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De två korta svaren 

Därför att: 
• Landsbygdens framtid är viktig för hela 

samhället 
• Det inte finns någon politik för 

landsbygdsutveckling idag 



Viktigt för hela samhället 

• Likvärdiga möjligheter i hela samhället  
     - i alla fall något så när? 
 

– Service och infrastruktur grundvillkor för boende och 
företagande 

– En balanserad  av- / utveckling av bygder  
– Särskilda grupper vars behov & intressen bör särskilt 

uppmärksammas?  
 
Politiska avväganden 
 
 



Viktigt för hela samhället  

• Landsbygdens betydelse för livskvaliteten i 
samhället i vid bemärkelse 

   
     Några aspekter: 

– Rekreation och fritid  
– Att kunna dela sitt liv mellan stad och land 
– Kultur och naturarv 

 
Politiska avväganden 

 

 



Landsbygdens betydelse för 
livskvaliteten i vid bemärkelse….. 

• Brukandet av naturresurser och landskap och  
strävan att nå miljömålen 

 
– Att utveckla och tillvarata produktionskapaciteten 
– Landskapens gestaltning och värden 
– Att hantera frågor om biodiversitet, cocktaileffekter, 

energi, klimat mm 
 

Politiska avväganden 
Vems intressen och anspråk, vilka aktörer, vilket kapital, vart 
går vinsterna, hur främja biodiveristet och miljö & klimat? 



Det inte finns någon politik för 
landsbygdsutveckling idag… 

Landsbygdsprogrammet finns ju… 



CAP  2007-2013 

• Pelare 1  Gårdsstöd och marknadsåtgärder 80% 
• Pelare 2  Landsbygdsprogrammet 20% 

– Axel 1 Förbättra lantbrukets konkurrenskraft  (14%) 
– Axel 2 Förbättra miljön  (69%) 
– Axel 3 Diversifiering och livskvalitet  (8%) 
– Axel 4 Leader  (7%) 
    Dvs i pelare 2 går drygt 85 % till lantbruk och miljö 
 
Bidrag / projektstöd ?  Medfinansiering ? 
Delvis enormt spretiga satsningar i axel 3 och 4 
Tre områden: Lantbruk -  miljö – landsbygdsutveckling 
 

 



Avvägningen mellan politikområdena 
Jordbruk, Miljö, Landsbygdsutveckling 2014-20 

• Ett  grönare program med mindre medel till 
landsbygdsutveckling  
– Minimum till motsvarigheten till Leader 5%, 

mycket bort av dagens Axel 3  



CAP på sikt? 
• EU:s budget? 

– Den totala EU budgeten blir eventuellt mindre framöver 
 
• CAP:s andel av EU:s budget?  

– CAP:s andel av EU:s budget minskar stadigt 
     80-talet 70%, idag ca 40%, imorgon? 

 
• Avvägningen mellan produktion, miljö, 

landsbygdsutveckling inom CAP? 
 

Det behövs andra politiska medel för en landsbygdspolitik än 
CAP & landsbygdsprogrammet!  

 



Politik för landsbygdsutveckling idag… 
• Den regionala tillväxtpolitiken  

 
• Kommunerna  

- Spelar stor roll för den egna landsbygdens utveckling! 
- Skolor, upphandling, fysisk planering, företagsstöd, 

byautveckling 
- men kan inte bära upp en sammanhängande politik 

för landsbygdsutveckling! 
 

• Den allmänna politikens utfall på landsbygden 
- Posten, telefonerna, vargarna, mackarna, apoteken 
- Offentlig sektors lokalisering, bidragssystem, 

jämställdhet, tendensen till storskalighet 
 

 



Förra försöket att formulera en politik 
för landsbygden 

Landsbygdskommittén SOU 2006:101 
 
• En parlamentarisk utredning med uppdrag att: 

utarbeta en långsiktig strategi för den nationella 
politiken för hållbar landsbygdsutveckling  

 
• Strategin skulle utgå från målet om en 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av 
landsbygden inbegripet de areella näringarnas roll och 
utvecklingsförutsättningar. 



 
Landade i fem huvudområden 

 
• Lokalt perspektiv på demokrati, ansvar och 

roller 
• Landsbygdens företagande och 

arbetsmarknad 
• Landskapets förändring – de areella 

näringarna, naturen och den kulturella miljön 
• Utmaningarna för en fungerande vardag – 

livsvillkoren på landsbygden 
• Kompetens, lärande och forskning 



Övergripande mål: 

• Lokalt inflytande och ”underifrånperspektiv” 
råder för att kunna ta tillvara olikheter och 
särskildheter 

• Landsbygdsperspektivet har stärkt sin position 
inom samtliga politikområden och i all politisk 
utformning 

• Helhetssyn och sektorssamverkan med hänsyn till 
landsbygdens särskildheter och dess skilda behov 

• Landsbygdspolitikens genomförandeansvar ska 
tydliggöras 



Resultat och effekter? 

• Gav väldigt lite efterklang! 
 

• Varför? 
– Svagt politiskt intresse för att följa upp? 
– Svag analys och brist på strategiska överväganden 

i utredningen? 
 

Ett omtag för en landsbygdspolitik behövs! 



Så varför inte … 

• En ny utredning  där experter drar upp de 
kritiska frågorna och avvägandena för en ny 
ruralitet… 

• Och ser till kommunerna som resurs i 
landsbygdspolitiken 
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