Erfaren heter av Landsbygdsprogram
för Sv erige 2007-2012 (2013)

casen
– ett samlingsalbum

Case 8: ”Fullt blås på Wanås”. Foto: Louise Andersson

casen

– ett samlingsalbum
Författaren Guy de Maupassant har sagt att om man har tålamod att titta tillräckligt
länge på något välkänt så framträder något nytt. Vid en första anblick är ett odlingslandskap, en skogsdunge, en lada i vinkel till ett boningshus något man känner igen
väldigt väl. Kanske också en gårdsbutik, ett strandhotell, en gångstig över en gångbro.
Tittar man längre så ser man något mer…
Med projektet Skånsk landsbygdskraft så har vi tittat
länge på vad landsbygdsprogrammet gjort för skillnad i
Skåne under perioden 2007-2013.
Så hur står det till på landsbygden?
Genom att intervjua personer med erfarenheter av
landsbygdsprogrammets olika delar och be dem ge sin
syn på verksamheten har vi lärt oss mycket, samtidigt har
det visat på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna
har vi kompletterat med bearbetad statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Dessutom
har vi lyft blicken mot framtiden genom en framåtblick.
Allt detta sammantaget har vi strukturerat i ”Case”.
Till antalet är dessa elva stycken och de spänner över
lantbruk, skog, gårdsbutiker, vingårdar, biogasproduktion med mera. Carl och Fredric Piper berättar om sitt
Högesta och sin strävan att skapa ett hållbart lantbruk
över generationer. Helena R Olofsson berättar om sina
kulturvandringar runt Skäpperöd utanför Hörby, Otto
Ramsay om sin utveckling av Kullalamm uppe i nordvästra Skåne. Med docent Caroline Wigren-Kristoferson
har vi diskuterat huruvida förutsättningarna för kvinnors
företagande på landsbygden har stärkts och med LRFkonsulten Anna-Karin Swahn om landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft. Med mera!
Vi skulle vilja påstå att projektet Skånsk landsbygdskraft
i sig är en tredimensionell SWOT*. En som går på både
bredd och djup med dem som har närmst till reflektioner och analyser, landsbygdsbrukarna själva. Styrkor
och svagheter, möjligheter och hot har framträtt på ett
naturligt vis i de samtal som vi fört med personer som
har erfarenheter av de ekonomiska stöd och kompetenshöjande åtgärder som vi administrerat.
Arbetet har i allra högsta grad styrts av de övergripande riktlinjerna och verktygen för landsbygdsprogrammet,
samt av en vilja att låta verkligheten sippra in däremellan.
En växtlighet mellan fogarna.
Det är i skärningspunkten mellan en kompetent mottagare, tillhandhållna resurser och rimlig tid för förändring
som en dynamisk utveckling för landsbygden skapas.
Det är då vi får Skånsk landsbygdskraft.

På de kommande sidorna följer ett urval från de elva case
som utgör Skånsk landsbygdskraft.
Dessa är:
1.

Det skånska jordbruket har minskat produktionens
miljöbelastning

2.

Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl
och upplevs mer som en potential än en belastning

3.

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har
ökat

4.

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har
ökat

5.

Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har
ökat, både för de besökande och boende

6.

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen
och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

7.

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

8.

Attraktionskraften för det skånska landskapet, landsbygden och den skånska maten har ökat

9.

Förutsättningarna för kvinnors företagande på
landsbygden har stärkts

10. Det kommunala och ideella engagemanget har ökat
och det mångkulturella ses som en möjlighet för
landsbygdens utveckling
11. Arealen ädla lövträd har ökat
Här kan du läsa en sammanställning från de publicerade
Casen. De utgör grunden för det fortsatta arbetet med
förberedelserna inför det nya landsbygdsprogrammet
(2014-2020). Låt dig inspireras och reflektera över hur Du
kan hjälpa till att utveckla Skånes landsbygd.

* Analysmetod för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
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case 1:
Det skånska jordbruket
har minskat
x
sW
produktioens
O t
miljöbelastning

Foto: Greppa näringen, fotograf Axel Siljebratt
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HIR Ma l m ö – Frågeställningen skär mellan morot

eller piska. Stöd eller lagar. Om det
kostar mer för dig att så en fånggröda
för att minska kväveläckaget än vad du
får ut, då gör du det inte. Man har en
verksamhet som ska snurra runt och då
får ideologierna ibland stå tillbaks. Det
kostar säkert mindre med lagkrav men
det är mycket roligare för alla med stöd.
Visst hade det varit smidigt om det
fanns fler som ville jobba för en bra
miljö över huvudtaget, men jag tror inte
att det är realistiskt. Hur många i
Sverige säljer bilen av ideologiska skäl?
Lantbrukarkåren är nog som gemene
man.

Bengt Eke l und,
lan tb ruka re
”Bengt har fått stöd genom ”Utvald
miljö” som ger restaureringsstöd bl
a till just våtmarker. Nittio procent
av kostnaderna täcktes och sedan
la Ängelholms kommun till de
resterande tio.
– Vad som är påtagligt är att
fågellivet har fått en skjuts. Nu
finns här fåglar som över
huvudtaget inte har funnits åt det här hållet: svanar,
gravänder, knipor, strandpipare, sothöns och
tofsvipor. Ja till och med strandskator som aldrig har
varit här tidigare. De och tofsviporna häckar ute i
sockerbetsfältet.”

Hans Nilsson,
Länsstyrelsen
”Jag anser att vi på
Länsstyrelsen har goda
möjligheter att driva
utvecklingen. Den största
utmaningen rent generellt är
att i framtiden bli bättre på
att se hela kedjan från
produktion hela vägen in till köksbordet. Att med
ett sådant synsätt skapa en bättre miljömässig mix.
Vad man kan göra inom ramen för Landsbygdsprogrammet är att underbygga en sådan livsmedelsproduktion så vettigt som möjligt.”

Ingela Löfquist – rådgivare
på Hushållningssällskapet
i Kristianstad

Vad kännetecknar de som är mest
engagerade i ekologiskt jordbruk?
– När jag började för tjugo år sedan
var det för att rädda världen. Vi
kände att vi var tvungna att göra
något och det tycker jag i och för sig
fortfarande. Från början var
visserligen ekonomin också viktig,
men inte alls så viktig som idag. Det
har gjort att man får brukare där
odlingen, produktionen, kompetensen och lönsamheten blir mycket
viktigare, samt att man också
intresserar sig för hur man kan ta
hjälp av tekniken. Där ser vi en stor
förändring. Det är viktigt att man
tänker till, både med stödregler, och
kompetensutveckling för att skapa
de goda exemplen.

Innehåll: Intervju med Bengt Ekelund, Lantbrukare mellan Ängelholm och Åstorp — Intervju med Kerstin Andersson. Växtodlingsrådgiv
Fem reflektioner av Hans Nilsson, Länsstyrelsen — Statistik, internationell utblick och framåtblick. Hela caset går att läsa på www.landsb
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statistik
Diagra m me t visa r

ändrat
kväveöverskott, kg/ha på skånska gårdar
som gjort minst 2 växtnäringsbalanser inom
Greppa Näringen*, ca 4 år mellan balanserna.
*Projektet Gre ppa Nä ringe n d rivs i
sama rbet e me lla n Jord b ruksv e rket, LRF,
länsstyrels e rna samt ett stort anta l
företag i lan tb ruks bransc h e n oc h
e rbjud e r kostnadsf ri rådgivn ing med
må le n att m inska utslä pp e n a v
klimatgas e r, m inska öv ergöd n inge n oc h
ge sä kra re använd n ing a v växts kyddsmede l . Ett viktigt v e rktyg ä r upp repade
växtnä ringsbalans e r dä r i n- oc h
utflödet a v kväv e, fosfor oc h ka li u m
b erä knas oc h tolkas.
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InternationellT – hur ser det ut i EU?
Diagrammet visar
andelen ekologiskt
brukad åkermark i
olika EU-länder
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Av diagrammet framgår att
andelen åkermark som brukas
ekologiskt är förhållandevis
hög i Sverige jämfört med

4
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0

andra EU-länder.

Önskade framtidsscenarier
Växtodlingsgårdar
– Bättre markbördighet i vid bemärkelse
via god struktur och lågt sjukdomstryck.

Stolthet

Mjölkgårdar
– Bättre grovfoderproduktion, ökad
individuell utfodring och ökat
samarbete med växtodlingsgårdar.

Svingårdar
– Bättre markvård och ökat
utnyttjande av stallgödsel.

are på HIR Malmö hus — Intervju med Ingela Löfquist. Rådgivningschef på Hushållningssällskapet Kristianstad
ygdskraft.se
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Urban Emanuelsson, växtekolog,
professor och forskare
”Man har sedan 40-talet förstört så
mycket, att det som görs idag visserligen
bromsar fallet, men naturen fortsätter
ändå att bli artfattigare. Vad som behövs
är en genomgripande restaurering, för
den negativa utvecklingen har inte vänt,
långt därifrån.
Vad ser du för möjligheter för en
vändning?
– Vad som ska till är att någon initierar
och driver en genomgripande vetenskaplig riskanalys. En
brett upplagd undersökning för att utreda vad nerförsbacken beror på och vad man kan göra. Det KAN vara så
att initiativet ligger hos Länsstyrelsen, men analysen bör
initieras från ännu högre håll. Låt säga att Länsstyrelsen
tar initiativet och låter det studsa mot regeringen som
returnerar ett uppdrag.”

Carl Piper,
HögestadChristinehof
”Våra ambitioner
t ex ekoparksprojektet är att
fånga upp barn
och ungdom; få
dem att känna
att visst det är ju
kul med en Ipad och en Iphone, men det
finns ju också andra paddor.”
i

Ul rika Swärd, Högestad-Ch ris ti n e hof
”Ulrica menar att ett alterna
tiv
hade varit om man på någ
ot
sät t kunde samla ihop alla
bra
positiva åtgärder man gör
för
miljön och få bidrag för
helheten.
– Att man samlar pluspoäng
istället för att man går ut och
tittar ”Ah, men här fattas det
en
meter, här fattas det si och
så,
och nej då kan du inte få
någonting och så drar vi bor
t
pengarna från allt det and
ra
också”. Jag upplever att må
nga
idag är rädda för att göra fel.”

Innehåll: Intervju med Carl Piper, Fredric Piper och Ulrica Swärd, Högestad-Christinehof — Intervju med Stefan Karlsson, lantbrukare Bj
entreprenör och kulturvandrare — Fem reflektioner av Måns Bruun, Länsstyrelsen — Statistik, internationell utblick och framåtblick. Hel
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statistik
Årligen betalas 92 miljoner kronor ut för skötsel av 47 000 ha
slåtterängar och betesmarker.
Av Skånes 47 000 ha ängs- och betesmarker får ca 18 500 ha
(39%) ersättning för särskilda värden. I synnerhet strandängar
utmärker sig när det gäller marker med särskilda värden.
Väldigt få företagsstöd är sökta och beviljade i syfte att stärka
Skånes natur- och kulturarv.

InternationellT – hur ser det ut i EU?
I Skåne förvaltas ca
256 km alléer, ca 25
766 hamlade träd och
4 973 km stenmur med
hjälp från landsbygdsprogrammet.

England
Det engelska landsbygdsprogrammet präglas av detaljstyrning och väldigt många
valmöjligheter med poängbedömningssystem som grund. Olikheterna illustreras
bl a av stöd till stängsel för att skydda skogsmarker från betesdjur samt stöd för
integration med friluftsliv och tillgänglighet. Stöd ges även för sambete mellan
nötkreatur och får för att få ökad biologisk mångfald i betesmarker.

Önskade framtidsscenarier
Gräsmarker
Uppföljningen av biologiska
och kulturhistoriska värden

Foto: Maria Sandell

Landskapsperspektivet
utvecklas
– Samverkan ökar på lokal och regional
nivå, förutsättningar för att bevara
miljövärden och mångfald ökar mer än
insatsen.

– Skötseln anpassas efter de regionala
förhållandena.

– För att uppfylla syftet med
ersättningarna

Reglerna
– Kommer att bli enklare att förstå och tillämpa,
regelverket stabilt vilket på sikt minskar behovet av
kontroller och gör hela hanteringen kostnadseffektiv.

äre — Intervju med Urban Emanuelsson, växtekolog. professor och forskare — Intervju Helena N Olfosson, lantbrukare,
a caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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case 3:
landsbygdsföretagens
lönsamhet och bärkraft
har ökat
x

Anna-Karin Swahn, lantbruksekonom
och affärsrådgivare, LRF Konsult

”Många sätter
inga konkreta ekonomiska mål. Jag
menar, man kan ju
knappast klaga på
sin lönsamhet om
man inte vet vad
man vill tjäna.”
”Jag är bekymrad över markpriserna. Där finns en utmaning
för många att ta tag i. Oavsett om man vill utöka sin växtodling eller djurproduktion så behövs mer mark. Idag går det i
stort sett inte att starta ett lantbruk från grunden på grund
av prisnivåerna.”

sW
O t

Bengt Persson,
lantbrukare i Ängelholm
samt medlem i LRF:s
riksförbundsstyrelse
”Vad gäller kompetensutveckling så behövs en revolution.
Inte minst för att skapa en
brygga mellan forskning och
lantbrukare samt landsbygdsbrukarna.”
”Jag har träffat lantbrukare som på fullt allvar sagt att
de inte har några kunder, de är bara utsädesproducenter; man har haft en så stabil avsättning att man inte
ser kundperspektivet. Det tror jag inte håller längre i en
allt mer internationaliserad och konkurrensutsatt värld.
Får man rätt kunder så får man också rätt pengar, Även
på kommunikationssidan kan landsbygdsprogrammet
bidra i stor utsträckning.”

”Intäkterna är stora. På en ha vete får du ca 20 000
kr, medan du får sex miljoner på samma yta om du
odlar tomater, plus att du skapar fem arbetstillfällen.
Idag omsätter trädgårdsnäringen mellan sju och nio
miljarder utifrån en yta på 50 000 ha. Skulle du ha
samma omsättning för t ex vete så måste du ha en
yta på 500 000 ha.”
Håkan Sandin,
projektledare för Tillväxt trädgård
Innehåll: Intervju med Bengt Persson, lantbrukare Ängelholm — Intervju med Anna-Karin Swahn, lantbruksekonom och affärsrådgivare,
agronomie doktor — Fem reflektioner av Helena Karlsdotter Nilsson och Daniel Håkansson, Länsstyrelsen — Statistik, internationell utb
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statistik
60%

Stor lust till utveckling! I Skåne beviljades ca 1 300 stöd till
landsbygdsföretag t o m 2011. Mest omfattande är insatser
för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag där
stöd beviljats för investeringar i ca 70 växthus, ca 320
stallbyggnader samt i ca 40 robotar för automatiserad
mjölkning. För att möjliggöra ökat förädlingsvärde på
landsbygdens produkter har ca 60 stöd beviljats för investeringar i arbetshallar och paketeringsanläggningar. För
landsbygdsföretag inom tjänstesektorn dominerar insatser
som är kopplade till mat, hästverksamhet och boende/
konferens och dessa har beviljats ca 40 stöd vardera.

50%
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0%
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Bättre

och

men inte

resultat

resultat

omsättning omsättning
rörelse-

rörelse-
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rörelseresultat

Ingen

förändring

men inte

omsättning

Digra m me t visa r att 55 % av
företagen i den undersökta målgruppen har fått både bättre rörelseresultat
och omsättning efter den investering
som varit föremål för stöd.

InternationellT – hur ser det ut i EU?
Finland satsar på föryngring
Finland är ett land som satsar på en förhållandevis hög andel av budgeten på
föryngringsåtgärder. Förutom startstöd till nya lantbrukare under 40 år satsar
Finland även på förtidspensionering av lantbrukare. Villkoren för att söka
förtidspension är att man minst 56 år gammal, har drivit lantbruk i minst 10 år och
inte fortsätter att driva jordbruksverksamhet – men någon annan måste fortsätta
att bedriva verksamheten.

Önskade framtidsscenarier

Foto: Johnér

Stolthet
Landsbygdsföretag ingår
i nätverk och samarbetar
med att marknadsföra
varandra på en större
marknad.

Ett dynamiskt näringsliv
som ger möjligheter.

Landsbygdsföretag kan konkurrera
med alla andra företag trots olika
förutsättningar, Tätortens expansion
påverkar inte landsbygden negativt.

LRF Konsult — Intervju med Håkan Sandin, projektledare för Tillväxt trädgård — Intervju Lars Jonasson, lantbruksekonom och
lick och framåtblick. Hela caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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case 4:
förädlingsvärdet på
landsbygdens produkter
har ökat
x

Ott o Ramsa y, Ku llala m m
”Det kommer ju fram hur mycket
som helst. Se bara på den här
trakten, med vingårdar och
andra köttproducenter, det säljs
också honung, ost och grönsaker
som aldrig förr. Konsumenterna
har börjat få upp ögonen för den
här typen av produkter, de är
intresserade och nyfikna, vilket
gör att det blir allt lättare att
kommunicera.”

sW
O t

Helena Ullmark,
Transformat
”Utifrån de kontakter och
det nätverk som Trandsformat har så vill jag påstå att
förädlingsvärdet har
fördubblats. Det innefattar
inte bara att det är
produkter som i sig förädlas
men också att råvaror
presenteras på ett nytt sätt
som ökar deras värde. Plus
att de saluförs genom nya kanaler. Idag finns det väldigt
många fler gårdsbutiker, charkuterier än för tio år sedan.”

David Lindegre n, Lindegrens
Henrik Andersson,
Länsstyrelsen
Hur kan en sådan uppväxling
ske i ett vidare perspektiv?
– Om man ser på det här globalt
så tror jag att Skåne skulle vinna
på att sälja unika högkvalitativa
varor istället för att vara ute på
marknaden med bulkprodukter.
Förädling handlar inte bara om det småskaliga
mathantverket, jag tror att även de storskaliga
producenterna bör jobba med förädlingsvärdet. Det
handlar om att höja det i alla produktionsled.

”Jag tycker att alla de
som skapar den typen
av arrangemang,
konstutställningar,
vandringar med
mera, skulle stödjas
ekonomiskt i mycket
högre grad. De
skapar den koppling
som behövs mellan
den urbana skattebetalaren med det
landskap som vi, ja
alla egentligen, är
satta att vårda.”

Innehåll: Intervju med Otto Ramsay, Kullalamm — Intervju med Helena Ullmark, verksamhetsledare på TransforMAT — Intervju med Ca
Länsstyrelsen. — Statistik, internationell utblick och framåtblick. Hela caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se

10

statistik
Värdet på äpplen höjs 6 gånger

om man gör must på dem, för gårdsförsäljning. Om alla äpplen som
odlas i Skåne förädlas till calvados och säljs genom dryckesprovningsevent kommer värdet på äppelproduktionen öka med 2,2
miljarder kronor jämfört med att sälja äpplena lösa i binge. Ökad
förädlingsgrad av våra framodlade råvaror är en viktig framtidsfråga för det skånska landsbygdssamhället.

InternationellT – hur ser det ut i EU?
Av diagrammet framgår att Sverige hör till de länder som avsätter lägst andel av medlen till förädling (7 %).
Genomsnittlig andel inom hela EU är närmare 18 %. I Skåne har vi valt att prioritera insatser för att förädla
råvaruprodukter och motsvarane skånska siffra ligger på 23 %.
Om man ser till hela budgeten inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 används endast 1 % till åtgärder
som syftar till att höja produkternas värde.

Budgetandel av axel 1 som satsats i åtgärden
Högre värde i jord- och skogsprodukter

An d e l a v a x e l 1

35%

Spanien

Andel av axel 1

30%
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EU-s n itt

15%
10%
5%

Önskade framtidsscenarier
Foto: Roine Magnusson/Johnér

Stolthet

Skåne

Sverige

Irland

Holland

Belgien

Tyskland

Luxemburg

Polen

Estland

Österrike

Ungern

Finland

Lettland

Tjeckien

Frankrike

Litauen

Grekland

Malta

Cypern

Italien

Danmark

Portugal

Slovenien

Slovakien

Storbritannien

Spanien

Bulgarien

Rumänien

0%

Även Spanien hör till de
länder som avsätter en
förhållandevis hög andel
(26%) av medlen inom axel 1
till åtgärder för att öka värdet
av jordbruksprodukter. Ett
exemepl är regionen Murcia
som varit framgångsrik när
det gäller att utveckla
produktionen av grönsaker
och frukt. Här satsas närmare
50 % av medlen inom axel 1
på utvecklingsinsatser och
innovationer.

Lokal mat
i offentlig sektor

Excellent och unikt
Hög prioritet och
gemensamma strategier

Marknadskompetens
Miljömässigt och etiskt hållbara
produktionsmetoder

rina Johansson, Madarundan Nordväst — Intervju med David Lindegren, Lindegrens — Nio reflektioner av Henrik Andersson,
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case 5:
tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden
har ökat, både för
x sW
besökande
O t
och boende
Pernilla Colhag leder
”MittSkåne på kartan”
”Första delen har gått mycket bra. Syftet var
ytterst att stärka besöksnäringen. Jag måste
säga att företagen har varit väldigt engagerade
i detta, allt från mycket små verksamheter till
Skånes Djurpark.
En ytterligare positiv effekt är att företagen
nu pratar med varandra och många har också
varandra som samarbetspartners.”
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Göran Nilsson,
Tassemarkens fibernät
Vad ska man då tänka på
om man vill få till ett
fibernät som Tassemarkens?
– Det viktigaste är att du får
hushållen med dig. Det är
givetvis helt avgörande att de är villiga att starta
en förening för att ett sådan här projekt ska
kunna komma igång. Man måste också inse att
det är väldigt mycket jobb.
– Sedan ska man inte ha för bråttom. Sådant här
tar tid att få in i människors medvetande. Det är
också bra om man förstår att samhället inte
kommer att göra det åt en. Däremot är det ett
roligt steg att inse att bidragsdelen är generös,
det gör det hela möjligt.

Marie-Louise och Carl-Magnus Hedin öppnar
upp sin vingård Villa Mathilda:

”Vi är väldigt
intresserade av
besöksnäringen
och att den är
levande, det här
är vårt sätt att
bidra.”

Innehåll: Intervju med Marie-Louise och Carl-Magnus Hedin, vingården Villa Mathilda och Jonas Ivarsson, Arilds vingård — Intervju me
Kuskahusens gårdshotell — Sex reflektioner av Catharina Hellström Engström, Länsstyrelsen — Statistik, internationell utblick och framå
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statistik
87 s kylta r
73 företag

17 s kylta r
14 företag

9 s kylta r
9 företag

9 s kylta r
9 företag

31 s kylta r
25 företag

46 s kylta r
44 företag

31 s kylta r
24 företag
16 s kylta r
13 företag

59 s kylta r
40 företag
30 s kylta r
24 företag

48 s kylta r
36 företag

24 s kylta r
19 företag

69 s kylta r
57 företag

10 x 10 km

Hur kan vi ta temperaturen på utbudet av tjänster och
upplevelser på den skånska landsbygden? Jo, en liten
galen idé blev till verklighet, vi gav oss ut för att räkna
antalet skyltar. Skyltar som just skyltade om upplevelser
eller tjänster. På ett strukturerat, men högst ovetenskapligt sätt inventerades slumpmässigt utvalda delar av
Skåne. Det blev totalt 13 inventerade områden, till ytan
10 x 10 km stora.
Vad kom vi då fram till? Jo, att där vi fann en skylt, fanns
det ofta flera. Där en företagare har valt att slå upp
dörrarna till sin verksamhet, verkade fler ha tänkt
samma tanke. På karta nedan framgår hur många
företagare med koppling till tjänster, varor, och upplevelser vi fann i varje område. Båstad kommun stack ut,
likaså norra och södra Österlen. För att belägga detta lite
mer bestämde vi oss för att skicka ut en enkät till
företagare i och runtomkring de inventerade områdena.
Vi frågade hur de upplevde utbudet av varor, tjänster och
upplevelser i sitt område. Av de tillfrågade ansåg 58 %
att upplevelse- och tjänsteutbudet i närområdet hade
ökat de senaste fem åren. De ansåg att det främst var
gårdsbutiker, boenden, caféer och matserveringar som
hade ökat i antal.

InternationellT – hur ser det ut i EU?
Flera åtgärder inom landsbygdsprogrammet syftar till att utveckla tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden. Det är främst två åtgärder som kan lyftas ut, service- samt turismåtgärden.
Serviceåtgärden utnyttjas i varierande grad runtom i Europa. Sverige hamnar i jämförelse i
mitten medan vissa länder sticker ut såsom Estland, Rumänien m fl som inte satsar några pengar
alls. Irland däremot lägger alla pengar i axel 3 på denna åtgärd. När det gäller turismåtgärden
toppar Grekland och Nederländerna listan.

Foto: Roine Magnusson/Johnér

Önskade framtidsscenarier

•

•

Drivmedelsstationer blir allt färre och kraven på stationerna

Stolthet
hårdare vad gäller alternativa bränslen. Landsbygdspro-

grammet behöver stötta initiativ för privata eller samägda
tankstationer där biogas och el kan fyllas på i de allt mer
miljövänliga bilarna och fordonen.
Vårdcentraler utvecklas lokalt och består av allt från
sjukvård, friskvård till terapi och servering av nyttig
lokalproducerad mat.

•
•

•

Lokala och regionala lösningar på service
Tillgång till skola och barnomsorg på landet bevaras
genom bygdens engagemang och lockar barn även från
tätorterna. Mindre klasser, attraktiva miljöer som stimulerar
till lek och förståelse för naturen.
Samordning mellan Länsstyrelsen, Region Skåne, kommunerna och landsbygdsföretagen för att hitta strategiskt väl
lämpade platser för service- och tjänsteutbud.

d Pernilla Colhag, MittSkåne på kartan — Intervju med Göran Nilsson, Tassemarkens fibernät — Intervju med Lars Löfstedt,
tblick. Hela caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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case 6:
genom enerigieffektivisering
i landsbygdsföretagen och
ökad bioenergiproduktion
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Charlotte
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Oredsson på
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nils helmersson, hir malmöhus
”Oavsett storleken på
förändringen så bidrar
alltid en ökad kunskapsnivå kvalitativt på beslut
och handhavande.”

”En starkt bidragande
orsak till att de tog
steget var investeringsstödet de fick
genom landsbygdsprogrammet.
– Det är trots allt en något osäker kalkyl man har att
gå på. Stödet minskar risken man tar, vilket stimulerar
på ett positivt vis.”

He l ena Nilsson, Länss tyrels e n
”I landsbyg
dsprogram
met har de
t satsats
mycket på
rådgivning
kring energ
ieffek tivise
ring. Det ä
r en tacksa
m
klimatsatsn
ing efterso
m
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Innehåll: Intervju med Christer Ericsson, BioMegaWatt — Fem reflektioner av Helena Nilsson, Länsstyrelsen — Intervju med Charlotte oc
Statistik, internationell utblick och framåtblick. Hela caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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statistik
Under den senaste landsbygdsprogramperioden har arbetet med att minska klimatpåverkan inom lantbruket
kommit igång på allvar. Investeringar som t ex anläggningar för biogas, halmpannor och utbyte av oljepannor har
getts stöd genom landsbygdsprogrammet. Något som bl a lett till en kraftigt ökad andel bioenergi i skånska
växthus, från 4,2 % av totalförbrukningen 2002 till 42,1 % år 2011.
Det har också satsats mycket på kompetensutveckling och efterfrågan har t ex varit stor på kurser i sparsam
körning. Detta har gjort att lantbrukarna kunnat spara 10-15 % av sin dieselanvädning. Rådgivning för energieffektivisering av företaget och kurser i produktion av förnybar energi har också varit populärt bland de skånska
bönderna. En glädjande och viktig utveckling.

InternationellT
– hur ser det ut i EU?
Tyskland
Tyskland är det land inom EU som producerar allra
mest biogas. Landet har länge främjat biogasproduktion, framför allt för att producera elektricitet. Mindre
och mellanstora gårdsanläggningar kan finansieras
upp till 100 % och produktionsstödet uppgår som
max till 105 öre/ kWh. Med dessa regler har det varit
lönsamt att bygga biogasanläggningar i Tyskland och
produktionen har därför ökat drastiskt med en topp
2011. Det senaste året har däremot satsningarna
avstannat något. Anledningen är bl a en ny lag har
införts som säger att endast 60 % av innehållet i
biogasproduktionen får vara majs. I norra Tyskland
har något av en monokultur vuxit fram med majsfält
efter majsfält. Den nya lagen innebär att det krävs en
mix av olika substrat i framtiden, vilket kräver stora
arealer åkermark. Särskild prioriterat är stöd till
innovationer vad gäller odling och förädling av
förnyelsebara råvaror. Prioriterade insatser är även
stöd till produktion av förnyelsebara råvaror/
förnyelsebar energi från biomassa och skogsråvaror
samt anläggning av fleråriga energigrödor.

MWh
700 000
600 000
500 000
400 000
Förbrukning

300 000

biobränslen

Förbrukning

200 000

övrig energi

100 000

Förbrukning
fossilt

0
2002

2005
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2011

Diagra m me t visa r att energiförbrukningen i växthus minskat
med mer än hälften samtidigt som uppvärmningen med biobränslen i
växthusen har ökat kraftigt (gul stapel). Andelen bioenergi i skånska
växthus var 4,2 % av totalförbrukningen 2002 och hela 42,1 % år 2011. Bra
jobbat skånska växthus!

Önskade framtidsscenarier
Samordning

Balans och effektivitet

Kunskapen kring produktion av förnybar energi i länet samordnas. Man kan som lantbrukare vända sig till ett regionalt
kunskapscentrum där man kan få svar på sina frågor och ta del
Stolthet
av aktuella studier och forskning.

För att minska konkurrensen mellan odling av livsmedel och
odling av energi behöver vi utnyttja odlingssäsongen smartare.
Energigrödor kan vi odla längre in på hösten än vad vi normalt
odlar livsmedel. Att ha marken bevuxen under en större del av
året minskar kväveutlakningen precis som utlakningen minskar
när man odlar fleråriga energigrödor.

Foto: Björn Olsson

Konsumenter med koll
Konsumenter efterfrågar energismartare produkter. Vi äter t ex
mer säsongsanpassat och mindre kött. Transporter komemr att
bli dyrare och därför blir det inte lönsamt att transportera
livsmedel runt jordklotet som vi gör idag.

Medveten politik
Vi använder vår åkermark klokare och har en debatt kring vad
den ska användas till.

ch Glenn Oredsson, Skea gård — Intervju med Nils Helmersson, HIR Malmöhus — Intervju med John Orelind, Orelund
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case 7:
skånsk landsbygds
kompetens och
innovationsförmåga
x sW
O t
har ökat
Eva Rolander och
Matilda Björkqvist,
Länsstyrelsen

Caroli n e Göransson,
LRF Kons u l t

”Inför nästa landsbygdsprogramsperiod tycker vi att det är viktigt att
avsätta resurser till både kompetensutveckling och innovationer. Utan
vassa företagare ger investeringar i
materiella tillgångar ingen effekt. Att
satsa på företagarnas kunskap är en
god och hållbar investering för
framtiden!”

”Företagarna måste
bli bättre på förtagande. Bättre på
affärsplaner, på
ekonomisk styrning
genom nyckeltal
och bra affärssystem och inte minst,
på marknadsföring
och försäljning.”

kimmo rumpunen, centrum
för innovativa
drycker
”Det behövs ett
centrum där man dels
kan förädla på en hög
nivå och dels få hjälp
med avsättningsytor,
även exportmöjligheter.
En mycket viktig framgångsfaktor är kontinuiteten i satsningen.”

Ma l i n O
l b e oc h
Gös t a Li
l l i u s, S
Skånsk la
w e ph a
ndsby

gds kom
rm
petens o
ch innov
vad säge
a
ti
o
r ni om d
nsförmå
ga
et påståe
ndet?
Malin: Ja
, det stäm
m
e
r.
D e t har t
företagare
ex skapats
som inte
en samve
fanns tidig
märka att
rkan mell
are. Inom
an
biologi lig
vårt områ
g
e
r
de kan vi
i
tiden. Ma
måste job
också
n blir allt
b a med n
mer medve
aturen, att
ten om att
med biolo
tekniken
gin.
i allt högre
man
grad måst
e samverk
Gösta: Li
a
vsmedels
industrin
komma n
h
a
r
b
li
vi
t
ärmre pro
lite väl sto
duk terna
rskalig och
.
behöver
har ökat,

Innehåll: Intervju med Kimmo Rumpunen, Centrum för innovativa drycker — Intervju med Anita Gunnarsson, projektledare och Nicklas
Intervju med Malin Olbe och Gösta Lillius, Swepharm — Fem reflektioner av Eva Rolander och Matilda Björkqvist, Länsstyrelsen — Statis
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statistik
Sverige ligger i etta i Europa vad gäller satsning på kompetensutveckling. Genom landsbygdsprogrammet har under perioden 2007-2011 totalt 34 miljoner kronor satsats i Skåne.
Kompetensutveckling är en långsiktig investering i personen och företagaren som främjar verksamheten på både kort och lång sikt. Åtgärderna genom projekt- och företagsstöd har också inneburit att
innovationskraften stimulerats.

Massiv satsning på
kompetensutveckling!
Diagra m me t visa r hur
mycket pengar som betalats ut till
kompetenssatsningar inom olika
ämnesområden under perioden
2007-2011 i Skåne.
* Greppa näringen omfattade under perioden
totalt ca 35 milj kr i Skåne. Greppa näringen kan
du läsa om i Case 1.

Milj Kr

-

*

8
7
6
5
4
3
2
1

satsning på
spännande innvationer
Leadermetoden ska enligt
landsbygdsprogrammet stödja
innovativa arbetsformer för
landsbygdsutveckling. I Skåne har
Leader framför allt satsat på att
dela ut mindre belopp till förstudier
för att göra det möjligt att på ett
tidigt stadie undersöka en idés
förutsättningar och möjligheter.
Några föreningar har också sökt
stöd för att utveckla en ny produkt
eller ett nytt koncept, däribland
föreningen Isolen, som skapar
isoleringsmaterial av fårull.

InternationellT – hur ser det ut i EU?
England
I England satsar man på kompetensutveckling inom väldigt många olika ämnesområden. Liksom i Sverige satsar man på miljöanpassad markanvändning, bioenergi,
företags- och produktutveckling men även på djurhälsovård/djurskydd samt
anpassning till klimatförändringar. Det är viktigt att företagare snabbt tar till sig ny
teknik och därför initierar man i England kompetensutveckling för att öka användningen av informations- och kommunikationsteknik, och användning av ny teknik
specifik för lantbruk och skogsbruk.

Foto: Travel Gate Sweden

Önskade framtidsscenarier
Nya inlärningsmetoder
Innovativa utlärningsmetoder och områden. Ett exempel är
erfarenhetsgrupper som har sin grund i deltagardriven
forskning. Där förmedlar en kunnig gruppledare förskningsrön
som omsätts i produktionen och lantbrukarna kan också
återkoppla med önskningar kring vilken forskning som saknas.

Effekter
•
•
•

Fler innovationer från de gröna näringarna.
Ämnesområden för kompetensutveckling i framtiden.
Viktiga områden även i framtiden är miljöfrågor, företagande och att stimulera till innovation.

Göransson, lanbrukare, Erfa-projekt tillsammans med Lyckeby stärkelse — Intervju med Caroline Göransson, LRF Konsult
tik, internationell utblick och framåtblick. Hela caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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case 8:
Attraktionskraften för
det skånska landskapet,
landsbygden och maten
har ökat
sW
x

Ma ri k a
Wa c h t m
e is t e r,
Wa nå s k
o ns t

O t

håkan jönsson, Smaka på skåne och
livsmedelsakademin
Attraktionskraften för det skånska landskapet,
landsbygden och den skånska maten har ökat.

”När vi kommit runt
hörnet pekar sedan
Marika bort mot ett
rött vackert trähus över
vägen.
– Attraktionskraften
har definitivt ökat här i
Göinge men vi har ett
stort problem i bygden
och det är boendet. Det
är visserligen konst
som vi ska ägna oss åt
men vi vill ju också ta
hand om våra besökare, så vad säger du,
skulle inte det kunna
bli ett bra hotell?”

– Jag kan definitivt skriva under på det. Landsbygdsprogrammet har bidragit till satsningar på kvalitetshöjning av
mat och måltider som produceras i Skåne. Det har också
möjliggjort samordning av strategiska satsningar på
högkvalitativa råvaror samt tillgängligheten och känslan för
bra produkter. Vi på Smaka på Skåne och även Skånska
Livsmedelsakademien uppmuntras av landsbygdsprogrammet att skapa samverkan mellan olika aktörer för att på det
viset höja frekvensen av bättre livsmedel. Dessutom ökar även de direkta
samarbetena mellan producenter och restauranger, vilket gör att man bl a kan
göra upplevelsen av maten allt attraktivare för kunden.
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Innehåll: Intervju med Marika Wachtmeister och Mattias Givell, Wanås Konst — Fem reflektioner av Louise Andersson, Länsstyrelsen —
Livsmedelsakademin — Intervju med Maurits Carlsson, Stefans lantbruk — Statistik, internationell utblick och framåtblick. Hela caset gå
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statistik

45 000

antal besökare på kosläpp i Skåne 2011 - 2013.
Under de två senaste åren har antalet besökare nästan tredubblats. 2013 besökte
41 000 personer ett kosläpp i Skåne. En siffra som kan jämföras med en fullbokad
konsert på Malmö Arena som då rymmer drygt 15 000 personer. Intresset för
kosläpp är enormt och kan ses som en indikator på ett ökat intresse för matens
ursprung och landskapets förvaltning. Kosläppen knyter också samma landsbygd
och stad då många besökare är bosatta i städer och tätorter. Diagrammet visar
endast publiksiffrorna på de gårdar som arrangerat kosläpp i samarbete med
Skånemejerier. Den totala siffran är gissningsvis ännu högre.
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InternationellT – hur ser det ut i EU?
Danmark

Sverige

Estland

Landsbygd 2010: 63 %

Landsbygd 2010: 66 %

Landsbygd 2010: 7 %

Satsning turism: 6 %

Satsning turism: 16 %

Satsning turism: 0 %

Litauen
Landsbygd 2010: 21 %
Satsning turism: 18 %

Belgien
Landsbygd 2010: 21 %
Satsning turism: 10 %

Grekland
Landsbygd 2010: 59 %
Satsning turism: 45 %
≤ 25 000 st
25 000 – 50 000 st
50 000 – 75 000 st
75 000 – 150 000 st

Frankrike
Landsbygd 2010: 30 %
Satsning turism: 16 %

Kartan visar det
totala antalet gästbäddar på hotell,
campingar, vandrarhem, b&b etc år
2010.
Första siffran under de länder
som namnges anger hur
många procent av landets
totala antal bäddar som finns
på landsbygden.
Andra siffran anger hur många
procent som läggs på turism av
den budget i landsbygdsprogrammet som syftar till
diversifiering och ökad
livskvalitet på landsbygden.
Skillnad är stor mellan antalet
gästbäddar i EU-länderna totalt
men också fördelningen mellan
stad och landsbygd.

› 150 000 st
Data saknas

Önskade framtidsscenarier

Foto: Sven Halling/Johnér

Stolthet
Kunskap om hur landsbygd och stad
hänger samman

Samordning

Vi har alla kunskap om hur energi produceras,
varifrån maten kommer samt hur våra matval
påverkar landskapet, i Skåne eller i Danmark eller i
någon annan del av världen. Om vi inte har med
oss det hemifrån så får vi lära oss det i skolan.

Som boende eller besökare är det
enkelt att hitta till caféer, restauranger, vandringsleder etc. För att
detta ska vara möjligt krävs
samordning och marknadsföring.

Matintresset en bestående
utveckling
Efterfrågan på närproducerad mat, utan
onödiga tillsatser, tillverkade av goda
råvaror (för människa, djur och miljö)
ökar alltmer. Detta är inte en övergående trend utan en bestående utveckling. Vad vi stoppar i oss har varken att
göra med inkomst eller utbildning, utan
bra mat är tillgänglig för alla. Den
närproducerade maten, utan onödiga
tillsatser, serveras på sjukhus, i skolan
och på äldreboende.

Intervju med Monica Frangeur, Matvandring på Österlen — Intervju med Håkan Jönsson, Smaka på Skåne och
r att läsa på www.landsbygdskraft.se
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case 9:
förutsättningarna för
kvinnors företagande
på landsbygden
x
s
W
har stärkts
O t
Sylvia Persson, Qu e e nia
”Östra Göinge är en tillverkningsbygd och av traditionen
dominerad av män, men vad vi
alltså märker är att kvinnor gör
sig allt mer hörda, att de agerar
och framför saker på ett annat
sätt än tidigare. Det här är en
fråga om jämställdhet. Min tro
är att om man stärker människorna så stärker man företagen,
i det här fallet kvinnorna.”
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Lhådö,

Caroline WigrenKristoferson,
docent vid Företagsekonomiska
institutionen i
Lund
Förutsättningarna för
kvinnors företagande på
landsbygden har stärkts?
– Nej. Tittar man på de stöd
som sökts och beviljats i Skåne mellan 2007 och 2012 så
ser det inte så ljust ut, då missgynnades kvinnor i Skåne.
Jag tror däremot att framåt så kan man ta med sig
massor av reflektioner och lärdomar från det praktiska
arbetet med företagsstöd under den här perioden. På det
viset har förutsättningarna stärkts.

”Istället presenterade jag
intensiva ridsjukgymnastikläger med boende för Region
Skåne. De gillade idén och
jag genomförde ett provläger här, vilket föll väl ut och
efter det har de varit en
trogen kund och arbetsgivare. Sedan har detta byggts
upp kontinuerligt,
bl a med stöd genom
Landsbygdsprogrammet, och
jag vill verkligen nämna i
sammanhanget att kontakten med Länsstyrelsen också Ul rika St engard-Olsson,
Söd erås ens Forsgård
har varit både inspirerande
och kompetensutvecklande.”

Innehåll: Intervju med Ulrika Stengard-Olsson, Söderåsens Forsgård — Fem reflektioner av Eva Rolander och Sara Lhådö, Länsstyrelsen
Företagsekonomiska institutionen i Lund — Intervju med Sylvia Persson, Queenia — Statistik, internationell utblick och framåtblick. Hela
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statistik
Inom vissa områden som t ex mikroföretag
och turism beviljas kvinnor nästan lika
mycket stöd som män. Dessa utgör dock
undantag. Det övergripande är att män
beviljas stöd i betydligt högre omfattning
än kvinnor. En jämförelse enbart mellan
män och kvinnor visar att knappt 9 % av
beslutade medel inom företagsstöd går till
kvinnors företagande. Inom jordbruket kan
man dock se en svag ökning av kvinnor som
driver jordbruksföretag och som därigenom
också tar del av en ökad grad av stöd.

Milj kr
300
250
200
150
100
50
-

Stödbelopp
män

InternationellT – hur ser det ut i EU?
EU-ländernas landsbygdsprogram har ett gemensamt regelverk. I
landsbygdsförordningen (artikel 8) framgår att medlemsstaterna och
kommissionen ska främja jämställdhet mellan könen under genomförandet av programmets olika faser vilket också ska omfatta utformnings-, genomförande-, övervaknings- och utvärderingsfaserna. Det
står också att indikatorer ska redovisas uppdelat på ålder och kön om
det är möjligt.

Stödbelopp
kvinnor

Stödbelopp
företag

Diagra m me t visa r hur
mycket pengar som har beslutats
inom företagsstöd perioden 20072011. Merparten av de sökande driver
företag i formen av enskild firma.
Dessa finns uppdelade i kvinnor och
män. Sökande som driver företaget i
form av handelsbolag, aktiebolag
eller liknande finns med i gruppen
företag.
Få kvinnor söker och beviljas stöd.
Kvinnor ansöker dessutom oftast om
lägre belopp än män. I genomsnitt får
varje man som söker och blir beviljad
ca 299 tkr och varje kvinna får 182 tkr.

Foto: Fredrik Nyman/Johnér

Önskade framtidsscenarier
Landsbygdsprogrammet har tydliga jämställdhetsmål och
underlättar för människor som vill bo på landsbygden att göra
det genom att öka utbudet, service och transporter. Detta är
grunden för att utjämna differensen mellan kvinnor och män.
Bredband är en viktig förutsättning för företagande.

Handlingsplanerna är jämställdhetsintegrerade så att det nya
landsbygdsprogrammet kommer kvinnor och män, flickor och
pojkar till godo på lika villkor. Jämställdhet är en del av kvalitetsutvecklingen och ordniare verksamhetsuppföljning och det finns
stöd och verktyg för det.

— Intervju med Cecilia Granquist Dahmén, Cecilia Granquist AB — Intervju med Caroline Wigren-Kristoferson, docent vid
caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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case 10:
Det kommunala och ideella
engagemanget har ökat och
det mångkulturella ses som
en möjlighet för
x
sW
landsbygdens
O t
utveckling

Bo Wigren,
rektor Bollerups
naturbruksgymnasium
”Ni bjöd vid ett
tillfälle i höstas hit
ungdomar från
Rosengård, berätta mer om det.
– I september bjöd vi hit två grupper,
med tjugo ungdomar i varje, för att
presentera skolan och vårt lantbruk. Det
var ett möte mellan två olika kulturer.
Många av ungdomarna från Rosengård
hade knappt varit utanför stadsdelen,
alltså inte ens inne i Malmö. Våra
ungdomar i sin tur har en lite skev bild
av invandrare. Vad vi gjorde var att vi
satte våra ungdomar som guider, vilket
blev till en stor aha-upplevelse även för
dem eftersom de fick massor av frågor
som de aldrig tidigare fått. De tvingades
att tänka och svara i nya banor. Det
fanns också några stycken av Rosengårdsungdomarna som kunde tänka sig
att söka hit. Jag tänker fortsätta med det
här för att jag tror att det har en mission
att fylla, även för landsbygden.”

p p e lgå
ä
s
a
i
r
o
l
u n d, G
l
d
r
o
N
Gl o ri a
et

rd

md
assor so
m
s
n
n
i
h ä ll e t
”De t f
la sam
l
e
r
u
t
l
n . En
mångku a landsbygde
lför
e som
kan til
är a t t d
g
n
i
n
t
re
t
föru tsä
t tidiga
o
g
å
n
a
ra,
lför
d a t t gö
g
vill til
y
b
s
d
ed lan
h ar e n
haft m
e t f a ll
k
l
i
v
i
för
e ll e r
rs tåelse
ö
f
r
o
t
s
mycke t
rna .”
t tninga
föru tsä

Intervju med Julia Falkman,
projektledare Leader Ystad-Österlenregionen
Hur arbetar du med
ansökningarna?
– Det finns en särskild ungdomsstyrelse,
ett U-LAG, som hjälper till. Tillsammans
med mig beslutar de om vilka som ska
få projektbidrag. Gruppen är sammansatt med två personer från varje
kommun. Det här är en utmärkt form
och ger mig fler ben att stå på. Vi ses en
gång i månaden och behandlar då de
ansökningar som kommit in. U-LAG
fungerar också som en plantskola för
den lokala styrelsen i Leader, (LAG), det
är verkligen ett intressant sätt att säkra
tillväxten.

Innehåll: Intervju med Gloria Nordlund, Glorias äppelgård — Intervju med Tobias Delfin, Bromölla kommun — Intervju med Bo Wigren,
Kullaleden — Intervju med Bo Polsten, ordförande i LAG-styrelsen Lundaland — Sex reflektioner av Catharina Hellström Engström, Läns
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det kommunala och ideella
engagemanget ökar
tack vare leader
I Sv erige ...
... har det mellan åren 2007 och 2012 lagts
ideell tid till ett värde av 214 miljoner kr,
... är 55 % av projektägarna i Leader ideella
föreningar och 10 % kommuner,
... har 25 650 utbildningstillfällen erbjudits,
... har 570 000 gynnats av resultat som
kommit fram genom Leaderprojekt.
Källa: Jordbruksverket

ee ll t a rb et e
Sa m m an lagt id
m e ll an år en
e
ån
i Lead er i Sk
va r d rygt 172
2007 oc h 2012
lk et m ot sv arar
000 ti m m ar vi
.
ca 30 m il j kr
Anta let komm unägda leaderprojekt ä r 59 st av tot a l t 453
beviljade projekt, a lltså 13 %.
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ti ll d rygt 6
Kartan visar Skånes åtta leaderområden.

InternationellT – h ur ser det ut i EU?
Sverige är ett föredöme vad gäller starkt ideellt
engagemang (600 000 ideella föreningar) och att
kommunerna ofta engagerar sig utan att utöva
”makt”. Sverige har grundläggande värderingar att
vara stolt över och arbeta vidare med. Våra nordiska
grannländer är också bra på att samverka. Integration är vi dock inte alls bra på och ungdomsarbetslösheten växer, här har andra länder kommit längre.

Irland
I nuvarande programperiod har Irland arbetat med
flera EU-fonder för Leaderverksamhet på ett lyckosamt
sätt. Projekten har breddats och fångat upp större
problemområden men har fortfarande haft den lokala
förankringen.

Önskade framtidsscenarier

Foto: Elliot Elliot/Johnér

Samverkan internt och externt
för bästa effekt
•

•

Samverkan och partnerskap vad gäller offentliga, privata
och ideella aktörer med konkreta mål för de horisontella
prioriteringarna i strategiskrivningar där landsbygden
samtidigt tar plats.
Europeiska landskapskonventionens medborgarperspektiv
genomsyrar alla kommunala beslut.

Skåne ett föredöme
Skånsk landsbygd är ett föredöme vad gäller samverkan,
entreprenörskap och arbetsmarknad då man tagit tillvara på nya
kompetenser och skapat mötesplatser och möjligheter.

Bollerups naturbruksgymnasium — Intervju med Julia Falkman, Leader Ystad-Österlenregionen Intervju med Ros-Mari Paulsson,
styrelsen – Statistik, internationell utblick och framåtblick. Hela caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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case 11:
arealen ädla lövträd
ökar
x

sW
O t

pål börjesson, skogsägare Röke

Fredrik Boberg,
Skogsstyrelsen

”Klimatförändringar ändrar på
förutsättningarna. När många
såg vad Gudrun gjorde med
den stormkänsligare granskogen så var det givetvis en
tankeställare. Att plantera
ädelövsskog är att sprida
riskerna och genom bidraget
så minskar det den ekonomiska
belastningen för en sådan
förändring i verksamheten.
Fast återigen, de huvudsakliga
skälen är att ädellövskogen är
vacker i landskapet och viktig
som biotop för den biologiska
mångfalden.”

”På Skogsstyrelsen
i Skåne har man
under perioden
2007-2013 haft
som mål att öka
arealen ädla övträd med 570 ha i
Skåne, nu fattas det bara 17 ha.”

He n ri k Nil ss on ,
skogsf ö rv alta re SU
SAB

”Vi har gallrat fram ädellöv på ca åtta hektar
och nyplanterat på åtta. Vad det gäller det senare
så innebär det en snabbare omställning till
ädellöv och som vi högst troligt inte hade gjort
om vi inte fått stöd genom landsbygdsprogrammet.”
Ulf Holmén,
skogsägare Sibbhult

”Intresset för ädellöv
samt medvetenheten för
natur värden har ökat.
Exempelvis är skogsäga
re
och natur vårdsvänner
idag villiga att diskuter
a
sådana här frågor, det
förekom inte för tjugo
år
sedan. Systemet måste
bli
ännu bättre på att fån
ga
upp de nya vindarna. De
t
måste bli enklare att ta
till sig stöd och ersättningar.”

Innehåll: Intervju med Ulf Holmén, skogsägare Sibbhult — Intervju med Pål Börjesson, skogsägare, Röke — Intervju med Henrik Nilsso
Hela caset går att läsa på www.landsbygdskraft.se
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statistik
Fördelning av skogens yta mellan trädslag
Miljoner

5%

3%

Gran eller gran i blandning

med andra trädslag
Tall eller tall i blandning med

13%

49%

andra trädslag
Björk
Bok

15%

Ek
Övriga trädslag

15%

m3/år
2,5
2

2001-2005

1,5

2006-2010
1
0,5
0
Gran

Digra m me t visa r den skånska
skogens yta fördelat mellan olika trädslag 2012.

Tall

Björk

Övrig

lövskog

Digra m me t visa r genomsnittlig årlig
avsatt tillväxt i Skåne per trädslag.

InternationellT – hur ser det ut i EU?
Italien
De t fi nns 121 o l ik a trädslag so m in t e fi n ns någo n a n n anstans ä n i Ita l i e n .
Virkesproduktionen är inte alls så betydelsefull som i Sverige. Skogens viktigaste roll, sett ur italienskt perspektiv, är att den
spelar en viktig strategisk roll i det hydrogeologiska skyddet av miljö, landskap och i begränsning av klimatförändringar.
Exempel på stödåtgärder ur landsbygdsprogrammet är beskogning av nedlagd jordbruksmark, beskogning på svåra marker
i bergsmiljö, skydd mot erosion och anläggning av skogsbestånd för skyddande av vattenmiljöer.

Önskade framtidsscenarier
Ett flertal nya och nygamla skötselmodeller för skog har utvecklats
tillsammans, så att de gynnar både
biologiska och sociala värden

Ekonomiska stimulansmedel,
som landsbygdsprogrammet,
utvecklas och styr bättre än
nu till önskvärda förändringar

Foto: Sven Halling/Johnér

Skogens olika aktörer har
lärt att nyttja skogen bättre,
förnuftigare och mera
uthålligt ur ett landskapsperspektiv

n, skogsförvaltare SUSAB — Intervju med Fredrik Boberg, Skogsstyrelsen — Statistik, internationell utblick och framåtblick.
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Foto: Lena Israelsson/Johnér
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