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OECD-STUDIE REKOMMENDERAR INDUSTRILÄNDERNA ATT SLUTA STÖDA 
ALTERNATIVA BRÄNSLEN 
Statliga stöd till biobränslen är onödiga och bidrar till höjda livsmedelspriser och 
miljöförstöring, skriver organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD i en 
ny rapport som ifrågasätter helan nyttan av EU:s biobränslesatsningar. De politiska 
satsningarna för att främja användningen av biobränslen, framkallar spänningar på 
marknaderna utan märkbara fördelar för miljön. Konkurrensen mellan livsmedels- och 
bränsleproduktionen betecknas som en ohållbar företeelse. Produktionen av alternativa 
bränslen förutsätter att användningen av gödsel- och bekämpningsmedel ökar med mer 
försurning och skadad natur som resultat. Enligt OECD-experterna kan biobränslen i bästa fall 
sänka utsläppen av koldioxid med tre procent. Eftersom biobränslen är dyrare än olja, måste 
de stödas med betydande statliga tillskott. Enligt uppskattningar använder USA årligen sju 
miljarder dollar i form av stöd för produktion av etanol, vilket motsvarar en kostnad av 500 
dollar för varje inbesparad ton koldioxidutsläpp. Inom EU kan kostnaden stiga till det 
tiodubbla. Rapporten, som sammanställts som diskussionsunderlag inför ett möte i Paris om 
hållbar utveckling för OECD-ministrar, experter och representanter för näringslivet, drar upp 
ett stort frågetecken över EU:s mål att höja biobränslets andel i trafiken till tio procent före år 
2020. EU borde hellre använda pengarna för mer forskning i den andra generationens 
bränslen. Enligt rapporten borde industriländerna uppmuntras till energibesparing i trafiken i 
ställer för att stöda produktionen av så kallade ”gröna bränslen”. Koldioxidskatter vore ett 
bättre alternativ för att stimulera industrin, att utveckla effektiva och rena teknologier. Det 
finns i dag endast tre slag av biobränslen som är fördelaktigare än oljebaserade bränslen enligt 
studien – etanol av brasilianskt socker, etanol som framställts av biprodukter från 
pappersindustrin samt biodiesel av djurfetter och använd matolja. Uppgifterna är hämtade ur 
en artikel i tidningen Landsbygdens Folk från senaste vecka (14.9). 
 
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS UTGIFTER FÖR NÄSTA ÅR 2 796 
MILJONER – 120 MILJONER FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN 
I jord- och skogsbruksministeriets budget för år 2008 uppgår utgifterna till 2 796 miljoner 
euro, vilket innebär en ökning på 170 miljoner euro jämfört med år 2007. Inkomsterna från 
EU är på 968,7 miljoner euro, som är en ökning på 46,6 miljoner euro jämfört med i år. En 



stödform i nästa års budget är bistånd i samband med bioenergiproduktion. På grund av 
sparåtgärderna och produktivitetsprogrammet kommer antalet anställda inom 
förvaltningsområdet att minska med 2,5 procent och förvaltningsområdets anslag med 4,84 
miljoner euro. För utveckling av landsbygden, där regeringens mål är att bevara landsbygdens 
livskraft på ett hållbart sätt, uppgår utgifterna till 120 miljoner euro 2007/2008, en ökning 
med 17 miljoner euro. Under den nya programperiodens (2007-2013) andra år uppgår 
bevillningsfullmakten för projekt inom programmen till sammanlagt 133 miljoner euro, vilket 
är 27 miljoner euro mer än året innan. Inom ministeriets förvaltningsområde genomförs 
strategin i huvudsak med hjälp av åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland samt rådgivning. Utveckling av landsbygden omfattar även de lokala 
aktionsgrupperna och verksamheten ute i byarna. Statsrådets landsbygdspolitiska 
specialprogram följs även under år 2008. För jordbrukets del är utgifterna på 2 231 miljoner 
euro 2007/2008, en ökning på 135 miljoner euro. Målet är bl.a. en fortsatt 
jordbruksproduktion i hela Finland, samt produktion av högkvalitativa råvaror som den 
inhemska livsmedelskedjan behöver. Läs hela pressmeddelandet om budgeten på webbadress 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070913_budjetti.html. 
 
HELTÄCKANDE OCH SNABBA BREDBANDSFÖRBINDELSER EN MEDBORGERLIG 
JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA – LÄS SYTY-GENERALSEKRETERARENS NÄTINLÄGG 
Hyfsat pris på dataförbindelser som täcker hela landet, är en av landsbygdens levnadsvillkor, 
förutom ur näringslivsutvecklingens synpunkt, även för landsbygdens servicestruktur. 
Mången service kan skötas med hjälp av Internet. Det här om något betjänar särskilt 
glesbygdsområdenas invånare, samt underlättar inflyttning av nya invånare. Snabba 
bredbandsförbindelser möjliggör ökat distansarbete på landsbygden och är redan nu en 
förutsättning för så gott som varje landsbygdsföretag, oberoende av verksamhetsbransch. 
Dataförbindelserna är lika viktiga för infrastrukturen som väg- och avloppsnätverket. 
Oberoende av boningsort bör landsbygdsinvånarna ha likvärdiga möjligheter till snabba 
dataförbindelser som övriga. Täckande och tillräckligt snabba bredbandsförbindelser är 
framom allt annat en medborgerlig jämställdhetsfråga. Det principbeslut som statsrådet tog 
om en nationell bredbandsstrategi år 2004, har inte förverkligats överallt på landsbygden. Det 
är viktigt att man fortsätter att använda offentliga medel till projekt för 
dataförbindelseinfrastruktur, där erbjudandet inte uppstår på affärsmässig grund. 
Uppbyggnaden av bredbandsnätverket kan inte lämnas helt åt marknadskrafterna. Enligt 
svensk modell bör man satsa mera på förbindelser med optisk kabel, även med 
samhällsinsatser. 
Artikeln, som är skriven av generalsekreteraren för Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet 
i Finland rf (SYTY) Risto Matti Niemi, kan läsas i sin helhet (på finska) under webbadressen 
http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=3342. 
 
LAND SKALL MED LAG BYGGAS – STORT SVENSKT NATIONELLT EVENEMANG 
Svenska nätverket för Leader+ arrangerar en stor konferens 9-10.10, som blir både en 
avslutning på Leader+ och samtidigt en början på aktiviteter för det nya landsbygdsnätverket. 
Programmet innehåller ett stort antal seminarier, möten och utställningar om vad som hänt 
inom Leader+ och inom andra aktiviteter kring landsbygdsutveckling. Detta för att visa på 
utvecklingskraften och entreprenörsandan i samarbetet mellan näringslivet, den ideella och 
den offentliga sektorn. Huvudseminarierna har dessa huvudrubriker: Sex års goda 
erfarenheter av LAG-arbete i Leader. Framgångshistorier genom goda projektexempel, 
Transnationelllt samarbete är bra och nödvändigt, Hur förstärks landsbygdsprogrammet av 
Leader?, Solo- och mikroföretag skapar både levebröd och tillväxt? och På väg mot en 
landsbygdspolitik. Mer om evenemanget finns att läsas under webbadressen 



http://www.leaderplus.se/sv/redirect_frameset.asp?p=64&time=105035, där även länk till 
slutliga programmet finns. 
 
ERFARENHETSUTBYTE AV SERVICETILLGÄNGLIGHET I GLESBYGDSOMRÅDEN 
– DESERVE-PROJEKTET  I FINLAND HÅLLER SLUTSEMINARIUM I SOTKAMO 
Deserve-projektet, som pågått under åren 2004-2007, håller sitt finländska slutseminarium i 
Sotkamo 27.9. Under dagen ges föredragningar om service och servicecenter, såväl i Finland, 
Sverige som i Skottland. Under projektets gång har det i länderna startats flera pilotprojekt, i 
Kajanaland, Finland sex stycken. Genom projekten försöker man bl.a. få till en mångsidigare 
service, utveckla el-servicen, samt dra fördel av andra länders erfarenheter från Deserve-
projekten. Slutseminariet arrangeras i samarbete med Kajana universitetscenters Palma-
projekt (service på landsbygden och i glesbygdsområden). Anmälan görs senast 19.9 till Pirjo 
Moilanen, Kajana universitetscenter, på tel. (08) 632 4816 eller på e-mailadress 
pirjo.moilanen@oulu.fi.  
Målet för Deserve-projektet – servicetillgänglighet i glesbygdsområden: överföring av 
modeller och erfarenheter från ett land till ett annat – var att förbättra servicens tillänglighet 
i glesbygdsområden. För att nå hit strävade man efter att överföra verksamhetsmodeller och 
erfarenheter från ett land till ett annat. Uppgifterna (på finska) är hämtade från 
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps hemsida och finns på webbadressen 
http://www.maaseutupolitiikka.fi/?371_m=504&s=4. Under webbadressen 
http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/seminaarit/Deserve_final_seminar_program.pdf 
finns programmet. Se även webbadressen http://www.nppdeserve.info/index.asp med alla 
deltagarländer (på engelska): Finland, Island, Norge, Skottland och Sverige. 
 
SYTY OCH AKTIONSGRUPPERNA FIRAS UNDER FÖRSTA LOKAALI-SEMINARIET 
Landsbygdsutvecklarna samlas för att fira Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i 
Finland rf:s (SYTY:s) och aktionsgruppernas tio år fredagen den 21 september i Loima. 
LOKAALI – De lokala utvecklarnas nationella jubileumsseminarium ordnas för första 
gången. Det ersätter de tidigare ordnade Nationella byadagar och Kylätoiminnan tie-
seminariet. Målet är att samla allt bättre såväl landsbygdsutvecklarna som övriga 
medborgaraktivister. Mer om seminariet, program och anmälan (senast 18.9) finns (på finska) 
under webbadressen http://www.farma.fi/varsinais-suomenkylat/ajlokaalimikaon.html. 
 
 
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. 
 


