
 
                                                                                                

                                        INFO FRÅN ARBETSGRUPPERNA                                     

                                                                                                                                                                Kvartal 4 2016  

   

 
 

Besöksadress: Vallgatan 8 Tel: 036-15 50 00 Sociala medier: 
Leveransadress: Gjuterigatan 4 Webb: www.landsbygdsnatverket.se facebook.com/landsbygdsnatverket 
Postadress: 551 82  JÖNKÖPING E-post: landsbygdsnatverket@jordbruksverket.se @landsbygdsnatve - twitter 
 

 

En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets 

medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman som arbetsgrupperna ska jobba 

med. Under 2016 är sju arbetsgrupper igång och därtill två undernätverk, för innovation och landsbygdsutvecklare. Här kan du läsa 

mer om vad som händer i grupperna. 

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE 

De utkast till arbetsplaner för 2017–2018 som arbetsgrupperna tagit fram har diskuterats, både 

vid den gemensamma träffen för alla grupperingar som är kopplade till Landsbygdsnätverket och 

med styrgruppen vid tankesmedjor.  

Vid den gemensamma träffen den 15 november diskuterade vi resultatuppföljning och utbytte 
erfarenheter kring hur man kan öka engagemanget i arbetsgrupperna, resultatspridning, podden, 
bushresan och internationellt samarbete. Vi diskuterade också ökad samverkan mellan 
arbetsgrupperna, och idéer framfördes om att arbetsgrupperna bör bjuda in andra grupper till 
telefonmöten, samt vikten av att aktiviteter synkas och målgrupperna inte överutnyttjas. 
Avslutningsvis talade vi om utbytet mellan arbetsgrupperna och leader.  

Vid decembermötet med styrgruppen sammanställdes en preliminär aktivitetsplan. För 2017–2018 
sätter styrgruppen specifika mål och arbetsgrupperna får sedan formulera operationella mål och 
beskriva vilka aktiviteter som krävs för att målen ska nås. Vi hoppas att det kommer att leda till en 
tydligare målkedja och bättre uppföljning av resultat. För även om vi vet att vi gör mycket bra är 
det viktigt att kunna få en bekräftelse på att vi når våra mål, både för vår egen del och för att kunna 
visa för andra.  

Samordningsgrupp för Lokalt ledd utveckling 

Samordningsgruppen har skickat ut en enkät 
om fondsamverkan mellan leadergrupper och 
fondaktörer. Svaren visar att länsstyrelser och 
regioner är viktiga aktörer och därtill ha flera 
leaderområden kontakt med ESF-rådet och 
Tillväxtverket. Nästan alla som svarat på 
enkäten vill ha bättre samverkan.  

Sex regionala träffar har genomförts och därtill 
en nationell leaderträff i Varberg på temat 
hållbar besöksnäring. Utvärderingen av den 

nationella träffen visade att 90 % av de 
svarande ansåg att träffen var värd tiden och 
pengarna de lagt på den och nästan lika många 
att de fått nya och fördjupade kontakter.  

Två podcasts har spelats in och publicerats 
under november: en på temat Dilemman och 
möjligheter med Leader och en som beskriver 
leadermetoden och dess möjligheter på en 
grundläggande nivå.  

 

 

Landsbygdsutvecklare    

En nationell träff för landsbygdsutvecklare i 
kommuner, regioner och länsstyrelser har 
genomförts, med drygt 70 deltagare. Två 

teman var integration och service där 
representanter från arbetsgrupperna 
genomförde varsin workshop. I utvärderingen 
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angav 90 procent av de svarande att träffen 
gav inspiration och tankar till 
landsbygdsutveckling.  

Den arbetsgrupp som utreder behovet av 
nätverksaktiviteter för landsbygdsutvecklare i 
privata och ideella organisationer har levererat 

en slutrapport till styrgruppen. Svaren från 
intervjuer och enkäter visar att även 
landsbygdsutvecklare i ideella och privata 
organisationer ser behov av nätverkande.  

 

 

Gröna näringar

Fem bushresor har genomförts under 
september. De utvärderingar som gjordes i 
samband med resorna visar att det är en allmän 
uppfattning att igenväxning är ett allvarligt 
problem som det är viktigt att man tar tag i. De 
flesta lyfter åtgärder som att handla svenskt och 
större andel svenska råvaror i offentlig 
upphandling, men även ökad helhetssyn inom 
politiken och ökad samverkan mellan olika 
aktörer. En podcast om bushresorna gavs ut i 
oktober.  

Ett innovationsprojekt gällande ett nytt digitalt 
verktyg för att beskriva en gårds förutsättningar 
respektive krav vid produktion av olika 
produkter har initierats med Hushållningssäll-
skapet Värmland som projektägare.  

De framgångsfaktorer som identifierades vid 
genomgången av ca 250 leaderprojekt under 

åtgärden ”Konkurrenskraft i jord och skog” 
förmedlades under en workshop på den 
nationella leaderträffen. Arbete pågår att göra 
framgångsfaktorer och fler goda exempel 
tillgängliga för att underlätta leaderprojekt som 
gynnar primärproduktionens konkurrenskraft. 

I slutet av oktober lanserades ett 
informationsmaterial om jordbrukets 
ekosystemtjänster, bestående av en kortfilm och 
en broschyr. Nu håller en Power Point-
presentation på att tas fram. 

UGN-gruppen (Ung i Gröna Näringar) har haft 
planeringsmöten och kommer att i första hand 
använda podden för att fortsätta lyfta viktiga 
frågor gällande generations-/ägarskiften. 

 

 

Integration 

Arbetsgruppen har publicerat ytterligare en film 
om Orust Mirakel som är ett cateringföretag 
med asylsökande kvinnor. Filmen publicerades i 
november och visades över 800 gånger på 
mindre än en vecka.  

Satsningen på särskilda insatser för att stödja 
etniska organisationer som genomförts i tre 
områden har avslutats och erfarenheterna 
kommer att sammanställas i en rapport.  

Den guide för de naturbruksskolor som vill 
genomföra utbildningar/projekt för nyanlända 

och asylsökande som tagits fram ska 
kompletteras med en artikel om behov av 
satsningar på utbildning inom de gröna 
näringarna och en film om Tenhults 
Naturbruksgymnasium, som nu för andra 
gången genomför en 40 veckors utbildning inom 
trädgård där många nyanlända deltar.   

En workshop har genomförts om stöd till 
asylsökande och nyanlända som vill starta 
företag. Ytterligare en kommer att anordnas i 
januari i syfte att vaska fram goda exempel bland 
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de projekt som fått medel från Tillväxtverket 
och Arbetsförmedlingen inom uppdraget 
snabbspår för nyanlända.  

Spridningen av materialet rörande boende på 
landsbygden för nyanlända (film, rapport, 
artiklar och presentationsbilder) har varit 
framgångsrik. Bland annat nåddes 1 440 via 

Facebook och filmen sågs 328 gånger på 
Youtube. 

Statssekreteraren Elisabeth Backteman deltog 
vid det senaste mötet med arbetsgruppen och 
framhöll då betydelsen av gruppens arbete för 
att de människor som kommit till Sverige ska 
kunna etablera sig på landsbygden. 

 
 

Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen genomförde en workshop vid 
den nationella leaderträffen, vid vilken 
normer, betydelsen av valberedningars arbete 
samt vad Leader önskar av gruppen i deras 
arbete med utbildningar om att inkludera 
unga riktade till LAG och andra 
beslutsfattande församlingar diskuterades. 

Gruppen har fått indikatorer från de tilltänkta 
deltagarna i aktiviteten som handlar om 
utbildningar för ordförande och 
valberedningar att de inte har tid med 
utbildningar av den sorten som först var 

planerad. Som ett resultat av rundringningen 
och inputen från workshopen valde gruppen 
att istället spela in ett podcastavsnitt till 
podden Landet om Leader Södra Bohusläns 
arbete.  

Gruppen arbetar också med att ta fram serie 
korta filmer som genom storytelling ska visa 
varför och hur unga kan engagera sig i sina 
styrelser. Podden planeras vara klar innan 
årsskiftet och filmerna under våren.  

.

 

Service i landsbygder 

Arbetsgruppen genomförde en workshop vid 
den nationella leaderträffen. Leader är en 
viktig målgrupp för arbetsgruppen och 67 
procent av deltagarna som svarade på 
utvärderingen menade att workshopen gett 
mycket kunskap och inspiration som de kan 
använda vidare i sitt fortsatta arbete.  

En annan viktig målgrupp är 
landsbygdsutvecklare och arbetsgruppen 
medverkade med en workshop vid den 
nationella träffen för landsbygdsutvecklare på 
kommun, region och länsstyrelse. 80 % av de 

som svarade på utvärderingen menade att de 
fått ökad kunskap för att verka för lokala 
servicelösningar. 

Därtill har gruppen haft en monter på 
Tillväxtverkets Service-lab och lagt upp en 
webbida på Landsbygdsnätverkets webbplats 

Vissa planerade aktiviteter har blivit 
senarelagda. Det beror på förseningar i 
landsbygdsprogrammet samt att vissa av 
målgrupperna, bland annat leaderområdena, 
blivit försenade i sina processer. 
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Naturturism 

Arbetsgruppen har med hjälp av en student 
från SLU genomfört en förstudie till 
behovsanalys av naturturismutbildningar. 
Under hösten har förstudien bearbetats och 
ett förslag på hur behovsanalysen kan 
vidareutvecklas har tagits fram. 

Arbetsgruppen inväntar beslut om den 
ansökan om projektstöd från 
landsbygdsprogrammet som gruppen har 

tagit initiativ till. Som ägare för projektet står 
Ekoturismföreningen. 

Arbetsgruppen genomförde en workshop på 
den nationella leaderträffen. Efter träffen har 
flera leadergrupper hört av sig till 
arbetsgruppen för att få mer kunskap. 

En podd om möjligheter med svensk 
naturturism har spelats in.

 

Innovation 

Innovationssupporten har haft det fortsatt 
lugnare denna period jämfört med hösten 
2015 i avvaktan på de första officiella 
godkända innovationsprojekten. Det totala 
antalet ansökningar som kommit till 
Jordbruksverket till och med mitten av 
november är cirka 250, varav drygt 200 
ansökningar om gruppbildningsstöd och 45 
ansökningar om genomförandestöd. 
Rådgivande urvalskommittén hade ett möte 
den 25 november.  

Innovationssupporten har deltagit vid en 
EIP-Agri-workshop om kommunikation och 

support. På Elmia lantbruk Framtidsforum 
hölls ett rundabordssamtal om hur man ska 
kunna öka samarbetet mellan forskning och 
praktik. På mässan Elmia Lantbruk fanns ett 
Kunskaps- och innovationstorg initierat av 
innovationssupporten, med företrädare för 
forskning, rådgivning och utbildning. En 
Framtidsverkstad genomfördes där studenter 
fick ta fram lösningar på olika utmaningar 
med tillgängliga forskare och utställare som 
kunskapsresurser. Presentationer av 
studenternas lösningar och bedömningar av 
en jury, chefredaktörer från lantbrukspressen, 
gjordes från en scen och filmades av Elmia. 

 

Fiske och vattenbruk 

Finansiering för fiske och vattenbruk har 
beviljats från havs- och fiskerifonden. Den 
tematiska gruppen som ska leda arbetet är 
tillsatt och har tagit fram en arbetsplan för 
2017–2018, vilken beslutades av styrgruppen 
vid decembermötet. Styrgruppen beslutade 
vidare att Ingmar Elofsson tillsätts som 
ordförande.  

Arbete inom fyra insatsområden ska utföras 
av delmålsgrupper bestående av ledamöter 

från Landsbygdsnätverkets 
medlemsorganisationer. Intresseanmälningar 
har inkommit och den tematiska gruppen ska 
se till att grupperna blir fulltaliga och innehar 
den kompetens som behövs.  

Vid den nationella leaderträffen bjöd den 
tematiska gruppen in till en workshop med 
temat fisketurism där även förvaltningsfrågor 
diskuterades.  
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Målet med Landsbygdsnätverket är att samla 

nationella aktörer för att kunna genomföra 

landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. 

Landsbygdsnätverket skapar genom sitt arbete 

möjligheter till mötesplatser där parter på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå kan byta 

erfarenheter samt kunskaper om bl.a. 

metodutveckling. 

”Det krävs ett helt nytt sätt att 

tänka för att lösa de problem 

vi skapat med det gamla sättet 

att tänka” /Albert Einstein 


