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“Et bedre liv i landdistrikter”
Betragtninger
Efter at have mødtes i Cork, Irland den 5.-6. september 2016 og idet
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vi bygger på

 ork-erklæringen fra 1996 om ”levende landdistrikter”, som
C
blev udarbejdet af deltagerne i EU-konferencen om udvikling af
landdistrikter i Cork, Irland

tager hensyn til

 en centrale rolle, landdistrikter og landsbysamfund spiller med
d
hensyn til at gennemføre FN’s mål for bæredygtig udvikling
(SDG) samt konklusionerne af den 21. årlige konference mellem
parterne (COP21) i De Forenede Nationers rammekonvention om
klimaændringer (UNFCCC)

er bevidste om

 en økonomiske, miljømæssige og sociale mangfoldighed, der
d
kendetegner Europas landdistrikter – som er hjemsted for over
halvdelen af EU’s befolkning og dækker over tre fjerdedele af
territoriet – og landdistrikternes betydning for bevaring af Europas
mangfoldige natur- og kulturlandskaber og -arv

er overbeviste om

 t bycentre og landdistrikter og deres befolkninger har forskellige,
a
men komplementære aktiver, og at forbedrede indbyrdes relationer og
partnerskaber mellem dem er vigtige forudsætninger for økonomisk
levedygtighed, miljøresultater og social sammenhængskraft for
Unionen som helhed

er overbeviste om

v ærdien af landdistrikternes ressourcer, som kan levere bæredygtige
løsninger på aktuelle og fremtidige samfundsmæssige udfordringer,
der vedrører alle Unionens borgere, som f.eks. at sørge for en sikker
og bæredygtig forsyning af kvalitetsfødevarer, udvikle den cirkulære
økonomi, udvide bioøkonomien, skabe ressourceeffektivitet, bekæmpe
klimaforandringer og nedbringe afhængigheden af fossile brændsler

forventer

 t landdistrikternes økonomi og virksomheder i stigende grad vil være
a
afhængige af digitalisering og af videnarbejdere, som kan udnytte
den digitale transformation og styrke produktionen i landdistrikterne
på en bæredygtig måde

er overbeviste om

 t økonomisk vækst og bæredygtighed ikke gensidigt udelukker
a
hinanden og kan skabes gennem innovation, som iværksættere,
landbrugere og skovbrugere skal have adgang til, og som kan vedrøre
teknologier, metoder, processer, sociale og organisatoriske spørgsmål
og kan være forskningsdrevet eller baseret på interaktive bottom-uptilgange

er bekymrede

 ver flugten fra land til by og ungdomsflugten og er opmærksom på
o
behovet for at sikre, at landdistrikter og landsbysamfund (landzoner,
bedrifter, landsbyer og småbyer) forbliver attraktive steder, hvor man
kan leve og arbejde, ved at forbedre adgangen til tjenesteydelser
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og muligheder for landboere og skabe iværksætteri inden for
traditionelle landbrugserhverv og nye økonomiske sektorer
er overbeviste om

 t landbrugs- og skovbrugssektorerne stadig har stor betydning for
a
Unionens økonomi, og at de dertil hørende værdikæder er lokomotiver
for vækst i landdistrikterne og kan skabe job og indkomstmuligheder
for et tocifret antal millioner af europæere, især i landdistrikterne og
ofte med arbejdspladser, som ikke kan flyttes

er bevidste om

 en rolle landbrug og skovbrug spiller for udformningen af
d
landskaber og den betydning, landbrugere og skovbrugere spiller
som landskabsforvaltere og vigtigste leverandører af miljøgoder og
-tjenesteydelser til offentligheden i forbindelse med foranstaltninger
for biodiversitet, jord, vand og klima

er opmærksomme

 å behovet for en kraftig understregning af den territoriale
p
dimension i den fælles landbrugspolitik, så den supplerer andre EUpolitikker og fokuserer på at skabe relevante resultater for borgere i
landdistrikterne og samfundet som helhed

er fast besluttede

 å at styrke integrationen af lokale initiativer og kapacitetsopbygning
p
i landdistrikterne i de almindelige EU-politiske beslutningsprocesser,
især gennem bottom-up-tilgange til lokal udvikling såsom LEADER og
lokaludvikling styret af lokalsamfundet

forpligter os til

 t sikre deltagelse af aktører og interessenter i landdistrikterne
a
i overensstemmelse med den europæiske adfærdskodeks for
partnerskab

tager hensyn til

 dtalelsen fra Regionsudvalget om innovation og modernisering
u
af økonomien i landdistrikterne, udtalelsen fra Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg om programmer for udvikling
af landdistrikterne samt de værdifulde refleksioner fra andre
interessentgrupper vedrørende landdistrikter om tendenserne for
udvikling af landdistrikter og landbrug

har tillid til

 t en resultatorienteret fælles landbrugspolitik og politik for
a
udvikling af landdistrikterne med en styrket strategisk tilgang er et
nøgleinstrument til gennemførelse af EU’s prioriteter

idet vi er engagerede i at sikre subsidiaritetsprincippet samt politikformuleringens
forenkling og gennemsigtighed
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Politiske retningslinjer
erklærer vi, deltagerne i den europæiske Cork 2.0-konference om udvikling i
landdistrikterne, at en innovativ, integreret og inklusiv politik for landbrug og
landdistrikter i Den Europæiske Union bør følge nedenstående 10 politiske
retningslinjer:

Punkt 1:
Fremme af velstand i landdistrikterne
Landdistrikternes potentiale til at levere
innovative, inklusive og bæredygtige løsninger
på aktuelle og fremtidige samfundsudfordringer
såsom økonomisk velstand, fødevaresikkerhed,
klimaforandringer, ressourceforvaltning, social
inklusion og integration af migranter bør
anerkendes bedre. En proofing-mekanisme for
landdistrikterne bør sikre, at dette afspejles
i Unionens politikker og strategier. Politikker
for landbrug og landdistrikter bør bygge på

landdistrikternes identitet og dynamik via
gennemførelse af integrerede strategier
og flersektorielle tilgange. De bør fremme
diversificering og skabe iværksætteri, investering,
innovation og beskæftigelse. Disse politikker bør
også værdsætte landdistrikternes identitet og
styrke bæredygtighed, social inklusion og lokal
udvikling samt bedrifters og landsbysamfunds
overlevelsesevne.

Punkt 2:
Styrkelse af landdistrikternes
værdikæder
Unionens politikker bør fokusere på integrerede
tilgange til udvikling og styrkelse af værdikæder
i landdistrikterne og lokale produktionsnetværk.
De bør afspejle nye forretningsmuligheder
for landbrug, skovbrug og virksomheder i
landdistrikterne i forbindelse med cirkulære,
grønne og fossilfrie økonomier. Forbrugernes
voksende bekymringer over kvaliteten af
produkter og produktionsprocesser samt deres
efterspørgsel efter sunde fødevarer skal også
opfyldes. Politikker skal fremme nye tilgange
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til horisontal og vertikal integration, som
sikrer rimelige og gennemsigtige kontraktlige
forbindelser i forsyningskæden og lovlige
muligheder for at organisere landbrugernes
kollektive foranstaltninger. Landbrugere bør have
effektive risikostyringsværktøjer.
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Punkt 3:
Investering i levedygtighed og vitalitet
i landdistrikterne
EU-støtte til investering i landdistrikterne bør
fokusere på at generere merværdi for samfundet.
Investeringer i forretningsudvikling, offentlige og
private tjenesteydelser, væsentlig infrastruktur
og kapacitetsopbygning bør bidrage til at
opfylde de fælles EU-mål, navnlig vedrørende
arbejdspladser samt grøn og inklusiv vækst.
De bør også sikre selvbærende initiativer, som
skaber et konkurrencedygtigt og differentieret
landbrug og en tilsvarende landdistriktsøkonomi.
Der skal lægges særlig vægt på at bygge bro
over IT-kløften og udvikle det potentiale, der

ligger i etablering af forbindelser og digitalisering
i landdistrikterne. Politikker bør fremme
livskvaliteten i landdistrikterne og opfylde de
unges ønsker om forskelligartet og vellønnet
beskæftigelse samt lette generationsskifter. Der
bør gøres en indsats for at udvide adgangen til,
anvendelsesområdet for og gearingen af støtte
ved at stille innovative finansielle instrumenter
til rådighed. EU-støtte bør styrke forbindelserne
mellem land og by og harmonisere den
bæredygtige udvikling i både landdistrikter og
byområder.

Punkt 4:
Bevarelse af landmiljøet
Arealforvaltning spiller en central rolle i
grænsefladen mellem borgere og miljø. Politikker
skal fremme leveringen af miljøgoder til
offentligheden, herunder bevarelse af Europas
natur- og kulturarv. Disse består af en rig
mangfoldighed af habitater med flora og fauna
og landskabsværdier, som i vid udstrækning er
afhængige af landbrugs- og skovbrugssystemer.

Foranstaltninger til at belønne sikring af
miljøgoder og -tjenesteydelser til offentligheden
bør afspejle de forskellige lokale forhold.
Landmiljøets iboende værdi skaber fordele for
den lokale økonomiske udvikling, økoturisme,
sund levevis, fødevareidentitet og -branding samt
fremme af landdistriktet til rekreative formål.

Punkt 5:
Forvaltning af naturressourcer
Det øgede pres på naturressourcer som følge
af stigende efterspørgsel efter fødevarer,
foder, fibre og biomaterialer skal imødegås
gennem koordinerede tværsektorielle politiske
initiativer. Disse bør sikre en bæredygtig
forvaltning af naturressourcer som vand, jord og
biodiversitet, der er selve midlerne til landbrugsog skovbrugsproduktion. Tabet af genetisk
mangfoldighed skal vendes, og opretholdelse
og bæredygtig anvendelse af genetiske plante-

og dyreressourcer sikres gennem egnede
offentlige og private foranstaltninger. Der er
behov for at udvikle og integrere innovative
videnskabsbaserede løsninger, som giver
mulighed for at producere mere med mindre
og samtidig sikre, at der er naturressourcer til
rådighed for kommende generationer. Der bør
udvikles effektive former for videnudveksling
og rådgivning og ydes støtte til indførelse af
veludformede arealanvendelsesordninger.
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Punkt 6:
Fremme af klimaindsatsen
I betragtning af det kritiske behov for at løfte
klimaudfordringen i både land- og byområder
skal støtte målrettes mod gennemførelsen af
effektive modvirknings- og tilpasningsstrategier.
Der er gode muligheder for kulstofbinding og
-lagring i landdistrikterne. Indsatsen skal gå
videre end kulstofbaserede løsninger og bør
fremme en forsvarlig næringsstofforvaltning og
husdyrproduktion. Landbrugere og skovbrugere

bør tilskyndes til at yde klimatjenester og
gå i gang med tilpasningsbestræbelser.
Landdistrikternes potentiale til at producere
bæredygtig vedvarende energi og biomaterialer
bør udvikles gennem hensigtsmæssige
investeringsordninger. En videreudvikling af den
cirkulære økonomi og kaskadeanvendelse af
biomaterialer bør prioriteres.

Punkt 7:
En saltvandsindsprøjtning til viden
og innovation
Landbosamfund skal deltage i vidensøkonomien
for at udnytte fremskridtene i forskning og
udvikling fuldt ud. Alle typer og størrelser
af virksomheder i landdistrikter, herunder
landbrugere og skovbrugere, skal have
adgang til hensigtsmæssig teknologi,
avancerede forbindelsesmuligheder samt nye
styringsværktøjer, så de kan skabe økonomiske,
sociale og miljømæssige fordele. Et stærkere
politisk fokus på social innovation, læring,
uddannelse, rådgivning og erhvervsuddannelse

er væsentligt for udvikling af de nødvendige
kompetencer. Dette bør ledsages af en styrkelse
af peer-to-peer-udveksling, networking og
samarbejde mellem landbrugere og iværksættere
i landdistrikter. Landdistrikternes behov og bidrag
bør klart afspejles i EU’s forskningsdagsorden.
Industri, forskere, praktikere, videnleverandører,
civilsamfund og offentlige myndigheder skal
arbejde tættere sammen for bedre at udnytte og
dele de muligheder, der opstår af videnskabelige
og teknologiske fremskridt.

Punkt 8:
Styrkelse af styringsmodeller
i landdistrikterne
Regionale og lokale myndigheder og lokalt
baserede gruppers administrative kapacitet og
effektivitet skal styrkes, hvor det er nødvendigt,
gennem ydelse af teknisk bistand, uddannelse,
samarbejde og networking. På grundlag af
succesen fra LEADER og det europæiske
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innovationspartnerskab for landbruget, bør
bottom-up-tilgangen og lokalt styrede initiativer
udbygges for at mobilisere landdistrikternes
potentiale. Opbygningen af den fælles
landbrugspolitik skal være baseret på en fælles
strategisk programmeringsramme, som skal
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målrette alle foranstaltninger til veldefinerede
økonomiske, sociale og miljømæssige mål. Dette
bør afspejle de berørte områders behov og
ønsker og bør respektere partnerskabsprincippet.
Adgangen til, anvendelsesområdet for og
gearingen af støtte skal styrkes gennem en

udvidet udvikling og anvendelse af finansielle
instrumenter. Politikker for landbrug og
landdistrikter skal indgå i et bredere samspil med
nationale og regionale strategier og supplere og
hænge sammen med andre politikker.

Punkt 9:
Fremme af politikgennemførelse
og -forenkling
Fleksibilitet og bedre målretning i
politikudformning og -gennemførelse er
nødvendig, men må ikke føre til unødvendig
kompleksitet. Initiativer til at genoprette og
opbygge interessenternes tillid er en prioritet. Det
er væsentligt at strømline lovgivningsrammerne
for den fælles landbrugspolitik og forenkle
gennemførelsen yderligere. Endvidere skal der
udvikles intelligente administrative værktøjer og
procedurer for at reducere den administrative

byrde for støttemodtagere og nationale og
regionale forvaltninger. Proportionalitet i krav og
sanktioner er vigtig. Indførelsen af e-governance
i forvaltningen af støtteprogrammer og en bred
anvendelse af forenklede omkostningsmodeller
skal prioriteres højt. Det er nødvendigt at styrke
subsidiaritet og proportionalitet inden for en
delt forvaltning af midler og de underliggende
kontrolsystemer.

Punkt 10:
Forbedring af resultater
og ansvarlighed
Foranstaltningerne skal være ansvarlige og
egnede til formålet. Offentlig støtte til landbrug
og landdistrikter skal være underlagt en
troværdig kontrol- og evalueringsordning. Denne
bør dække udbyttet af foranstaltningerne, en
effektiv anvendelse af udgifterne og en vurdering
af gennemførelsen i forhold til de politiske mål.

Interessenterne skal spille en mere aktiv rolle i
vurderingen af resultater gennem peer-learning
og kontrol af resultaterne. Borgere og skatteydere
forventer at blive informeret om politikkens
virkninger og resultater. Denne forventning skal
opfyldes.
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Konklusion
Vi, deltagerne i den europæiske Cork 2.0-konference om udvikling i
landdistrikterne, opfordrer indtrængende de politiske beslutningstagere i Den
Europæiske Union til:
• 		at forbedre offentlighedens kendskab til landdistrikternes potentiale og ressourcer til at opnå
resultater i forbindelse med en lang række økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer
og muligheder til gavn for alle europæiske borgere
• 		at investere i landsbysamfunds identitet, potentialet for vækst i landdistrikter og i at gøre
landdistrikter attraktive for mennesker at bo og arbejde i gennem deres forskellige livsstadier
• 		at bygge på dette momentum og videreudvikle landbrugs- og landdistriktspolitikken i
retning af en resultatorienteret, enkel og fleksibel partnerskabsbaseret tilgang, som afspejler
Unionens mål samt de lokale ønsker og behov
• 		systematisk at se på andre makro- og sektorpolitikker ud fra en landdistriktssynvinkel og
tage hensyn til potentielle og faktiske virkninger og implikationer for beskæftigelse og vækst
i landdistrikterne samt landdistrikter og -samfunds udviklingsmuligheder, social velfærd og
miljøkvalitet
• 		støtte dette 10-punktsprogram og tage højde for visionen og retningslinjerne heri i den
fremtidige politikudvikling.
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