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FINLÄNDSK JORDBRUKSPOLITIK KRÅNGLIGAST INOM EU VISAR RAPPORT 
Direktören vid Österbottens TE-central Kaj Suomela har färdigställt en rapport om förenkling 
av jordbrukets stöd- och övervakningssystem. Utredningsarbetet har resulterat i sammanlagt 
22 realiserbara förbättringsförslag, där den största omedelbara inbesparingen gäller 
utvecklingen av de jordbrukspolitiska systemen. Redan en dags inbesparad tid per odlare, 
skulle spara minst 7,8 miljoner euro. Vid en jämförelse mellan de olika EU-ländernas 
jordbrukspolitiska system och därtill hörande normer, framkom att Finlands jordbrukspolitik 
är krångligast, vilket också visar sig i att antalet regelverk och byråkratin inom jordbruket är 
störst inom vårt land. Den finländska stödguiden på 150 sidor motsvaras t.ex. av en dansk på 
78 sidor. Det krävs avsevärda förändringar i de jordbrukspolitiska systemen och de lagar som 
styr dessa, för att på ett betydande sätt minska på byråkratin. Då största delen av regelverken 
för stödsystemen finns på EU-nivå, kommer många av de förbättringsförslag som 
framkommit genom utredningen att föras till EU för behandling. Den nu färdigställda 
rapporten gäller enbart jordbrukets inkomststöd, men lättnader i byråkratin skulle behövas 
inom hela statsförvaltningen. I vårt land finns t.ex. inga beräkningar som visar hur mycket 
byråkratin kostar medborgarna, jordbrukarna eller företagarna. På webbadressen 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/071227_loppuraportti.html finns 
jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande från senaste vecka (27.12.2007), medan 
utredningen (på finska med svenskt sammandrag), Selvitysmiehen raportti – Maatalouden 
tuki- ja valvonta järjestelmien yksinkertaistaminen, finns under webbadressen 
http://www.mmm.fi/attachments/5gtVvmZ1L/5uovjnzCF/Files/CurrentFile/Selvitystyon_rapp
ortti_2007.pdf. 
 
MOTION OCH GRÖN ENERGI TEMAN UNDER GRÖNA ÅRET 2008 
Miljöministeriet har utlyst detta år till ett landsomfattande Grönt År, vilket firas nu för fjärde 
gången (tidigare 1985, 1990 och 2000). Målsättningen för året, som har temat Mera Kraft ur 
det gröna – Gröna Året 2008, är att hos såväl privatpersoner som samfund och företag väcka 
intresse för gröna miljöer och för utveckling och omvårdnad av dessa. Nya 
tyngdpunktsområden för det Gröna Året är att göra användningen av grönområden i 
motioneringssyfte mera populärt och att öka bruket av bioenergi. Teman är mer aktuella än 
någonsin tidigare, genom att man koncentrerar sig på två mycket akuta problem – människans 
psykiska hälsa och klimatförändringen. Man har i talrika undersökningar funnit bevis på 
grönområdens tydliga inverkan på människans välmående. Under året anordnas en mängd 
evenemang runtom i hela Finland, där det, förutom de stora landsomfattande händelserna, 



även ordnas ett flertal mindre evenemang av olika arrangörer. På webbsidan för Gröna Året 
(http://www.vihervuosi.fi/default.asp?id=221) har man sammanställt aktuell information 
(introduktion på svenska) om årets tema. På webbsidan kan man även föreslå olika projekt, 
händelser, evenemang och annat i anslutning till det Gröna Årets verksamheter. Mer info 
finns i jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande (21.12.2007), som kan läsas på 
webbadress http://www.mmm.fi/sv/index/Naturresurssektor/nyheter/071219_vihervuosi.html. 
 
”LANDSBYGDEN ÄR FRAMTIDSLANDET” 
Turismen, som ger över 100 000 arbetstillfällen, är den bransch som vuxit starkast i svensk 
ekonomi. Även många forskare inom landsbygdsutveckling knyter an till turismutvecklingen. 
Men med ökade drivmedelspriser dämpas antalet resor, som i förlängningen slår ut både 
affärer, restauranger och shoppingmöjligheter på landsbygden. Just detta är ett dråpslag för 
den svenska turismnäringen, där bilturismen utgör motor för många orter. Här kan biogas öka 
antalet resor. Eftersom biogas är ett par kronor billigare än bensinen, så gynnar 
biogasmarknaden såväl en hållbar utveckling av landsbygden och jordbruket som bilturismen. 
I Europa har landsbygdsturismens tillväxt skapat fler jobbtillfällen och inkomstmöjligheter, 
men har även haft omvänd inverkan med förbrukning av naturresurser, vilket gör det 
angeläget, att hanteringen av ökad landsbygdsturism går mot en hållbar utveckling. Målet 
med landsbygdsutveckling är att det skall vara ekonomiskt effektivt, men samtidigt 
miljömässigt hållbart. Näringsdepartementet i Sverige har tillsammans med olika departement 
arbetat fram en modern landsbygdsstrategi, där turismen poängteras som särskilt 
betydelsefull. I Jämtland har man mångfald och den kommer i framtiden att vara deras styrka. 
I Ragunda kan man erbjuda traditionella byar och naturliga miljöer, låg befolkningstäthet 
tillsammans med moderniserande, annorlunda och utvecklande turistaktiviteter. ”Vi står inför 
en modern landsbygdsturism vilket kräver annorlunda planering. Turismen är och kommer så 
förbli en stimulerande drivkraft för just landsbygdsutveckling”, skriver GunMarie Persson, 
turismsamordnare för Ragundadalen Turism, i en artikel i onsdagens (2.1) nättupplaga av 
tidningen Östersunds-Posten. Artikeln kan läsas i sin helhet under webbadressen 
http://www.op.se/parser.php?level1=11&level2=52&id=862987. 
 
SENASTE NUMRET AV FLASH NEWS 
Nummer 71, 21 december 2007 av Flash News Leader+ Observatory från Leader+ Contact 
Point innehåller följande nyheter: 

• I fokus – Leader+ -databasen MIDB (The monitoring indicators database) 
• Slutseminarium för projektet om byaplaner och lokal förvaltning Village development 

plans and local governance 
• EU:s andra hållbara energivecka (EU sustainable energy week, EUSEW) 
• Internationellt slutseminarium om Leader-erfarenheter från Wallonien 
• Lokala utvecklingsstrategier i Kosovo 
• Grekiskt ordförandeskap för ELARD (The European Leader association for rural 

development) 
• Bra praktisk guide: framställning av åtskillnad i landsbygdsområden 
• Utbildningsmanual för förnyelsebar energi (ELREN renewable energy training 

manual, ERETM) 
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: LAG i Frankrike söker partners för sitt 

samarbetsprojekt, vilket avser att föra vidare historien om kolutvinningen till 
kommande generationer och att introducera den här aktiviteten för nykomlingar. 

• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool 
(http://leaderplus.cec.eu.int/cpdb/public/competence/CompSearchFS.aspx) 



Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/71_en.pdf 
finns det senast utgivna numret (på engelska) av nyhetsbrevet. 
 
MEDBORGARINSTITUTEN VIKTIGA FÖR LANDSBYGDSINVÅNARNA – LÄS 
SENASTE LIITERI! 
Då utvecklingen mot regionala medborgarinstitut med brett befolkningsunderlag, påskyndad 
av servicestrukturreformen, tycks gå vidare, är det skäl att man principdiskuterar 
medborgarinstitutets uppgifter, värden och roll. Det skall fästas vikt vid att jämlikheten och 
nåbarheten bevaras för att institutet skall kunna bromsa utvecklingen, som leder till att stora 
centra och södra Finland får en allt större betydelse i och med flyttrörelsen och befolkningens 
åldersstruktur. Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps (YTR:s) kulturtemagrupp arbetar med 
en utredning, som utkommer i början av år 2008 och gäller medborgarinstitutens roll som 
utvecklare av kulturverksamheten. Temat behandlas utifrån begreppet socialt kapital och 
målet är att finna nya aspekter för medborgarinstitutets roll, i synnerhet kulturverksamheten. 
Eftersom medborgarinstitutet fungerar om kulturpåverkare och indirekt förmedlare av socialt 
kapital, spelar tryggandet av de ekonomiska resurserna, ordnandet av grundläggande 
undervisning i konst, skapandet av kollektivitet och stödjandet av områdets egen indentitet en 
allt större roll. Institutets uppgift att förespråka och tillämpa kulturell jämlikhet, borde 
framhävas i den samhälleliga diskussionen. Förutom det här ämnet, Medborgarinstitut höjer 
profil, ingår följande i december månads Liiteri – Nyheter från en levande landsbygd: 

• Svara på Liiteris läsarenkät! 
• Tillämpningen av programmet för utveckling av Fastlandsfinland går framåt 
• Avtal med aktionsgrupperna undertecknades i Vita Salen 
• Glest befolkade landsbygdsområden kräver lokala lösningar 
• Verksamheten i AMO-regionerna inleddes 
• Landsbygdsnätverksenheten inledde arbetet i Seinäjoki 

Nyhetsbrevet kan läsas i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets hemsida under 
webbadressen http://mmm.multiedition.fi/liiteri/uutiskirje/liiterit/04_2007/index_sv.php. 
 
”BOKA TIDIGT-PRISET” TILL SVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN 
FRAMFLYTTAT 
Den som inte ännu hunnit anmäla sig till den jubilerande (20 år) svenska 
Landsbygdsriksdagen i Lycksele 7-9.3, bör skynda på om man vill ha en lägre deltagaravgift. 
”Boka tidigt-priset” för anmälan till Landsbygdsriksdagen 2008 är nämligen framflyttat till 15 
januari. Inbjudan med program och anmälningsblankett finns under webbadressen 
http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.asp?eventusCat_id=4315. Den här gången utmanar 
man sig själva inom byarörelsen och andra att sätta miljö- och klimatfrågorna i fokus – 
framtidsfrågor där många måste vara med, för att åstadkomma nödvändiga förändringar. 
Programmet, som än så länge är preliminärt, innehåller ett specialprogram dagen innan starten 
(6.3) för internationella och långväga gäster med studiebesök till byagrupper. 
Landsbygdsriksdagarna har genomförts ungefär vartannat år på olika platser i Sverige, från 
Ystad i söder till Piteå i norr med ett tusental deltagare i genomsnitt. Intresset har inte 
minskat, utan landsbygdsbor vill fortfarande träffas, debattera och påverka politiken, vilket 
även politiker och tjänstemän vill. Landsbygdsriksdagarna lockar och sporrar. Modellen har 
sedan spridits till andra länder som Estland, Slovakien, Holland och Ungern. Man har 
inspirerat landsbygdsutvecklare utomlands, men också hämtat hem många värdefulla 
erfarenheter till sin egen rörelse. 
 
 
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. 
 


