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Landsbygdsutveckling inom EU…

… är en del av EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik och ett mycket viktigt 
område. Mer än 56 procent av EU:s 
befolkning lever i landsbygdsområ-
den som täcker hela 91 procent av 
unionens yta. Europeiska unionen har 
500 miljoner konsumenter som alla 
behöver säker tillgång till hälsosam 
och näringsrik mat. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken har länge varit en av 
EU:s viktigaste politikområden och den 
utvecklas hela tiden för att hålla jämna 
steg med nya utmaningar såsom kli-
matförändringar, hållbar förvaltning av 
naturresurser och en fortsatt livskraftig 
landsbygdsekonomi. 

Målet för EU:s satsning på landsbygdsut-
veckling under perioden 2007-2013 är att 
förbättra

•	 jordbruks- och skogssektorns 
konkurrenskraft,

•	 miljön och landsbygden,

•	 livskvaliteten på landsbygden och 
bidra till att skapa större mångfald 
inom landsbygdsekonomin. 

Man strävar dessutom efter att göra lokala 
samhällen mer delaktiga i utvecklingen av 
den egna bygden. I lokala aktionsgrupper 
samlas lokala samarbetspartner för att 
skapa och genomföra olika utvecklings-
strategier för sina samhällen med hjälp av 
en metod hämtad från Leader-initiativet*. 

Alla medlemsländer i EU har nationella 
eller regionala program för landsbygdsut-
veckling som ligger till grund för genomför-
andet av landsbygdsutvecklingspolitiken. 

* Namnet Leader är en förkortning av ett franskt 
uttryck som betyder ungefär ”förbindelser mellan 
olika åtgärder för att utveckla landsbygdsekono-
min” Avsikten är att skapa och uppmuntra kraft-
fulla samarbeten, vilket leder till nyskapande och 
de bästa lokala lösningarna på lokala problem.

... är den EU-fond som bidrar till att 
genomföra landsbygdsutvecklingspro-
grammen i hela Europeiska unionen. 

Fonden är underställd EU-kommissionens 
generaldirektorat för jordbruk och lands-
bygdsutveckling och bidrar med närmare 
hälften av de totalt 200 miljarder euro 
som finansierar landsbygdsutvecklings-
programmen. EU:s bidrag till landsbygds-
utvecklingen kan därför användas till de 
prioriteringar man gemensamt kommit 
överens om, samtidigt som medlems-
staterna har möjlighet att satsa på egna 
projekt. 

I projektbroschyrerna om Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsut-
veckling finns exempel på olika typer 
av verksamhet inom landsbygdsut-
veckling som fått bidrag: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Europeiska jordbruksfonden  
för landsbygdsutveckling... 
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... inrättades av EU-kommissionens ge-
neraldirektorat för jordbruk och lands-
bygdsutveckling 2008 för att bättre 
kunna genomföra landsbygdsutvecklings-
programmen. Nätverket utvecklar och 
sprider kunskap om hur landsbygdsut-
vecklingspolitiken fungerar i praktiken och 
hur den kan förbättras, men underlättar 
också informationsutbyte och samarbete 
på landsbygden. I nätverket samlas en rad 
olika parter inom landsbygdsutveckling, 
bland annat nationella landsbygdsnät-
verk, EU-ländernas myndigheter samt 
organisationer för landsbygdsutveckling 
som omfattar hela EU.

Nätverket har en kontaktpunkt som 
hjälper generaldirektoratet för jordbruk 
och landsbygdsutveckling med att driva 
nätverket och förvalta verksamheten. 
Kontaktpunkten är belägen i Bryssel och 
arbetar med följande tre huvudstrategier:

•	 policyanalys

•	 kommunikation

•	 nätverkande

Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling... 

… syftar till att förbättra genomförandet 
av EU:s landsbygdsutvecklingspolitik. Det 
analytiska arbetet ska

•	 öka förståelsen för hur politiken 
fungerar i praktiken,

•	 bedöma vad som fungerar bra och 
vad som kan förbättras,

•	 ge inblick i beslutsfattandet både 
i de enskilda EU-länderna och på 
EU-nivå.

Nätverkets analytiska arbete omfattar

•	 arbetsgrupper med experter från 
olika EU-länder som delar med sig 
av sin syn på exempelvis lands-
bygdsfinanser och jordbruksfondens 
genomförandemekanismer för 
landsbygdsutveckling,

•	 initiativ tillsammans med nationella 
landsbygdsnätverk om exempelvis 
företagande inom skogsbruk och på 
landsbygden,

•	 analys av hur landsbygdsutveckling 
fungerar i praktiken. 

En rad frågor analyseras, alltifrån kopp-
lingar mellan jordbruk och en bredare 
landsbygdsekonomi till miljötjänster, inno-
vation, lokal utveckling med stöd från EU, 
social delaktighet och ungdomars situa-
tion på landsbygden. 

Information om nätverkets analysar-
bete finns på webbplatsen, bland annat 
arbetsgruppernas resultat och rekom-
mendationer, informationsblad och sta-
tistik. Läs mer på: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/

Programmet för landsbygdsutveckling har 
en projektdatabas med hundratals exem-
pel på hur landsbygdsutvecklingspolitiken 
tillämpas i praktiken i hela EU. Läs mer 
om projekten på: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/rdp_view/

Policyanalysen inom det 
europeiska nätverket för 
landsbygdsutveckling ...  
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... är nätverkets viktigaste verksamhet: 
genom att sammanföra olika aktörer 
inom landsbygdsutveckling i formella 
och informella sammanhang underlät-
tar nätverket kunskapsutbyte och gör 
det enklare att dela med sig av sakkun-
skap och innovation.  

Det blir alltmer vedertaget att nätverkan-
de är ett effektivt sätt att både engagera 
människor och genomföra landsbygds-
utvecklingspolitiken. Det europeiska nät-
verket för landsbygdsutveckling spelar en 
viktig roll som ett ”nätverk av nätverk”. För 
att få veta mer om nätverkets seminarier 
och möten där delaktighet är en viktig 
faktor gå in på: http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/

Leader är kontaktpunkt för våra nät-
verksaktiviteter. Vid den årliga Leader-
konferensen samlas lokala aktionsgrupper 
från alla EU-länder för att dela med sig 
av sina bästa metoder och diskutera hur 
genomförandet av lokala strategier för 
landsbygdsutveckling kan förbättras och 
gränsöverskridande samarbetsprojekt 
skapas. Leader-portalen på nätverkets 
webbplats är en viktig resurs som stö-
der dessa aktiviteter och innehåller en 
rad verktyg för lokala aktionsgrupper, 
erbjudanden om samarbete, publikatio-
ner, videor och mycket mer: http://enrd.
ec.europa.eu/leader/

Att nätverka...

... är en av huvudprioriteringarna för det 
europeiska nätverket för landsbygdsut-
veckling. Man använder olika kommuni-
kationskanaler för att visa upp politiken 
för landsbygdsutveckling i praktiken och 
sprida information om vad som händer på 
landsbygden inom EU till en större publik. 
Nätverket samarbetar med aktiva partner 
inom landsbygdsutveckling när det gäller 
forskningsresultat, politikutveckling och 
lokala framgångsrika projekt. 

Nätverkets webbplats är det viktigaste 
kommunikationsverktyget och där visas 
nätverkets samtliga verksamheter. 

•	 Läs mer på vår interaktiva karta för 
att få en bild av landsbygdsutveck-
lingspolitiken i respektive medlems-
stat: http://enrd.ec.europa.eu/country/

•	 I bildgalleriet finns fotoalbum från 
olika evenemang och videor från 
intressanta landsbygdsutveck-
lingsprojekt: http://enrd.ec.europa.
eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 På portalen Communicating Rural 
Development Gateway (på engelska) 
finns exempel på framgångs-
rika kommunikationsverktyg för 
att främja landsbygdsutveckling 
inom EU. Läs mer på: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

Nätverkets publikationer finns på sex 
språk (tyska, engelska, spanska, franska, 
italienska och polska) och omfattar:

•	 EU Rural Review –  som ger en för-
djupad bild av landsbygdspolitikens 
olika områden,

•	 ENRD Magazine –  som innehåller de 
senaste skildringarna från Europeiska 
nätverket för landsbygdsutveckling, 
nationella landsbygdsnätverk och 
lokala aktionsgrupper i hela EU,

•	 EAFRD Project Brochures – som 
behandlar framgångsrika exempel 
på projekt som finansierats av 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, 

•	 Rur@l Newsflash – ett elektroniskt 
nyhetsbrev om nätverkets senaste 
aktiviteter.

Det europeiska nätverket för landsbygds-
utveckling är också aktivt på sociala 
medier: på Facebook (www.facebook.com/
EUAgri), Youtube (www.youtube.com/user/
EURural) och Twitter (@enrd_cp).

För att prenumerera på nätverkets 
publikationer eller delta i diskussionsfo-
rumet opENRD, gå in på: https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Att informera om landsbygdsutveckling…
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För att prenumerera på de senaste publikationerna från 
Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling gå in på:  
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Håll dig informerad om de senaste trenderna inom landsbygds
utveckling genom att delta i diskussionen på opENRD: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Vill du veta mer om Europeiska nätverket 
för landsbygdsutveckling? Gå in på: 

www.enrd.eu

op

Frågor?  Kontakta nätverket  via e-post:  info@enrd.eu 
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