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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Drömmar, dilemmas, faror i landsbygdens framtidsscenarier – presentationer kan 

lämnas in för konferensen Rural Futures 
• Regional landsbygdsdel skall sätta fart på landsbygden 
• Internationellt Leader-projekt vill förbättra byaplaner och lokal förvaltning 
• Byar i Sverige testar satellitbredband via världsomspännande EU-projekt 
• Jordbruket numera en tillväxtbransch som intresserar ekonomiska placerare – tyskt 

storjordbruk går in på börsen 
• ”Se på din omgivning med internationella ögon” – åländska projektet Kompletterande 

intäkter körde i gång 
• EU-projekt för att främja grannsämjan fick motsatt verkan 
• Nytt nummer av Flash News 

 
 
DRÖMMAR, DILEMMAS, FAROR I LANDSBYGDENS FRAMTIDSSCENARIER – 
PRESENTATIONER KAN LÄMNAS IN FÖR KONFERENSEN RURAL FUTURES 
Ju mer osäker framtiden är, desto svårare är det att förutse – och desto viktigare blir det att 
förutse. En gammal truism, men det tycks passa bra i nuvarande läge inom landsbygdsfrågor. 
Konferensen Rural Futures vid Universitetet i Plymouth 1-4.4.2008 kommer att reflektera 
många frågor vid begrundandet av landsbygdens framtidsscenarier. De forskare som ännu vill 
lämna in sina presentationer för konferensen (förlängda ansökningstiden gick ut 12.11), 
meddelar om detta till e-mailadress susie.bissell@plymouth.ac.uk. Mer information om 
konferensteman och presentationer finns att fås på konferensens webbsida under adress 
www.ruralfuturesconference.org.  
 
REGIONAL LANDSBYGDSDEL SKALL SÄTTA FART PÅ LANDSBYGDEN 
Regeringen namngav förra veckan (8.11) de 19 områden (bestående av 90 kommuner) 
tillhörande det landsbygdpolitiska specialprogrammets regionala landsbygdsdel. Den 
regionala landsbygdsdelen grundar sig på regeringens godkännande (23.3.2007) av det 
landsbygdspolitiska specialprogrammet 2007-2010. Syftet med den regionala delen är att 
förbättra utvecklingsarbetet i de regioner som är utanför regioncentran och stadsregionerna i 
Nyland. Regionerna, som har fått ansöka om programmets aktiveringspengar på en miljon 
euro via landskapsförbunden, kan själva bilda önskade samarbetsområden för att ansöka om 
aktiveringspengar och delar. De största regionerna omfattar flera ekonomiska regioner, medan 
de minsta består av en kommun. Till den Ekonomiska regionen för Sydösterbottens kustland 
hör Närpes, Kristinestad och Kaskö. Den regionala landsbygdsdelen skall för sin del hjälpa 
landsbygden att bättre utnyttja EU-programmens rätt så stora utvecklingspengar under den 
påbörjade sjuårsperioden, samt påskynda landsbygdsutvecklingen. Hela pressmeddelandet 
med de 19 namngivna områdena finns att läsas (på finska) under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/69908411A23A4B5BC2257
38D003FBFE9. 
 



INTERNATIONELLT LEADER-PROJEKT VILL FÖRBÄTTRA BYAPLANER OCH 
LOKAL FÖRVALTNING 
Projektet Village Development Plans and Local Governance strävar till att förbättra kvaliteten 
och effektiviteten på byaplaner och lokala insatser genom att fästa uppmärksamheten på 
förhållanden mellan bybor, Leader-aktionsgrupper, lokalt och regionalt styrande och andra 
relevanta parter. Projektet skall inte enbart leda till bättre och mer effektivare byaplaner, utan 
även till ”företagsamma” medborgare och bättre lokal förvaltning. I projektet ingår fyra 
internationella Leader+ -områden i länderna Irland, Sverige, Danmark och Holland. Andra 
lokala aktionsgrupper kan delta i svarsvisiten i Danmark 22-23.11 eller i slutseminariet i 
Sverige 22-23.1.2008. Mer om projektet och svarsvisiten i Danmark finns under webbadress 
www.villagedevelopment.eu. 
 
BYAR I SVERIGE TESTAR SATELLITBREDBAND VIA VÄRLDSOMSPÄNNANDE 
EU-PROJEKT 
Thomas Lindblom har fått en parabol på 1,80 m i diameter installerad på sin gård i Lomträsk 
och har nu tillgång till trådlöst bredband som är 10-20 ggr snabbare än den tidigare 
modemuppkopplingen. Eftersom Thomas är på väg att etablera ett företag inom 
turistnäringen, tror han sig få stor nytta av ett snabbare Internet via satellit. Han är glad att 
Lomträsk är en av två byar i Arvidsjaur kommun i landskapet Lappland, som via det 
gigantiska EU-projektet Rural Wings, deltar i ett försök att leverera teknologitjänster över 
satellit till landsbygden. Den andra inlandsbyn som får delta i projektet är Avaviken. Förutom 
Arvidsjaur skall även det tre år långa projektet testas i bl.a. Afrika och på vissa öar i 
Grekland, där man delvis kommit igång. Uppgifterna är från senaste veckas tisdagsupplaga 
(6.11) av dagstidningen Norra Västerbotten och finns att läsas under webbadressen 
http://www.norran.se/sektion_c.php?id=7293465&avdelning_1=104&avdelning_2=0. För 
mer info om projektet Rural Wings gå in på webbadressen http://www.ruralwings-
project.net/rw/Home/default.aspx. 
 
JORDBRUKET NUMERA EN TILLVÄXTBRANSCH SOM INTRESSERAR 
EKONOMISKA PLACERARE – TYSKT STORJORDBRUK GÅR IN PÅ BÖRSEN 
Jordbruket är numera en tillväxtbransch som intresserar ekonomiska placerare, en trend som 
storjordbruket KTG-Agrar (inkluderande tio biogaskraftverk) utnyttjar och introducerar sig på 
börsen för att skaffa kapital. Det tyska företaget betecknar sig som Europas ledande 
jordbruksproducent, omfattande 19 jordbruksföretag med sammanlagt 14 000 hektar åker, 
varav 85 procent är arrendejord. Börsintroduktionen (15.11), som saknar sin motsvarighet i 
både Tyskland och Europa, skall möjliggöra en expansion i form av nya uppköp av gårdar och 
odlingsmark i västra och östra Tyskland, Litauen samt även i andra östeuropeiska länder. 
Börsanalytikerna ger KTG-koncernen goda odds, där företaget profiterar på en megatrend. 
Världsbefolkningen ökar och de s.k. tröskelländerna genomgår en snabb ekonomisk tillväxt, 
emedan världens spannmålslager minskar och befolkningens konsumtion ökar. Nya sektorer, 
som bidrar till att jordbruket ses som en attraktiv bransch med goda framtidsmöjligheter, är 
biobränslen och ekologiska livsmedel. Mer finns att läsa i fredagens upplaga (9.11) av 
Landsbygdens Folk, på nätet under webbadressen http://www.slc.fi/lf_nyheter.asp.  
 
”SE PÅ DIN OMGIVNING MED INTERNATIONELLA ÖGON” – ÅLÄNDSKA 
PROJEKTET KOMPLETTERANDE INTÄKTER KÖRDE I GÅNG 
Landsbygdsprojetktet Kompletterande intäkter på Åland har kommit i gång. Det är ett 
delprojekt under Landsbygd 2010 som i sin tur är en fortsättning på projektet Landsbygd 
2006. Deltagarna skall under projektet lära sig att utveckla nya eller kompletterande 
intäktskällor som gör det möjligt att bo kvar på landsbygden året runt, trots att lönsamheten 



inom det koventionella jordbruket försämras. Nya intäktskällor för en lantbruksfastighet kan 
vara boende, mat och dryck, jakt och fiske, hästturism, samt upplevelse- kunskapsturism. Man 
har ställt upp en målbild för projektet – att skapa ett utbud av aktiviteter och boende med en 
sådan kvalitet att marknadsföringen kan inriktas på en internationell och priskänslig grupp. 
Enligt projektledaren Kaj Rosberg handlar det om att kombinera olika möjligheter och att öka 
utbudet för att öka attraktionen och därmed chansen att få ut ett högre pris för sin produkt. För 
att få inspiration på vägen hade konsulten och reseproducenten Jan Wigsten från Gotland 
bjudits in till mötet på Ulfsby gård. Han uppmanade deltagarna at se på sin omgivning med 
internationella ögon. Utländska kunder är beredda att betala lite mer, om de får vad de vill ha. 
Wigstens definition på bra service är: ”Bra service är inte att le mot din gäst, bra service är 
att få din gäst att le mot dig! . Uppgifterna är från en längre artikel i Landsbygdens Folk 
(9.11). 
I Landsbygd 2010 ingår, förutom Kompletterande intäkter, Företagare- och 
företagsutveckling samt Lokal förädling och försäljning. Delprojekten Lokal förädling och 
Kompletterande intäkter genomförs i samarbete med Ålands Fiskare. Kaj Rosberg från 
Sverige är projektledare för samtliga, medan projektansvarig är Lena Brenner på Ålands 
landsbygdscentrum. 
 
EU-PROJEKT FÖR ATT FRÄMJA GRANNSÄMJAN FICK MOTSATT VERKAN 
Ett EU-projekt för att förbättra gemenskapen, har gjort att byborna i Bredsjön norr om Timrå i 
Sverige hamnat i luven på varandra. Helan byn ligger nu i fejd med grannbråk, hot och 
polisanmälningar. Senaste vecka friades en av konfliktens centralfigurer, som stått åtalad i 
tingsrätten, anklagad för att ha ryckt upp gränsstolpar och för att ha tippat höbalar på grannes 
tomt. Utöver tomtgränser handlar tvisten, som delar byn, om anklagelser av fiffel med EU-
projekt och de bidrag som projektet gav. Uppgifterna ingick i en notis i förra veckans 
torsdagsupplaga (8.11) av Österbottningen. 
 
NYTT NUMMER AV FLASH NEWS 
Det nya numret (nr 68, 31 oktober 2007) av Flash News Leader+ Observatory från Leader+ 
Contact Point innehåller följande nyheter: 

• I fokus – samarbete inom Leader+ 
• Brittiskt-polskt agrifood-forum 
• Konferens om gränsöverskridande områden: Europa dag för dag 
• Konferens om hållbart jordbruk 
• Konferens om integrering av migranter på lokal nivå 
• Seminarium om biomassa: utmaningar och möjligheter 
• Nytt livsmedelsteknologicenter för Cumbria 
• Transnationella Leader+ -projektet PromEUregion: en ”smak” av Europa 
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: LAG i Italien söker samarbetspartners för 

bl.a. befrämjandet av kunskaper om lokalprodukter, särskilt inom små och medelstora 
jordbruk 

• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool 
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/68_en.pdf 
finns senaste numret (på engelska) av nyhetsbrevet. 
Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom 
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EU-
nivå, utkommer var 15 dag och är tillgänglig på fem språk: engelska, franska, tyska, 
italienska och spanska. Flash News är också ett redskap för att informera och bli informerad 
om Leader+, inkluderande samarbete inom transnationella projekt. 



 
 
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. 


