICEN 
Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) har med intresse följt med den 
pågående kommun- och servicestrukturreformen. SYTY ser det som självklart att uppgifter 
överförs från allt större kommuner till byarna. Byaverksamheten är även beredd att ta emot 
den här utmaningen. Redan under några år har man inom byaverksamheten förverkligat 
projekt på lokal-, regional- och riksnivå, vilka har ökat beredskapen att ta emot 
serviceuppgifter. I diskussioner som förts, har man ännu inte varit inne på de här 
tankegångarna. Men om man verkligen ämnar ordna servicen och få till stånd någon slags 
rättvisa, skall byarnas roll tas på allvar. Byaverksamheten är även en lämplig 
serviceproducent på så sätt, att den har till sitt förfogande goda nätverk som täcker hela 
landet, vilket är förutsättningen för ett fungerande medborgarsamhälle. SYTY anser den 
påbörjade reformen som synnerligen behövlig. Den är en ambitiös strävan från regeringens 



sida och förhoppningsvis lyckas den. Hela pressmeddelandet (på finska) från SYTY finns som 
bilaga. 
 
SEMINARIUM I STOCKHOLM OM LANDSBYGDSUTVECKLING OCH LEADER 
Svenska LEADER-nätverket, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), 
Glesbygdsverket, Landsbygdskommittén och Jordbruksverket arrangerar ett seminarium om 
landsbygdsutveckling och LEADER i Europa 30.5 på KSLA i Stockholm. Genom seminariet 
hoppas man få en större gemensam förståelse för LEADER som metod för 
landsbygdsutveckling och på vilka olika sätt den kan användas. Målgruppen är politiker, 
beslutsfattare inom ministerier, län och regionala organ, samt även representanter från 
sammanslutningar och utvecklingsorganisationer. Anmälan till seminariet skall göras senast 
22.5. Från webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx finns hänvisning till 
inbjudan m.m. 
 
NYTT NÄTVERK I NORRA SVERIGE - LUNS 
LUNS (Lokal utveckling i norra Sverige) är ett relativt nyetablerat fritt och frivilligt nätverk 
mellan länsbygderåden i de fem Norrlandslänen inom Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! 
(HSSL). Till Norrland hör Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrland och 
Gävleborgs län. De omfattar 50 % av Sveriges yta med 1,2 miljoner innevånare, motsvarande 
15 % av befolkningen. Syftet med nätverket är bl.a. att etablera samarbete inom byarörelsen i 
hela Norrland, verka för kompetenshöjning, samt föra fram de speciella förhållanden som 
gäller för landsbygd/lokal utveckling i Sveriges mest glesbefolkade del och föreslå åtgärder, 
som de anser gynnar en positiv utveckling av Norrlands lands- och glesbygd. Arbetet är i 
huvudsak Internetbaserat. Nätverket koordineras av Nils G Johansson, e-mailadress 
nils.g@detnvanavet.nu. Läs hela artikeln på HSSL:s hemsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=335. 
 
SAGT PÅ LANDSBYGDSKONFERENSEN 
Här nedan följer några uttalanden (inte ordagrant återgett) under landsbygdskonferensen i 
Vasa (11-12.5): 
- Alla vill till himlen, men ingen vill dö! Enligt professor Hannu Katajamäki vill alla ha 
landsbygden kvar, men ingen vill betala för den. 
- När jag kommer hem från seminariet, är min fakultet ”nerlagd”. Universitetslektor Erland 
Eklunds beskrivning av hur snabbt man lägger ner utbildning i lantbruksvetenskaperna ute i 
Europa. Uttalandet fick Eklund höra av en kollega, när de var på konferens någonstans i 
Europa. 
- Finns det någon utdöende by här i trakten? Utvecklingschefen på Glesbygdsverket i 
Sverige Inger Normarks beskrivning av hur massmedia vill skapa rubriker och inte tar reda på 
hur det verkligen är i Norrland. 
- Den tiden är förbi då man kunde fundera på att höja röstningsprocenten utan sakfrågor. 
Det som får mer folk till valurnorna enligt landsbygdsrådet Eero Uusitalo, är frågor som 
direkt berör folket. 
 
 
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 de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 



Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-sidor 
för mera info. 


