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Synpunkter på förslag till handlingsplan för nationellt Nätverk för 
landsbygdsutveckling 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
”Förslag till handlingsplan för nationellt Nätverk för landsbygdsutveckling” (Nätverket).  

Vi stödjer i grunden förslaget till handlingsplan. Våra synpunkter och förslag följer i stort samma 
indelning som förslaget till handlingsplan. 

Bakgrund  

Enligt förordningen, 68.1 ska ”Varje medlemsstat inrätta ett nationellt landsbygdsnätverk i vilket 
de organisationer och förvaltningar som är involverade i landsbygdsutveckling skall samlas.” Vi 
uppfattar att det förslagna Nätverket i huvudsak är knutet till EUs Landsbygdsprogram. Om 
ambitionen är att det ska bildas ett nätverk för landsbygdsutveckling i vidare bemärkelse bör det 
tydligare framgå hur Nätverket ska samarbeta med övriga EU-program för landsbygdsutveckling 
och med nationella insatser för landsbygdsutveckling.  

Handlingsplan 

Helt naturligt är handlingsplanen inriktad på verksamheten under den första tiden. Samtidigt bör 
så snart som möjligt en plattform för Nätverkets mer långsiktiga arbete utarbetas. 
Landsbygdsutveckling i sig är en långsiktig process. Dessutom är landsbygdsprogrammet flerårigt, 
vilket talar för att handlingsplanen åtminstone skall omfatta samma tidsperspektiv.  

Vi stödjer förslaget att styrgruppen byggs upp på ett tredelat partnerskap enligt Leadermodellen. 
Vid sammansättning av styrgruppen bör hänsyn tas till flera olika perspektiv: regionalt – 
nationellt, forskning – praktik, myndighet – näringsliv, tematiskt – geografiskt, etc.   

Roller och ansvar för de olika funktionerna som berör nätverkets organisation och drift bör vara 
mycket tydliga och förankras i Nätverket. Styrgruppens mandat ska vara tydligt och det är positivt 
om styrgruppen får en styrelseliknande funktion. Det stärker engagemanget från ledamöterna i 
styrgruppen och klargör samtidigt ansvaret. Ersättning till ledamöterna bör klargöras från början 
och utgå från att också representanterna för de ideella organisationerna ska kunna medverka på 
samma villkor som övriga. 

  



Eftersom basfunktionen finns inom Jordbruksverket är det särskilt viktigt att Nätverkets relation 
till Jordbruksverket tydliggörs och förankras såväl i Nätverket och i Jordbruksverket.  

Vidare bör sekretariatets roll tydliggöras vilken enligt vår mening helt ska koncentreras till att vara 
mer beställare och mindre utförare. Utförarkompetens finns redan hos de i Nätverket ingående 
parterna. 

Nätverksmatrisen i bilaga 2 är ett utmärkt sätt att dels åskådliggöra verksamheten och prioritera 
aktiviteter och dels fördela ansvar för själva utförandet. När temaområden så småningom ska 
fastslås vill vi föreslå att tillägg av: lokal livsmedelsförädling, turism, grön rehabilitering, grön 
integration samt det relativt nya temaområdet landskapsstrategier som bygger på den europeiska 
landskapskonventionen. 

Nätverkets verktyg 

Förslaget med ”animatörcheckar” är spännande och kan ge en betydande spänst till den allmänna 
landsbygdsutvecklingen och även till metodutvecklingen. Eftersom animatörchecken förutsätter 
medfinansiering bör även denna roll tydliggöras och avgränsas mot direkta uppdrag från 
Nätverket som ju bör upphandlas enligt andra kriterier.  

Vi stödjer också förslaget om seminarier och konferenser samt ökade kontakter med Forskning 
och Utveckling. Här kan KSLA, med kompetens inom just dessa områden, spela en roll. 

I detta sammanhang är det också intressant att utveckla verktyg eller metoder som har syftet att 
öka kunskapen om hur beslut som fattas av departement, verk och myndigheter, påverkar 
landsbygden. Målet skulle kunna vara att i varje beslut som tas av dessa ska finnas med en 
beskrivning av hur landsbygden påverkas. 

Parter som skall ingå i Nätverket 

Balansgången mellan att ha en styrgrupp som arbetar effektivt och samtidigt täcker in alla 
perspektiv är svår, men vi anser att förslaget väl fyller de krav man kan ställa. Omprövning av 
representantskapet bör kunna ske med jämna mellanrum där kriterier som engagemang och 
aktuella frågeställningar bör vara avgörande för det fortsatta deltagandet.  

Nätverket bör kompletteras med Svenska Kyrkan och idrottsrörelsen som båda är verksamma på 
landsbygden. Vi noterar också att inga departement eller representanter för andra EU-program 
finns med i Nätverket. Slutligen har Riksantikvarieämbetet ett uttalat och ökande engagemang på 
landsbygden och är därmed en tillgång för Nätverket. 

 

Åke Barklund 

Akademisekreterare och VD 

 

 


	Synpunkter på förslag till handlingsplan för nationellt Nätverk för landsbygdsutveckling
	Bakgrund 
	Handlingsplan
	Nätverkets verktyg
	Parter som skall ingå i Nätverket


