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Övergripande mål 

• Fler engagerade ungdomar som medverkar till landsbygdsutveckling 

• Fler engagerade invandrare som medverkar till landsbygdsutveckling 

• Fler entreprenörer och lokala utvecklare som kan förverkliga sina idéer och innovationer 

• Fler natur- och kulturmiljöinsatser i sammanhängande landskapsområden 

• Fler bygder som ställer om till att konsumera och producera förnybar energi 

• Stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna 

• Stärkt forskningsfält om landsbygdsutveckling och ökat lärande mellan forskare och praktiker 

• Fler kommuner som engagerar sig i landsbygdsutveckling, i synnerhet för att underlätta för sina 

landsbygder att ställa om och bidra till klimatmålen. 

• Mer kunniga och engagerade LAG  

• Lärdomarna från hittillsvarande programarbete, såväl våra svenska som internationella, blir spridda till 

våra medlemmar, utvecklingsaktörer i andra EU-program och en bredare allmänhet. 
 

Prioriterade områden 2012 med målen: 

Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och 

förstärka programmets insatser för landsbygdens utveckling genom att 

• samla berörda aktörer. 

• vara ett nationellt och transnationellt forum för brett utbyte av information, erfarenheter 

och metodutveckling samt ska öka dialogen i genomförandet mellan lokal, regional, 

nationell och internationell nivå.  

Landsbygdsnätverket är kort och gott en arena för dialog, lärande och samverkan  
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Tillgängliga resurser och metoder 2012 att 
använda sig av inom prioriterade områden 

• Närmare 180 medlemsorganisationer (varav 63 LAG). Det är bland dessa som nätverksaktiviteter 

bedrivs för att nå ut till enskilda landsbygdsutvecklare så som företagare och projektägare. 

• 13 Mkr 

• En aktiv styrgrupp 

• Ett kansli med 8 personer som arbetar motsvarande ca 6,5 helårstjänster 

• Arbetsgrupper som arbetar med kartläggningar, analyser och spridning av lärande exempel på 

metoder inom de prioriterade områdena 

• Vetenskapligt råd 

• Nationell samverkansgrupp mellan LAG 

• Informatörsnätverk 

• Del i ett europeiskt landsbygdsnätverk 

• Nätverksträffar, tankesmedjor, workshops och seminarier 

• Ull-baggarna 

• Informationskanaler i form av hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, etc. 

• Nätverkscheckar för transnationellt arbete 
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Fler engagerade ungdomar som medverkar till 

landsbygdsutveckling 
 

 

 

 

 
 

Inom ramen för nätverket har det sedan starten bedrivits flera aktiviteter som syftar till att stärka ungas medverkan i 

landsbygdsutveckling. Organisationerna U-land, 4H, Vi unga och Naturbruksgymnasiernas förening har genomfört 

inspirationsaktiviteter, bl.a. U-lands insats har bidragit till ett utbrett Leaderarbete med ungdomsinsatser. Sedan några år 

tillbaks har en ungdomsarbetsgrupp varit aktiv och under 2011 har gruppen bl.a. utformat en webbplats med information 

för unga om landsbygdsprogrammet samt låtit ungdomsorganisationer och ungdomar ta fram framtidsbilder. Det har skett 

bl.a. genom tankesmedja och en ”Ungagemangsträff ”.  

 

Nästa steg är att landsbygdsungdomar kan samlas på lokal/regional basis och fortsätta visionsarbetet kring vad som 

behöver finnas och kan skapas i deras landsbygder för att det ska vara attraktivt att bo och leva där i framtiden samt föra det 

vidare till konkreta förslag och idéer.  

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Med inspiration från det som hittills gjorts utforma och genomföra några pilotträffar för att utforma lokalt tillämpbart 

”Ungagemangskoncept”. Konceptet ska kunna anpassas till lokala aktörer och förutsättningar så att det kompletterar 

och förstärker det ungdomsarbete som redan genomförs på olika håll i landet. 

 Genom pilotträffarna ska processledare utbildas som kan ta med sig konceptet och sprida det vidare runt om i landet. 

 Inspirerande exempel på resultat från lokala ”Ungagemangsträffar” kommer att spridas genom nätverkets nyhetsbrev 

och till en bredare allmänhet genom pressmeddelanden. 

 Ett förstärkande inslag i de lokala ”Ungagemangsträffarna” blir att ungdomarna erbjuds möjlighet att delta i ett 

internationellt erfarenhetsutbyte, dels genom samarbetet i Östersjöstrategin, dels genom det europeiska nätverket. 

Ungdomarna kan därigenom samla goda idéer och inspireras att tänka innovativt.  

 Ett tillfälle till internationellt erfarenhetsutbyte erbjuds genom ungdomsaktiviteter på Landsbygdsriksdagen. 

 För att synliggöra lärande exempel kommer det även 2012 finnas en ungdomskategori som belönas med en Ull-bagge. 
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Fler engagerade invandrare som medverkar till 

landsbygdsutveckling 
 

 

Sedan 2009 har det inom nätverket funnits en arbetsgrupp för att öka invandrares kunskaper och engagemang samt deras möjligheter att 

medverka i landsbygdsutveckling. Denna grupp har på olika sätt bidragit till att uppmärksamma behov och insatser inom området. Gruppen har 

genomfört olika seminarier och informationssatsningar bl.a. genom ett mycket uppmärksammat Newsmillseminarium. Gruppen har skapat 

erfarenhetsutbyte mellan integrationsprojekt. De har påbörjat ett arbete med att öka medvetenheten bland myndigheter och andra organisationer 

om att initiera, mobilisera och stötta integrationsprojekt. Verktygslådor kring detta tas fram. Gruppen har också arbetat med att öka inslaget av 

landsbygdsinformation inom de nationella LOTS satsningarna och samhällsinformationen till nyanlända invandrare. För att få direktkontakt med 

invandrare har gruppen tillsammans med Sveriges Radios språkenhet tagit fram radioprogram på arabiska och somaliska. Gruppen har också 

knutit invandrarorganisationer närmare till sig, vilket bl.a. resulterat i nya medlemmar i nätverket.  

 

Nästa steg är att utvärdera radioprogrammen för att gå vidare med än fler satsningar med information om grön integration till invandrare i 

såväl radio- som TV men även i andra kanaler, t.ex. SFI-utbildningar. Det finns också fortsatta behov av att stödja ett erfarenhetsutbyte mellan 

integrationsprojekten inom landsbygdsprogrammet samt att färdigställa och sprida verktygslådorna som riktar sig till myndigheter och föreningar 

och organisationer som kan tänka sig att driva projekt.  

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Arbetsgruppen för integration utvärderar effekterna av radioprogrammen och utifrån lärdomarna utarbetas fortsatta informationssatsningar 

om grön integration till invandrare. 

 Arbetsgruppen genomför insatser för att vidmakthålla ett erfarenhetsutbyte mellan integrationsprojekten i landsbygdsprogrammet. 

 Arbetsgruppen färdigställer och sprider verktygslådorna om att initiera, mobilisera och stötta integrationsprojekt så att de kommer till 

användning av myndigheter och föreningar och organisationer som kan driva sådana projekt. 

 Fortsätta knyta kontakter med invandrarorgansationer och engagera dessa i nätverkets och arbetsgruppens verksamhet. 

 Använda lämpliga tillfällen för erfarenhetsutbyte och för att sprida verktygen. Exempel på sådana tillfällen är Landsbygdsriksdagen, 

Leaderträffar samt möte med lantbruksdirektörer. 

 Årets bästa integrationssatsning uppmärksammas med en Ull-bagge. 
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Fler entreprenörer och lokala utvecklare som kan 

förverkliga sina idéer och innovationer 
Inom ramen för nätverkets verksamhet har betydande insatser gjorts för att fler entreprenörer och lokala utvecklare ska få möjlighet att 

förverkliga sina idéer. Under 2011 har sex regionala 24H race genomförts för myndigheter och organisationer som jobbar med coachning och 

vägledning. Resultatet från racen är ett 40-tal förslag på hur man kan öka samordning och tillgång till coachning/vägledning. Cirka fem 

lösningar har genomförts och fler är på gång att sjösättas. Resultatet visar att mycket är på gång men långt ifrån tillräckligt och det behövs 

fortsatta insatser från den nationella arbetsgruppen för att få till fler regionalt samordnade coachning/vägledningsinsatser. Bl.a. kan 

folkbildningsorganisationer involveras mer i arbetet. Det behövs också mer nationellt samlad information som är tillgänglig för entreprenörer 

och lokala utvecklare. Andra insatser är de som gjorts genom arbetsgruppen för kapitalförsörjning. Gruppen har samlat kunskaper och 

erfarenheter kring s.k. lokala sparbolag, ett praktikernätverk är bildat och arbetsgruppen har påbörjat ett internationellt erfarenhetsutbyte. För 

att entreprenörer och lokala utvecklare ska få bättre tillgång till innovationsstödjande åtgärder har SLU inom ramen för nätverket studerat 

behov och utbud av stödjande system. Studien ligger till grund för en workshop som ska identifiera fortsatta nätverksaktiviteter. 

 

Nästa steg är att utifrån resultaten från 24H racen inspirera till fler regionala lösningar för coachande och vägledande insatser samt mer 

samordnad information på nationell nivå. I möjligaste mån sker detta samordnat med de aktiviteter som bör utvecklas för att få bättre tillgång 

till innovationsstödjande insatser. I nästa steg ingår också att fortsätta sprida erfarenheter om lösningar som ökar kapitalförsörjningen. 

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Fortsätta med arbetsgruppen för att stödja entreprenörer och kapitalförsörjning och vid behov samordna dessa.  

 Arbetsgruppen för att stödja entreprenörer får i uppdrag att i samarbete med Tillväxtverket och Jordbruksverket samordna 

coachande/vägledande information till landsbygdsentreprenörerna via verksamt.se.  

 Arbetsgruppen för att stödja entreprenörer får i uppdrag att stimulera till fler regionalt samordnade coach-/vägledningsinsatser med 

inspiration från lösningarna som tagits fram vid 24H racen. 

 Genomföra en workshop med berörda aktörer som utifrån innovationsstudien identifierar fortsatta ändamålsenliga nätverksaktiviteter för 

att stödja entreprenörers och lokala utvecklares innovationer. I möjligaste mån samordnas dessa aktiviteter med de uppdrag som gruppen 

för att stödja entreprenörer har. Utifrån workshopen tar styrgruppen ställning till fortsatta innovationsstödjande nätverksaktiviteter. 

 Arbetsgruppen för kapitalförsörjning får i uppdrag att inhämta fler internationella erfarenheter och sprida dessa. 

 Arbetsgruppen för kapitalförsörjning får i uppdrag att fortsätta insamla erfarenheter från praktikernätverket samt från försöken med 

sparbolag samt sprida erfarenheterna från dessa. Exempel på tillfällen för att sprida dessa är Lokalekonomidagarna och 

Landsbygdsriksdagen. 

 Årets bästa företagarinsats samt innovation uppmärksammas med var sin Ull-bagge. 
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Fler natur- och kulturmiljöinsatser i 

sammanhängande landskapsområden 

Halvtidsutvärderingen, men även andra erfarenheter, visar att det behövs fler insatser om vi ska nå målen om biologisk mångfald och 

kulturmiljövärden i betesmarker, slåtterängar och våtmarker. Framförallt behövs det fler insatser i sammanhängande landskapsområden. För att 

det ska fungera är det viktigt att skapa mer samverkan mellan markägare, markförvaltare, naturskyddsorganisationer, hembygdsföreningar och 

andra intressenter. Incitamenten för att göra insatser ökar om de dessutom gynnar sociala och ekonomiska värden. För att få till långsiktiga 

insatser är det viktigt att hänsyn tas till lokal och traditionell kunskap och att man löser frågor om långsiktig förvaltning. Mot bakgrund av dessa 

behov bildades i slutet av 2011 en arbetsgrupp inom ramen för Landsbygdsnätverket. Gruppen hann precis samlas och få sitt uppdrag från 

styrgruppen om att utifrån befintliga erfarenheter ta fram en verktygslåda  och testa den för att berörda nätverksmedlemmar ska få mer kunskap 

om metoderna och tillämpa dessa metoder. Verktygslådan förväntas ge effekter inom såväl slutspurten av innevarande program som i den nästa 

programperioden. Under våren 2012 avslutas nätverkets miljöersättningsgrupp i sin nuvarande form och slutsatserna från deras arbete fångas i 

tillämpbara delar upp av landskapsområdesgruppen. Inom ramen för det Europeiska nätverket startar under 2012 en fokusgrupp om 

miljötjänster vars arbete är till nytta för landskapsområdesgruppens uppdrag. Det svenska nätverkets representanter i fokusgruppen kommer från 

miljöersättningsgruppen och kommer att förankra sig både bland miljöersättningsgruppens tidigare medlemmar och i 

landskapsområdesgruppen. 

 

Nästa steg är att arbetsgruppen för landskapsområden genomför sitt påbörjade uppdrag  och att erfarenheter även utbyts med den europeiska 

fokusgruppen. 

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Arbetsgruppen för landskapsområden tar fram  verktygslådan och testar denna genom ett 24h race.  

 Verktygslådan ska spridas i olika kanaler, bl.a. som webbinformation och genom nätverkets nyhetsbrev. 

 Överföra slutsatserna från miljöersättningsgruppen till landskapsområdesgruppen samt säkra en återkoppling mellan den europeiska 

fokusgruppen för miljötjänster och landskapsområdesgruppen 
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Fler bygder som ställer om till att konsumera 

och producera förnybar energi 
Sedan 2010 har det inom nätverket funnits en grupp som arbetat för att lokalsamhällen/byar ska kunna 

ställa om till förnybar energi. Genom att samla lärande exempel och analysera dessa har gruppen tagit fram 

en samlad bild över hur lokalsamhällen kan arbeta fram bra energilösningar. Framgångsfaktorer och 

problem har analyserats och beskrivits. De lärande exemplen har spridits bl.a. via Bioenergiportalen och vid 

Energiutblick. För att främja länsstyrelsernas arbete med att få in bra ansökningar inom energiområdet har 

nätverket genomfört ett erfarenhetsutbyte vid Dialogforum. 

 

Nästa steg är att verka för att sprida de goda exemplen på regional och lokal nivå samt att lärdomarna från 

dessa exempel omsätts i handling för att förverkliga en omställning till förnybar energi i fler lokalsamhällen.  

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 En mindre grupp med deltagare från arbetsgruppen genomför 24h race på olika platser i landet som 

samlar lokala och regionala aktörer i syfte att de ska inspireras och ges tillfälle att utforma lösningar för 

omställning till förnybar energi i lokalsamhällen. Ett sådant race kan eventuellt genomföras i anslutning 

till Landsbygdsriksdagen. 

 Samma mindre grupp sprider de lärande exemplen till energirådgivare, m.fl. vid Energiutblick 2012. 

 

 
 



10 

Stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna 

Gröna näringar (enligt LRFs definition jord, skog, trädgård och landsbygdens miljötjänster samt livsmedels- och 

skogsindustrin) och deras svenska underleverantörer står för 4-5% av landets BNP. Med samma definition sysselsätter de 

gröna näringarna drygt 217 000 personer och i hälften av landets kommuner är minst 18% av sysselsättningen beroende av 

de gröna näringarna. För dessa sysselsatta men även för andra landsbygdsbor är det viktigt att konkurrenskraften i de 

gröna näringarna stärks. Ju fler som kan bo och verka på landsbygden desto större underlag för service och infrastruktur. 

På samma sätt är god service och infrastruktur viktiga förutsättningar för god konkurrenskraft i de gröna näringarna. De 

gröna näringarna är också basen för annan landsbygdsbaserad näring så som landsbygdsturism, energiförsörjning, grön 

omsorg, hästsport och jakt. Det finns flera faktorer som påverkar konkurrenskraften i de gröna näringarna. Att hitta nya 

vägar till matmarknaden, offentlig upphandling, generationsskiften, träffsäkra stödåtgärder, etc. är några av utmaningarna. 

En del av utmaningarna kan mötas med nätverksaktiviteter så som ökat erfarenhetsutbyte och mer samverkan. Inom 

samtliga av nätverkets prioriterade områden, är entreprenörer inom de gröna näringarna centrala målgrupper. Det finns 

dock fler områden där det behövs kompletterande nätverksaktiviteter under 2012 för att stärka konkurrenskraften inom 

näringen.  

 

Nästa steg är att identifiera dessa ytterligare områden där det behövs träffsäkra nätverksinsatser och utifrån den analysen 

utforma ett antal nätverksaktiviteter. 

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Samla berörda aktörer till workshops för att identifiera kompletterande, träffsäkra nätverksinsatser för att stärka 

konkurrenskraften inom de gröna näringarna. 

 Med utgångspunkt från workshopen genomföra dessa aktiviteter. 

 Vid höstens stora nätverksträff  särskilt lyfta lärdomar från några av Ull-baggevinnarna som representerar de gröna 

näringarna.  
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Stärkt forskningsfält om landsbygdsutveckling 

och ökat lärande mellan forskare och praktiker 
Landsbygdsnätverket har tillsammans med Formas ett vetenskapligt råd. I Sverige saknas ett samlat forskningsfält om 

landsbygdsutveckling. Rådet har blivit en arena för samverkan som till en del fyller detta tomrum. Rådet har initierat och 

medverkat till att ett nordiskt återkommande forskarforum genomförs vartannat år. Genom forumet skapas en överblick 

och erfarenhetsutbyte om aktuell nordisk forskning inom området. Forskningsöversikten har spridits till praktikerna 

genom Landsbygdsnätverkets webbplats. Vetenskapliga rådet har också lyft problemen med bristande forskningsresurser 

och de konsekvenser det får på landsbygdsutveckling och underlag vid policyutformning. Ett resultat av rådets agerande är 

en något förstärkt landsbygdskompetens vid beredning av Formas fördelning av forskningsmedel.  

 

Nästa steg är att vetenskapliga rådet fortsätter att agera för ökad tillgång till forskningsmedel. Ett annat viktigt steg är att 

rådets medlemmar bidrar till att aktualisera den samlade bilden av forskningsbehov och pågående forskning inom 

området. Genom att reflektera över lärdomarna från tidigare års Ull-baggevinnare kan rådets medlemmar bidra till ökat 

lärande mellan forskare och praktiker. 

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Synliggöra behovet av att stärka forskningsfältet genom debattinlägg från vetenskapliga rådet som sprids via media. 

 Genomföra en enklare kartläggning över forskningsbehov som rådets medlemmar utarbetar och sammanställer. 

 Med hjälp av kunskapen i vetenskapliga rådet aktualisera informationen om pågående forskning 

 Genomföra och dokumentera reflekterande samtal mellan forskarna i vetenskapliga rådet och tidigare års Ull-

baggevinnare. Samtalen sker vid höstens nätverksträff  och dokumentationen sprids vidare bland nätverkets 

medlemmar.  
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Fler kommuner som engagerar sig i landsbygdsutveckling, i 

synnerhet för att underlätta för sina landsbygder att ställa om och 

bidra till klimatmålen. 
Kommunerna är en av nyckelaktörerna för att nå en framgångsrik landsbygdsutveckling. Inom ramen för nätverket har det genomförts en rad insatser för 

att inspirera och stärka kommunernas engagemang och förmåga att skapa gynnsamma förutsättningar i sina landsbygder. SKL och SmåKom har haft 

inspiratörer. De har bl.a. spridit information till kommuner om landsbygdsprogrammets möjligheter. Det har också funnits en arbetsgrupp för att öka 

kommunernas intresse och förmåga till planering i landsbygder. Gruppen har tagit fram en inspirationsfilm som spridits till samtliga kommuner samt  visats 

vid olika seminarietillfällen. För att utforma vägledande och lärande exempel har samtliga kommuner tillfrågats om sitt planeringsarbete. En enkät har 

besvarats av 161 kommuner och utifrån dessa svar har gruppen fördjupat sig i ett 10-tal kommuner för att beskriva vägledande lärdomar. Filmen och de 

lärande kommunexemplen, tillsammans med annat material som gruppen tagit fram, kommer att finnas på nätverkets webbplats men spridas via länkar från 

SKLs, Boverkets, HSSLs, Lantmäteriets, intresserade kommuners, m.fl.:s hemsidor. Gruppen har också genom enkäten samlat in ett 60-tal kontaktuppgifter 

till kommunala landsbygdsutvecklare. Vid en träff med ett 20-tal av dessa utvecklare framfördes ett starkt önskemål om att få hjälp med att samordna 

fortsatt erfarenhetsutbyte kring aktuella landsbygdsfrågor som rör det kommunala ansvaret. Utöver omställningsfrågor och kommunernas roll i kommande 

EU-programperiod så kan det röra sig om service, bredband, etc. 

 

Nästa steg är att säkerställa och följa upp att inspirationen och lärdomarna kommer till nytta i synnerhet vad gäller kommunernas omställningsarbete för att 

nå klimatmålen, men också för att förbereda den starkare multifondstrategin som ska gälla nästa programperiod. I arbetet med att nå klimatmålen utgör 

landsbygden en viktig resurs och det finns stora beröringsytor med målen i så väl innevarande som kommande landsbygdsprogram. En viktig del i nästa steg 

blir att möta behovet att erfarenhetsutbyte mellan de kommunala landsbygdsutvecklarna, men också bland landsbygdsutvecklarna vid regionförbunden. 

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 I samarbete med SKL och Jordbruksverket genomföra en virtuell tankesmedja med ett 100-tal kommunala landsbygdsutvecklare som 

utbyter erfarenheter om hur man ger sina landsbygder möjligheter att ställa om och bidra till klimatmålen. Tankesmedjan förbereds bl.a. 

med att deltagarna ska ta del av plangruppens inspirations- och vägledningsmaterial samt energigruppens goda exempel på omställning till 

produktion och konsumtion av förnybar energi i lokalsamhällen.  

 I samarbete med SKL och Jordbruksverket genomföra en virtuell tankesmedja med ett 100-tal kommunala landsbygdsutvecklare som får 

information om möjligheterna i kommande landsbygdsprogram och kan ta del av lärdomarna från innevarande programarbete samt utbyta 

idéer om hur kommunerna kan jobba multifondsstrategiskt. 

 Publicera de viktigaste lärdomarna och de mest inspirerande erfarenheterna från tankesmedjorna på nätverkets webbplats och i ett 

temanummer  i nyhetsbrevet. Informationen sprids också via SKLs olika forum. 

 Medverka med inspirations- och vägledningsmaterialet på nätverksträffen för Leaderengagerade i maj, Landsbygdsriksdagen samt 

förbereda för att medverka med materialet på Kreativ Landsbygd 2013. 
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Mer kunniga och engagerade LAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De nationella nätverken är kontaktpunkt för LAGs erfarenhetsutbyte och samverkan för att vässa Leadermetoden som verktyg för 

landsbygdsutveckling. Därför har nätverket sedan start genomfört särskilda Leaderträffar, haft ett mentorsprogram, tillhandahållit 

nätverkscheckar för transnationellt erfarenhetsutbyte mellan LAG, gett stöd till regionala nätverksträffar och andra LAG-mobiliserande 

insatser. En samverkansgrupp för Leader på nationell nivå har inrättats inom ramen för nätverket. Gruppens ledamöter företräder ordförande 

och verksamhetsledare från hela Sverige och är regionalt utsedda. Samverkansgruppens roll kommer att bli viktigare vad gäller att vara 

samtalspartner och referens för myndigheter och aktörer både inför avslutet av den nuvarande perioden och i planeringen av den nya 

programperioden. Det gäller bl.a. den multifondsroll som Leader förväntas få i nästa programperiod. För att stärka LAG behöver olika 

organisationers engagemang i Leader stärkas. Gruppen behöver därför på ett tydligare sätt integreras i Landsbygdsnätverket med ett närmare 

samarbete med nätverkets andra aktörer. Genom sin regionala förankring har samverkansgruppen möjligheter att stärka dialogen mellan 

aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

 

Nästa steg är att ytterligare säkerställa att Leadersveriges samlade erfarenheter tillvaratas så att de gör nytta i form av kunnigare och mer 

engagerade LAG samt bättre förutsättningar för landsbygdsutveckling och Leaderarbetet både i innevarande programperiod och inför 

kommande period. Det görs bl.a. genom att öka dialogen mellan LAG lokalt och olika landsbygdsintressenter, organisationer och myndigheter.  

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Tydliggöra samverkansgruppens roll och uppdrag vad gäller att samla erfarenheter från Sveriges LAG och att föra 

fram dem genom ökad dialog med olika landsbygdsintressenter, organisationer och myndigheter.  

 Tydliggöra samverkansgruppens roll för att främja regionalt erfarenhetsutbyte och regionala träffar med LAG men 

också med andra berörda aktörer. 

 Genomföra två träffar med alla verksamhetsledare och ordföranden vid sidan av den stora nätverksträffen för alla 

leaderengagerade.  

 Utse årets Ull-bagge i Leaderkategorin för att lyfta fram lärande exempel. 

 Fortlöpande sprida Leadererfarenheter via nätverkets nyhetsbrev och webbplats. 

 Tillhandahålla nätverkscheckar för transnationellt erfarenhetsutbyte mellan svenska LAG och LAG i andra EU-länder. 
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Lärdomarna från hittilldags programarbete, såväl våra 

svenska som internationella, blir spridda till våra 

medlemmar, utvecklingsaktörer i andra EU-program 

och en bredare allmänhet 
Att synliggöra lärande exempel om landsbygdsutveckling är en av nätverkets viktigaste uppgifter. Att samla och ge spridning åt lärande exempel är en 

huvuduppgift för våra arbetsgrupper. Sedan 2009 har länsstyrelserna och LAG plockat fram sina bästa satsningar. Från dessa har årets Ull-baggar korats i 

ett antal kategorier. Ull-baggarna har gett landsbygdsprogrammet sina ”success-stories” och de har uppmärksammats på bred front i olika lokalmedia runt 

om i landet. Dessa lärande exempel har använts flitigt som inspiration vid seminarier och i andra sammanhang. Även inom ramen för det europeiska 

nätverket efterfrågas lärdomar från genomförda satsningar. Det gäller såväl utvecklingsinsatser som formerna för och effekten av nätverkande. En 

anledning till det ökade fokus på att samla och sprida lärdomar är att förbereda olika aktörer inför kommande programperiod och nätverkande. Det gäller 

inte enbart aktörerna inom Landsbygdsnätverket utan också de intressenter som tillkommer med anledning av den nya tydligare samordningen mellan olika 

fonder i kommande programperiod. Ett annat viktigt skäl är att visa för allmänheten vad program-medlen har genererat för resultat.  

 

Nästa steg är därför att så här i slutfasen av programperioden mer ingående reflektera över vad som fungerat och vad som kan göras bättre och förbereda 

för ett bredare nätverkande mellan aktörer i olika fonder inför kommande programperiod.  

 

Därför kommer vi inom nätverket att under 2012: 

 Med hjälp av forskarna i vetenskapliga rådet fokusera på lärdomar från tidigare års Ull-baggevinnare vid höstens stora nätverksträff. 

 Genomföra den årliga processen med Ull-baggarna. 

 Arbeta med pressmeddelanden och debattartiklar när så bedöms ändamålsenligt  

 Aktivt delta i europeiska nätverkets erfarenhetsutbyte och utveckling av självbedömnings-verktyg för nationella nätverken samt använda verktyget på 

vårt eget nätverksarbete.  

 Låta en utomstående utvärderare studera våra nätverksmetoder och bedöma vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre under sista året i 

innevarande programperiod samt i nästa programperiod. 

 Aktivt delta i europeiska nätverkets erfarenhetsutbyte beträffande miljötjänster och kapitalförsörjning. 

 Att genomföra en träff med alla aktiva i nätverkets arbetsgrupper för att gemensamt reflektera över gruppernas resultat. 

 Aktivt sprida information via vårt informatörsnätverk. Dessutom kommer kansliet att bilda en referensgrupp med informatörer från ett antal 

medlemsorganisationer för att fortlöpande samråda i strategiska landsbygdskommunikativa frågor. 

 Samla nyckelaktörer inom resp. fond för att  diskutera hur vi kan förbereda ett bredare nätverkande mellan aktörer i olika fonder inför kommande 

programperiod. 

 

 


