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EU godkände programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
Jordbruket är bra för klimatskyddet visar tysk undersökning
Sveriges län och kommuner rangordnas i nytt kreativitetsindex
Lokala aktionsgrupper påverkar regionens ekonomi mångsidigt – läs nya Liiteri!
Läs senaste numret av Flash News från Leader+ Contact Point
Årets andra informationsblad från Levón-institutet
Nyaste numret av Verso – Jordbrukspolitiskt nyhetsbrev från JSM
Carina Storhannus valdes till ny verksamhetsledare för Studiefrämjandet i Österbotten
Åländsk tankesmedja bildades
Sommarledigt för Nyhetsbrevet

EU GODKÄNDE PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I
FASTLANDSFINLAND
EU:s kommitté för landsbygdsutveckling godkände 20.6 utvecklingsprogrammet för
landsbygden i Fastlandsfinland för åren 2007-2013. För programmet, som delfinansieras av
EU, har det reserverats sammanlagt 6 626 miljoner euro i offentliga medel, av vilka 31
procent kommer från landsbygdsfonden. Uppskattningsvis 782 miljoner euro kommer från
den privata finansieringen. Merparten av programmets finansiering fokuseras på
jordbrukarstöd. Det huvudsakliga målet för programmet är att förbättra jord- och skogsbrukets
konkurrenskraft, stöda ett miljövänligt och hållbart jordbruk, arbeta för befolkningens
välmående, diversifiera företagsverksamheten, samt att uppmuntra till lokalt
utvecklingsarbete. En stark tillväxt i landsbygdens företagsverksamhet och samtidigt en
betydande ökning av arbetstillfällen är även ett viktigt mål. Programmet ger möjligheter att
utveckla konkurrenskraften inom primärproduktionen och inom andra centrala näringar på
landsbygden. De projekt som hänför sig till invånarnas tjänster och livskvalitet på
landsbygden får stöd på både regional och lokal nivå. Leader-gruppernas program ger stöd till
små och nya företag, samt uppmuntrar till lokal aktivitet och lokalt samarbete. Via Leadergrupperna finns det även möjlighet att delta i internationella samprojekt. Som en del i
programmet bildas ett landsbygdsnätverk av aktörerna inom utvecklingsprogrammen för
Fastlandsfinland och Åland. Tjänster för nätverket produceras av en landsbygdsnätverksenhet,
vilken utvecklar och arbetar för samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklingen av
landsbygden. På jord- och skogsbruksministeriets hemsida under webbadressen
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/070620_kehittamisohjelma.html
finns hela pressmeddelandet. Programmet (på finska) finns under webbadressen
http://www.mmm.fi/attachments/5guynGgYN/5o8EMV39Y/Files/CurrentFile/MannerSuomen_maaseudun_kehittamisohjelma.pdf.
Kommittén för landsbygdsutveckling, bestående av företrädare för alla de 27
medlemsstaterna, yttrade sig 20.6 positivt över landsbygdsutvecklingsprogrammen för nästa
budgetperiod 2007–2013 för Nederländerna, Frankrike (utom Korsika) och finländska
fastlandet. Kommittén yttrade sig också positivt över det italienska nationella
nätverksprogrammet, ett viktigt samordningsredskap för italienska

landsbygdsutvecklingsprojekt. För Italien återstår 21 regionala program att godkännas. I maj
kom redan positiva yttranden för Tjeckien och Sverige. Ett formellt godkännande bör komma
från kommissionen inom de närmaste veckorna, medan programmen för övriga länder torde
godkännas inom de närmaste månaderna.” Mer finns att läsa under webbadressen
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/858&format=HTML&aged=0
&language=SW&guiLanguage=en.
JORDBRUKET ÄR BRA FÖR KLIMATSKYDDET VISAR TYSK UNDERSÖKNING
Enligt studien, som presenterats av den tyska producentorganisationen DBV, binder grödorna
på Tysklands 12 miljoner hektar åkrar årligen 180 miljoner ton koldioxid, vilket är fyra till
fem gånger mer koldioxid än jordbruket släpper ut i atmosfären till följd av energiförbrukning
och framställning av produktionsmedel. Sedan år 1990 har jordbrukets utsläpp av
klimatrelevanta gaser kunnat sänkas med 24 procent och metan med 25 procent, samt
emissionerna av lustgas med mer än 15 procent. Jordbruket står för endast 0,9 procent av de
totala tyska koldioxidutsläppen. Av klimatrelevanta gaser håller sig jordbrukets utsläpp under
tio procent. DBV betonar, att jordbrukets bidrag till klimatskyddet förbättras ständigt genom
en höjd produktivitet och bättre skördar. Klimatbalansen förbättras ytterligare av en
målinriktad satsning på odlingsväxter för energiändamål. Uppgifterna är hämtade från en
artikel i förra veckans upplaga (22.6) av Landsbygdens Folk.
SVERIGES LÄN OCH KOMMUNER RANGORDNAS I NYTT KREATIVITETSINDEX
Rapporten Sweden in the Creative Age – ett nytt kreativitetsindex för svenska län och
kommuner visar att den kreativa klassen driver den regionala ekonomiska utvecklingen, där
mångfald och tolerans skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt i en värld med
konkurrerande regioner. Rapporten, som presenterades senaste vecka av forskare på
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samarbete med Richard Floridas Creativity
Group Europe, analyserar Sverige utifrån vikten av Talang, Teknologi och Tolerans för
regional ekonomisk tillväxt. En metod som utgår ifrån den amerikanske professorn Richard
Floridas 3T för ekonomisk tillväxt. I rangordningen över län toppar Stockholms län, Uppsala
län, Skåne län, Västra Götalands län och Östergötlands län. Men även Västerbotten placerar
sig bra då man ser på utvecklingen över tid, vilket tyder på en fördelaktig positionering inför
framtiden. För kommuner toppas rankingen av Södertälje, där främst teknologi- och
toleransmåtten ger detta resultat. Pressmeddelandet från Göteborgs universitet finns under
webbadressen http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=13784. Rapporten finns på webbadress
http://www.hgu.gu.se/files/handels_mainsite/news/sweden_in_the_creative_age_2007_06_19.
pdf.
LOKALA AKTIONSGRUPPER PÅVERKAR REGIONENS EKONOMI MÅNGSIDIGT –
LÄS NYA LIITERI!
Inom ekonomiska forskningen vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
har man blivit klar med en undersökning, där man studerat hur de projekt som finansierats via
aktionsgrupper inverkar på ekonomin i verksamhetsområdet och hur dessa effekter kan mätas.
Enligt resultaten har aktionsgrupperna en mångsidig inverkan på områdets ekonomi. Förutom
de direkta sysselsättningseffekter som projekten skapar, återfår regionen offentlig
projektfinansiering genom en ökning av omsättningen och sysselsättningen i de företag som
deltar i projekten, turism- och befolkningseffekter, samt genom nya investeringar,
företagsprojekt och övriga utvecklingsåtgärder. I undersökningen rekommenderas att dessa
effekter skulle följas upp som en del av program- och projektuppföljningen, vilket skulle göra
det möjligt att bedöma effekterna av projekten, t.ex. utgående från kommunernas ekonomi
och sysselsättning. De lokala ekonomiska effekterna av de projekt som genomförs via

aktionsgrupper, är i sin helhet betydande i jämförelse med de pengar som kommunerna och
den offentliga sektorn placerar i aktionsgrupparbetet. Mer om undersökningen finns att läsa i
denna månads Liiteri – Nyheter från en levande landsbygd. Ämnena i nyhetsbrevet är:
• Den finländska landsbygden fiskar med informationsnät
• Företagsstöd ger incitament till entreprenörskap på landet
• Landsbygdsverket intog sin plats i förvaltningen
• Päivi Kujala chef för landsbygdsnätverksamheten
• Lokala aktionsgrupper har en mångsidig inverkan på regionens ekonomi
• OECD i Kajanaland och Norra Karelen
• Landsbygden i regeringsprogrammet
• Boende, samarbete, kreativitet och mod!
• Kvinnornas röst i regionalpolitiken
• YTR på utflykt med mediefolk till Isnäs
Nyhetsbrevet finns på jord- och skogsbruksministeriets hemsida under webbadressen
http://mmm.multiedition.fi/liiteri/uutiskirje/liiterit/02_2007/index_sv.php.
LÄS SENASTE NUMRET AV FLASH NEWS FRÅN LEADER+ CONTACT POINT
Det nya numret (nr 60, 15 juni 2007) av Flash News Leader+ Observatory innehåller följande
nyheter:
• I fokus – Kroatien
• Årlig konferens om ekonomiska läget inom Euro-Medelhavet
• Årlig konferens om Englands Leader+
• Seminarium om jämtegrering av åldrande i regionala strategier
• Seminarium om att mobilisera energiservicetjänster inom kommuner
• Konferens om lokala och regionala handlingsplaner för social integrering
• Evenemang om könspolitik och kvinnlig entreprenörskap
• Europeiskt territoriellt samarbete
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/60_en.pdf
finns det nya numret (här på engelska) av nyhetsbrevet.
Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EUnivå, 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.
ÅRETS ANDRA INFORMATIONSBLAD FRÅN LEVÓN-INSTITUTET
Innehållet i senaste informationsbladet (2/2007) från Vasa universitets Levón-institut är
följande:
• Ledaren: 25 år i tjänst inom sitt gebit (Levón-institutets fortbildning jubilerar)
• Framgångsrikt företagsledande genom förnyelse av affärsverksamhetskoncept
• Innovativitet och växelverkan
• Kyrolandet förlitar sig på pendling och bioenergi
• Levóns atmosfärsskapare i pension
• Språkbadsdagarna i Jakobstad
• ALKU-projektet avslutades med vuxenutbildningens framtidsseminarium
• Företagsverksamhet med samhällsansvar i Katalonien
• Reflexioner: Växelverkan landsbygd-stad

• Verksamhetskalendern
Informationsbladet (på finska) kan läsas i sin helhet under webbadressen
http://www.uwasa.fi/midcom-admin/ais/midcom-serveattachment-4691/levon07%272.pdf.
NYASTE NUMRET AV VERSO – JORDBRUKSPOLITISKT NYHETSBREV FRÅN JSM
Jord- och skogsbruksministeriets (JSM:s) nyhetsbrev Verso från senaste vecka (21.6)
innehåller följande ämnen:
• Frågan om spridning av stallgödsel öppen
• Energibesiktningar på gårdar
• EU-bestämmelserna om trädgårdsväxter och potatis ändras
• Jordbruksministrarna godkände riktlinjerna för utveckling av tvärvillkoren
• Ändringar i stödet för hästhushållning
• Arbetsgruppen studerar alternativ mjölkpolitik
• Landskvoten för mjölk underskreds
• Nordiska jordbruksministrar möts i Björneborg
• Naturresurser presenteras på lantbruksmässan Farmari
Nyhetsbrevet Verso finns att läsas på JSM:s hemsida under webbadressen
http://mmm.multiedition.fi/verso/uutiskirje/versot/3_2007/index_sv.php.
CARINA STORHANNUS VALDES TILL NY VERKSAMHETSLEDARE FÖR
STUDIEFRÄMJANDET I ÖSTERBOTTEN
Carina Storhannus är nu ordinarie verksamhetsledare för Studiefrämjandet i Österbotten. Hon
innehade tidigare tf. verksamhetsledartjänsten, men valdes nu bland sju sökanden i går vid
styrelsemötet i Vasa till ordinarie. Storhannus blir samtidigt verksamhetsledare för
Studiefrämjandets nya Leader-program Vision 2013 – Livskraftiga byar med ett brett
serviceutbud och kreativa unga företagare. Programmet finns som länk på Studiefrämjandets
hemsida, www.studieframjandet.fi.
Studiefrämjandet i Österbotten rf, som är en sammanslutning av organisationer, kommuner
och privatpersoner i svenska Österbotten, har under de senaste åren fokuserat verksamheten
på landsbygdsutveckling. Målsättningen är att utvecklas till en dynamo för lokal utveckling
och fungera som en samlande kraft för föreningar och organisationer i svenska Österbotten,
samt att aktivera nya aktörer i Studiefrämjandets utvecklingsarbete och att utveckla
samarbetet med kommuner och regionala myndigheter inom det egna verksamhetsområdet.
Ytterligare tillkommer ett utvecklat samarbete med övriga lokala aktionsgrupper i Finland
med tyngdpunkten på det finlandssvenska samarbetet. Studiefrämjandet har stått som
programvärd för ”Profilering, mobilisering och globalitet (Leader II 1996-2000)”, samt
”Experimentarium för hållbar landsbygdsutveckling (POMO+ 2001-2006)” med ett
verksamhetsområde som sträcker sig över hela svenska Österbotten, från Karleby i norr till
Kristinestad i söder.
ÅLÄNDSK TANKESMEDJA BILDADES
Vision 2017- en tankesmedja med Åland i fokus är rubriken på en jättesatsning som skall
forma det åländska samhället i framtiden. Ett antal personer (23 st.) med hög kompetens inom
samhällets alla sektorer skall diskutera och hitta nya affärsidéer, branschkonstruktioner och
nya lösningar på samhällsproblem. Gruppen skall formulera ett framtidsprogram och sedan
komma med förslag på hur det skall realiseras. En framtidsdag skall även arrangeras, där
allmänheten har möjlighet att medverka, komma med synpunkter och förslag. Den åländska
tankesmedjan, som bildades 30.5, har varken representanter för facket eller lantbruket.
Uppgifterna ingick i tidningen Nordens upplaga från 7.6.

SOMMARLEDIGT FÖR NYHETSBREVET
Nyhetsbrevet tar sommarpaus och utkommer nästa gång i augusti. Svensk Byaservice önskar
Nyhetsbrevets läsare en ljuvlig sommar!

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.

