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case 10:

Det kommunala och iDeella 
engagemanget har ökat 
och det mångkulturella 
ses som en möjlighet för 
lanDsbygdens utveckling
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Kraft och vilja kan ibland bli så stark att 
det känns som om man kan ta på den.
   Som med Gloria Nordlund på Glorias 
Äppelgård:
   – Mina framgångsfaktorer har varit 
kvalitet, att aldrig fuska med det man gör. 
Att vara ärlig, ljuger man så är det kört. Vi 
har också varit envisa, uthålliga och 
målmedvetna.
   Pang bom! Grundlagar på vilka ett 
företag ska byggas.
   Glorias äppelgård ligger i ett utkavlat 
landskap med Lunds skyline inte långt 
borta.  En grind öppnas per automatik så 
att man sedan kan passera rader av 
välväxta äppelträd fyllda av frukt. Uppe 
vid ingången till caféet tar Gloria emot och 
vi sätter oss ner med en kopp kaffe.
   – Jag bodde i Chile och jobbade då som 
designer och träffade en svensk man där i 
början av sjuttiotalet, innan militärkuppen. 
Jag har aldrig ångrat mig. På något sätt 
har det i hög grad gjort mig till en ”vanlig” 
svensk medborgare.
   – Samtidigt känner jag mig som ett 
mellanting, jag är inte helt igenom svensk 
och jag är inte heller chilenare längre.
   – Jag har också blivit väl behandlad och 
aldrig känt mig som en ”svartskalle” utom 
vid ett tillfälle när en ung tjej spottade 

Gloria Nordlund invandrade från Chile och 
startade 1986 Glorias Äppelgård tillsam-
mans med sin man. Hon tycker att det 
mångkulturella samhället kan vara en 
möjlighet för landsbygdens utveckling. 
Men man måste förstå förutsättningarna.

från chile 
med kärlek

framför mig och gick när jag frågade 
henne om var en buss gick ifrån. Sverige 
är inte rasistiskt men rasism finns.

 
Gelé gav ny fart
Gloria och hennes man köpte fruktod-
lingen 1986 och kunde då inget om 
äpplen. De började med att erbjuda 
självplockning men när de sedan skulle 
växla upp så tog de hjälp av Länsstyrel-
sens experter som dömde ut de träd de 
hade, vilket ledde till att de plockade bort 
dem och lät plantera nya.
   – När vi drivit odlingen i tre år började 
jag må dåligt, jag kände mig understimu-
lerad och fick inget utlopp för den 
kreativitet som jag t ex använt mig av som 
designer.
   Hon skrattar:
   – Plötsligt kom jag på att jag skulle koka 
gelé på Paradis-äpplen. När jag började 
hade jag inga bra burkar så jag använde 
barnmatsburkar. Problemet var att locket 
inte luktade så gott. Efter ett tag kom jag 
på att jag kunde göra som man gjorde 
förr i tiden i t ex Frankrike, jag paraffine-
rade dem och satte tyg över.
   Det blev rätt snabbt rätt mycket 

marmelader, geléer och kryddade starka 
såser, chutney, glögg, must. Dessutom 
äppelcidervinäger med olika smaksätt-
ningar. De började sälja produkterna i en 
egen gårdsbutik och i utvalda delikatess-
affärer.
   Efter att metodiskt byggt vidare började 
verksamheten ta fart på riktigt 2005. Då 
hade Gloria framgångsrikt annonserat och 
lockat folk med hjälp av rabatterade 
erbjudanden.
   – Dessutom tror jag att jag har mark-
nadsfört mig på varenda plats i Skåne 
som det går att vara på. Det gav resultat. 
Jag minns att när äldste sonen kom hem 
efter att ha varit borta ett tag så sa han 
uppriktigt förvånat: ”Så mycket folk det är 
ute i fälten!”

 
Hinder att övervinna
Gloria gick en kurs i Länsstyrelsens regi 
där hon lärde sig mycket om koncept 
och affärsidé, utfallet blev självplock-
ning av ”närproducerat” och ”egna 
produkter utan tillsatser” och därmed 
ett intressantare erbjudande.
   – Bärkraft som jag också har deltagit i 
är projektrelaterad coachning och det 
öppnade ytterligare ögonen på mig. 
Efter det har jag t ex slutat att visa mig 
på en massa mässor som jag gjorde 
tidigare. Jag insåg att jag inte behöver 
göra det längre, att det bara tar tid
   – I ett sådant sammanhang, i slutet på 
90 talet, kom vi också på namnet Glorias 
Äppelgård. Jag gick hem till min man 
och mina barn och var övertygad om att 
de verkligen inte skulle gilla det. Det 
gjorde de inte heller, de älskade det.
   Vad säger hon då om påståendet att 
det mångkulturella ses som en möjlighet 
för landsbygdens utveckling”?
   – Man måste till att börja med förstå 
att det finns hinder. Eftersom jag varit 
och är gift med en svensk och själv 
snabbt blev svensk medborgare av den 
anledningen så har det t ex aldrig varit 
några problem med banklån. När vi 
skulle köpa vårt första hus och jag 
fortfarande inte var svensk medborgare 
så var det massor med tillstånd som vi 
skulle ha, när jag sedan hade fått 
medborgarskap så var det inga problem.
   – Det finns massor som det mångkul-
turella samhället kan tillföra landsbyg-
den. En förutsättning är att de som vill 
tillföra något tidigare haft med lands-
bygd att göra, eller i vilket fall har en 
mycket stor förståelse för förutsättning-
arna. ■
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kraft 
Vilken är din roll som 
turistsamordnare?
– Min uppgift är att koppla ihop resurser 
inom kommunen så att besöksanledning-
ar skapas. Så samordning är en av mina 
viktigaste funktioner, exempelvis mellan 
olika föreningar och företag. Till att börja 
med att de ska upptäcka varandra och 
sedan samverka. De kan gälla i konkreta 
projekt och även att på olika sätt 
marknadsföra kommunen.

 
Vill du ge något bra 
exempel på hur det kan 
ske?
– Humletidningen som ges ut inför varje 
sommar är en kommunikationskanal och 
en evenemangskalender och som även 
knyter samman företagen. Idag är den 
självfinansierad och kommer ut i 100 
000 ex. Den distribueras på alla 
turistkontor i Skåne, samt även i 
Blekinge och Småland.

 
Vilka projekt kan du 
nämna i sammanhang-
et?
– ”Vägledning ut i naturen” var vårt 
första. Det startades 2009 och var även 
det första projektet hos Leader Skåne 
Ess. Det har gått mycket bra, vilket vi vet 
eftersom att vi har haft en besöksräk-
nare igång. Förra året hade vi 50 000 
vandrare och cyklister. Arkipelag Ivösjön 
är ett annat mycket lyckat projekt som 
skapats tack vare en av våra lokala 

entreprenörer. Ivösjön är en faktiskt 
något av en liten skärgård, med hela 40 
sjöar. I projektet har ingått att tillsam-
mans med lokala entreprenörer, 
föreningar och markägare göra öarna 
besöksvänliga genom att röja upp, 
anlägga grillplatser och sätta upp 
informationstavlor om sophantering 
m m. Tidigare kände de flesta endast till 
Ivön. Det skapar också en större 
säkerhet, eftersom de nu finns angivna 
platser var man kan göra upp eld.

 
På vilket sätt har detta 
påverkat näringslivet i 
bygden?
– En av följderna på våra satsningar är 
att företagandet har ökat, främst genom 
att de små har växt och blivit större. De 
får t ex ta in mer personal på sommaren. 
Något som är följden av att det har 
skapats bra förutsättningar.

 
Hur bedömer du Lead-
ers roll i detta?
– Jag vill påstå att allt det här hade varit 
omöjligt utan Leaderpengar. Vi hade i 
kommunen aldrig själva kunna skapa de 
här möjligheterna, men vi har genom vår 
samordnande roll kunnat förvalta dem 
på ett bra sätt.

 
Några nya projekt på 
gång?
– Vi ska i april öppna Havsdrakarnas hus 
i den nya järnvägsstationen i Bromölla. 
Det är också ett leaderprojekt, ett 

Tobias Delfin är turistsamordnare i Bromölla kommun. 
Han menar att leaderpengarna har bidragit till att 
viktiga konkreta projekt kunnat sjösättas, som t ex 
Arkipelag Ivösjön och snart även Havsdrakarnas hus. I 
förlängningen leder detta till ett växande företagande, 
menar han, men ser gärna färre blanketter.

samarbete mellan föreningar, företagare 
och kommunen. I bygden har man gjort 
många fossila fynd av dinosaurier, unika 
i Norra Europa, ja t o m i världen. Förr 
var Ivö en del av havet och de här 
dinosaurierna levde i vatten, så därför 
namnet. Vi har ju sedan sjuttiotalet haft 
en skulptur i Bromölla som föreställer 
ödlor, ”Scanisaurus”. Den har väckt 
många frågor genom åren och nu 
kommer svaret. För tillfället har jag t ex 
dinosaurietänder på mitt kontor och det 
här är en fantastisk möjlighet att samla 
ihop alla fynd och presentera dem på 
ett spännande vis. Vi har också planer 
på att till nästa år komplettera med ett 
schakt som genom jordskiktningarna 
kommer att åskådliggöra tidsåldrarna 
ända tillbaks till dinosaurierna. Guidade 
turer kommer att arrangeras och 
besökarna kommer att tillsammans med 
professionell ledning få möjlighet att 
leta fossiler. Fynden får besökaren ta 
med sig hem. 

 
Vad kan bli bättre med 
landsbygdsprogrammet 
och Leader?
– Givetvis måste man från Länsstyrel-
sens sida hålla koll på de olika projek-
ten. Om man ändå får önska något inför 
nästa programperiod så är det enklare 
pappershantering. Enklare blanketter, 
minska antalet etc. Jag har fått hjälpa 
många föreningar och företagare med 
det här. Dels är det svårt för dem 
eftersom de inte har någon större vana 
vid den här typen av administration, 
dels har de begränsat med tid och 
tvingas många gånger prioritera sin 
verksamhet. Det är ju det som de ska 
syssla med och det tjänar alla på! 
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Bo Wigren är rektor på Bollerup naturbruksgymnasium. Han vill gärna 
se att det ideella engagemanget får en större tonvikt på affärsmässig-
het. Han berättar också mer än gärna om hur det går när ungdomarna 
på skolan får möta ungdomar från ett helt annat socialt sammanhang.

Det kommunala och 
ideella engagemanget 
har ökat och det mång-
kulturella ses som en 
möjlighet för landsbyg-
dens utveckling. Vad 
säger du?
– Jag är förvånad över påståendet att 
det kommunala och ideella engage-
manget har ökat. Det förvånar mig 
eftersom jag snarare tycker att det har 
minskat under åren. Så det är gläd-
jande om det är på det viset.

 

Vilken är i det här sam-
manhanget din uppfatt-
ning om landsbygdspro-
grammet?
– I grunden är landsbygdsprogrammet 
mycket bra för oss som bor och vill 
verka på landsbygden. Däremot tycker 
jag att man borde vända sig till företag 
mer än vad man gör. Det jag t ex har 
sett av en del leader-insatser är att 
man har stött projekt som visserligen 
varit lovvärda men utan spets på 
lönsamhet. Min erfarenhet är att det är 
svårt att bygga en verksamhet på 
ideell bas. Den måste förr eller senare 

bli affärsmässig, ju snabbare det går 
och ju mindre den är beroende av 
bidrag desto bättre är det.

 

Hur skulle man kunna 
utveckla detta?
– När man ger stöd så är det dess-
utom, paradoxalt sett, för en alltför 
kort period. Man får bidrag i två år, det 
första året ska man rigga verksamhe-
ten, andra så ska man köra och tredje 
får man inga pengar och då måste 
man lägga ner. Jag raljerar lite, men 
det ligger något i det vill jag påstå. 
Man anpassar sig till bidraget och inte 
efter affärsidén. Att bygga upp en 
verksamhet tar mer än två år. Då vore 
det kanske bättre med mindre pengar 
per gång, fast under längre tid. Det är 
glädjande att se att det ideella 
engagemanget ökar, men återigen så 
bygger man inte företag på idealitet, 
det måste övergå i en lönsamhet, 
bidrag är inte hållbart i längden.

 

Hur ser du på 
kommunernas roll?
–– De mindre kommunerna behöver 
samarbeta mycket mer. I vissa frågor 
har de svårt, detta på grund av de 

tittar mer på hur de har misslyckats 
vid tidigare kontakter, än vad de 
tillsammans skulle kunna åstadkomma 
framåt.

 

Vad gäller det mångkul-
turella så satte du igång 
ett projekt i Norrköping, 
berätta om det.
– Jag förestod då Vretagymnasiet och 
vi hade ett samarbete med en 
folkhögskola med många invandrar-
grupper. De ville ha en yrkesutbildning 
inom jordbruk och trädgård för 
ickefödda svenskar. Projektet varade i 
ett och ett halvt år, deltagarna läste 
svenska, samhällskunskap, och 
yrkesämnen, samt praktiserade. Det 
gick väldigt bra, 50-60 procent av dem 
som gick programmet hade jobb 
efteråt. Det är avsevärt bättre än vad 
man har på arbetsmarknadsutbild-
ningar i övrigt.

 

Vilka var framgångsfak-
torerna?
– Jag tror att det var att vi gjorde ett 
väldigt grundligt arbete innan någon 
fick börja. Bland annat så tog vi hjälp 

läge för lönsamhet
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läge för lönsamhet

av en välutbildad person med 
liknande bakgrund som de som sökte. 
Han fick hålla i projektet och göra 
intervjuerna. De sökande fick bland 
annat svara på en omfattande enkät 
om varför de ville genomgå utbild-
ningen med frågor som: Vad har du 
för bild av svenskt jordbruk? Vad har 
jordbruket för status i hemlandet? 
Vilka är skillnaderna? Gängse för 
svaren var att de tyckte att jordbruket 
hade mycket högre status här än i 
hemlandet och ca 30 % av de 
tillfrågade kunde tänka sig att jobba 
inom jordbruk och trädgård. Det är 
mycket mer än snittet vanligtvis i 
Sverige. Av 50-60 stycken så gallrade 
vi ut ett 20-tal personer.

 

Har andra tagit upp 
tråden?
– Vet ej, LRF var projektägare och jag 
tycker att det har varit förvånansvärt 
tyst kring det här. Det var ju meningen 
att det skulle få efterföljare, men 
sådana här projekt har svårt med 
finansieringen.

 

Ni bjöd vid ett tillfälle i 
höstas hit ungdomar 
från Rosengård, berätta 
mer om det.
– Det var en kontakt i Rotary som 
frågade om vi skulle vara intresserade. 
Han hade bidragit med ekonomiskt 
stöd i integrationsfrågor men tyckte 
att pengarna försvann iväg utan att 
det hände så mycket. Om många 
människor ska räkna samma pengar 
många gånger, så blir det ingen 
användning av pengarna, för de går åt 
när man räknar. Nu ville han få till 
något mer konkret.

 

Hur gick 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. Det händer att en del 
ungdomar har en 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.

 

Vilka möjligheter ser du 
för landsbygden?
– Utvecklingen av företagen sker 
oftast genom att man gör mer av 
samma sak. Man bygger ett djurstall 
till, man köper granngården. En tanke 
som ligger nära oss på Bollerup är att 
halvstora lantbruk istället skulle 
addera en fruktodling till verksamhe-
ten, och därigenom skapa fler ben 
med möjlighet till lönsamhet på 
samma yta. Personligen tror jag att 
Bollerup har förutsättningar för att bli 
en del av ett centrum för frukt- och 
vinodling inom loppet av 10-20 år, då 
har vi fått klimatet med oss ytterligare. 
Jag vet också att det pågår start av 
större fruktodlingar på gårdar i 
området. Här borde det också finnas 
utrymme för invandrare med 
specialkunskaper och kompetens som 
inte konkurrerar med någon annan.

 

Till sist, hur ser du på de 
ungas möjligheter på 
landsbygden?
– De finns. Framför allt hos dem som 
tar över från sina föräldrar. Det finns 
också möjligheten att bli deltidsföre-
tagare, fast då måste man ha en korg 
med sysselsättning för att få sin 
utkomst. Samtidigt är det i hög grad 
så arbetslivet ser ut för ungdomar. Det 
är väldigt få ungdomar som kommer 
direkt från skolan och får heltidsjobb. 
Servicenäringen bygger på deltid, 
detaljhandeln i hög grad. Jag tror att 
det är viktigt att man kombinerar sin 
yrkesutbildning med en mer teoretisk 
på högskolan, då tror jag att man är 
väl rustad. ■
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ung kraft 

Det kommunala och 
ideella engagemanget 
har ökat, gäller det 
även ungdomar?
– Ja, det tycker jag, i alla fall i vår del av 
Skåne. Detta är dessutom det andra 
ungdomsprojektet i regionen i rad. Det 
nuvarande kommer att hålla på fram till 
december 2013.

 
Vilken är din uppgift?
– Projektet ska under den här perioden 
dela ut 20 000 kr var till trettio olika 
projekt. Ungdomar mellan 13-25 år som 
bor i Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn eller 
Ystad kommun kan söka. Det finns också 
en summa på 200 000 i verksamheten 
att använda mer fritt. Min uppgift som 
ungdomscoach är, förutom att bevilja 
projektpengar, ge råd och stöd ända 
från idéstadiet och över hela projektti-
den, t ex hur man axlar entreprenörsrol-
len och mer konkret hjälpa dem med att 
göra en projektplan.

 
Hur arbetar du med 
ansökningarna?
– Det finns också en särskild ungdoms-
styrelse, 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 LAG i Leader, det är verkligen ett 
intressant sätt att säkra tillväxten.

 
Vilken typ av projekt 
kan det handla om?
– Vi träffades faktiskt igår och gav bl a 
pengar till en eventuell musikalskola i 
Tomelilla, jag tycker att det är en 
jättespännande idé. I sammanhanget 
kan nämnas att vi endast ger bidrag till 
projekt som vi bedömer ger, eller kan 
ge, återbäring till landsbygden. För 
närvarande har vi beviljat 23 projekt. 
Fast med de 200 000 kr som vi har i mer 
allmänna pengar så kommer vi när 
perioden är slut vara uppe i ca 40 
stycken.

 
Har du andra arbets-
uppgifter?
– En annan uppgift är att marknadsföra 
och upplysa så att vi når ut till så många 
som möjligt. Vi affischerar också en hel 
del, t ex i skolornas rasthallar, vilket 
faktiskt leder till en hel del kontakter. 
Efter ett tag verkar vårt budskap sjunka 
in: ”Oj, man kan söka pengar om man 
har en idé om någonting! Det kanske är 
något för oss”. Vi finns också på 
Facebook och har en egen hemsida. Vi 
erbjuder även att komma ut och hålla 
idéworkshops för att generera idéer och 
ge verktyg för att kunna förverkliga 
dem. Dessutom har vi samarbete med 
Folkuniversitetet, NyföretagarCentrum, 
ALMI, AF, kommunernas näringslivsut-
vecklare, föreningar, byalag och 
företagare.

 

Hur håller man ett 
sådan här projekt 
igång?
– Det är väldigt mycket fotarbete som 
gäller. En kontinuerlig bearbetning. 
Lärare slutar, rektorer som inte hör av 
sig. Fast vad som är roligt är att ju mer 
jag jobbar desto mer respons får jag. 

 
Vad skulle kunna fung-
era bättre?
– Det administrativa är rätt tufft. Alla har 
inte heller rätt förmåga att fylla i en 
massa papper. Där har jag verkligen en 
stöttande funktion. Jag ägnar många 
timmar åt att hjälpa ungdomarna med 
pappersarbete. Även i vuxenprojekten är 
detta något som kan vara exkluderande 
och det är kanske ännu svårare där 
eftersom det inte finns en, så att säga, 
vuxencoach. Som tur är gillar jag att 
fylla i exceldokument, det kan vara rätt 
skön avkoppling.

 
Hur ser du på en fort-
satt utveckling?
– Jag hoppas verkligen att projektet till 
att börja med kan bli förlängt och att 
jag i så fall får förnyat förtroende. Jag 
gillar verkligen vad jag gör och har idag 
ett riktigt bra nätverk. Verksamheten 
gör skillnad. ■

I Ystad drivs ett ungdomsprojekt, La Source, som är 
initierat av Leader Ystad-Österlenregionen och med 
delaktighet av kommunerna i Ystad, Sjöbo, Tomelilla 
och Simrishamn. Det ska ge ungdomar möjlighet att 
söka pengar och få stöd för idéer som skapar återbä-
ring för landsbygden. Julia Falkman är projektledare.

Julia Falkman, projektledare La Source. 
Foto: Niclas Fjellström
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ett ledanDe arbete

Kullaleden var en hit redan innan den 
finns. 
   Talade man med någon som var delaktig 
i besöksnäringen i nordvästra Skåne om 
hur man skulle locka fler besökare så var 
det samma lampa som tändes: Kullaleden! 
Den nästan sex mil långa sträckan från 
Domsten i syd över Lerberget, Höganäs, 
Mölle, Kullaberg, Arild, Svanshall och bort 
till Utvälinge hyllades tidigt av såväl 
kommuner, Region Skåne som det privata 
näringslivet. 
   Som symbol för Skåne i en tid av ”soft 
adventures”, crossfit-kläder och ett 
hälsosamt liv är Kullaleden helt enkelt en 
modern spettekaka. 
   Givetvis är den dragen så att den 
passerar förbi Naturrum upp på Kullaberg. 
Lämpligt! Platsen är ett nav, inte bara för 
Kullaleden, utan för många verksamheter 
som relaterar: kajak, tumlarsafaris, 
grottvandringar, bergsklättring.
   Ros-Mari Paulsson heter hon som kom 
på idén, detta tillsammans med Göran 
Lock och Britt-Marie Andrén. Efter tre år 
av förstudier, vandringar, kommunala 
förankringar, mer vandringar och ännu 
mer vandringar och inte minst samtal med 
130 markägare som inte alla unisont 
ställde sig upp och gjorde vågen kom de 
till slut fram.
   Om man ska prata om att ”Det kommu-
nala och ideella engagemanget för 
landsbygdens utveckling har ökat och fått 

fokus” så känns det som om det kan 
finnas anledning att ta en kopp automat-
kaffe uppe på Naturum med Ros-Mari:
   – Ja i Höganäs kommun är i alla fall det 
så. Kommunen har varit, och är, mycket 
positiv till oss inom Leader och LAG-sty-
relsen.
   – Samtidigt så har det tagit tid, Leader 
är inte helt enkelt. Det är mycket som man 
ska få att fungera, strategi och procentu-
ella fördelningar m m.
   Hon berättar att förstudien för Kullale-
den var en av de första som gjordes inom 
ramen för Leader Nordväst Södra.
   – Det började som en idé som jag, 
Göran och Britt-Marie fick när vi var på ett 
LAG-styrelsemöte på Ven i slutet av 2009. 
Där har de det väldigt väl utbyggt vad 
gäller vandring- och cykelleder. I det 
perspektivet var det lätt att se att vi då 
inte hade något liknande i Kullabygden, 
det var svårt för vandrare att hitta. Det var 
bara uppe på själva Kullaberg som det var 
ordnat men ingen annanstans.

 
80 procent sa ja
Ros-Mari som då satt med i kommunsty-
relsen hade viss insyn i vilka vägar man 
kunde gå. Kommunen var positiv till en 
förstudie och hade själva varit inne på 
samma tankar några år tidigare, då hade 
det stupat på att man inte ansåg sig ha 

möjlighet att förhandla med alla markä-
gare.
   – När vi satte igång med förstudien 
våren 2010 började vi i en annan ände. Vi 
tog kontakt med de 16 byföreningar som 
finns längs den tänkta sträckan för 
Kullaleden, för att med deras hjälp se om 
det verkligen fanns de rätta förutsättning-
arna. En del av föreningarna var lite 
skeptiska i början och menade att en 
sådan led skulle skapa alltför stora 
strömmar av turister och bidra bl a till en 
ökad nedskräpning, men allteftersom 
växte entusiasmen och våra vandringar 
fick allt fler medverkande.
   De upptäckte att det skulle funka, att 
det fanns stigar överallt, det enda 
problemet var Görslövsån något som man 
efter ett tag lyckades lösa.
   2011 blev Ros-Mari projektanställd av 
Höganäs kommun för att ta sig an de 130 
markägarna.
   – Så jag började ringa och åkte ut och 
pratade. Upp mot 80 procent sa ja direkt 
och var ytterst behjälpliga och visade bl a 
på alternativa stigar som kunde vara 
bättre än de vi hade tänkt.
   Vad gjorde du som kommunen strandat 
på några år tidigare?
   – En av anledningarna till varför det gick 
så bra var att de inte uppfattade mig som 
tjänsteman, jag har ju bott i bygden i hela 
mitt liv och de flesta känner mig, eller i 
alla fall känner till mig.
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I juni invigdes Kullaleden. Den sträcker sig 
över sex mil i nordvästra Skåne längs kus-
ten från Domsten till Utvälinge. Ros-Mari 
Paulsson är en av initiativtagarna och 
berättar gärna om sitt starka engagemang. 
Något som verkligen har behövts för att 
övertyga 130 berörda markägare om det 
fiffiga med idén.

ros-mari paulsson

Arbetar som projektledare 
för Kullaleden. Det 
innebär att Ros-Mari 
håller igång de olika 
arbetslagen med 
arbetsuppgifter, både de 
som jobbar för Länssty-
relsen och de ideella, 
samt ansvarar för att 
ekonomin följs.
Ros-Mari är även 
politiker för FP och 
sitter i Byggnadsnämn-
den, planutskottet och 
Kommunfullmäktige 
samt är ersättare i KS. 
Ideellt är hon ordförande 
i Fjälastorp- Stubbarps 
byförening, där de bl a 
jobbar med en gammal 
skola och har ca 14 
skolklasser per år som 
kommer och upplever en 
skoldag från 1931. Hon är 
också ordförande i 
Kullabygdens ridstigsfö-
rening, en förening som 
försöker skapa ridstigar 
och ridleder i Höganäs 
kommun.  
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Fler vågar prova
De som inte sa ja direkt, vad hade de för 
skäl?
   – De som inte var med på en gång 
tyckte att det här var ett kommersiellt 
projekt och ville ha ersättning. Gradvis fick 
jag dem att förstå att det inte var så och 
att de själva faktiskt också tjänade på det, 
Kullaleden möjliggör för dem att lättare 
styra folk som passerar över deras ägor till 
ett enda ställe. Ett annat positivt utfall för 
dem är att de kommer att få ett ökat 
engagemang från kommunen som ju även 
de måste ta ett större ansvar.
   Hon menar att just engagemanget från 
kommunens sida har varit mycket betydel-
sefullt för den kommande tillblivelsen.
   – Man vill verkligen satsa på turism i 
Höganäs och det finns alla förutsättningar 
med naturen, keramiken och maten, något 
som Kullaleden också bidrar till att knyta 
ihop. Helsingborg har också gått med, 
deras kommun går upp i en klack vid 
Utvälinge. Nu vill de också länka Kullale-
den i den andra änden så att man ska 
kunna börja vid Kärnan inne i Helsingborg 
stad. Vad som också är roligt är att vi nu 
också är ett pilotprojekt för hur den 
framtida Skåneleden ska se ut.
   Ros-Marie har bara gott att säga om 
projektet, som fortfarande drivs med 
Leaderpengar till 49 %.
   – Det har lett till ett ökat samarbete 

mellan byföreningar, Länsstyrelsen och 
kommuner, något som har varit väldigt 
positivt. Det har också varit en energikick 
rent allmänt i regionen och lett till att fler 
har vågat prova saker inom ramen för 
Leader.
   För att åter vända in på Kullaleden, vad 
är det som gör den så speciell?
   – Den är unik eftersom du får se det 
mesta av Skånes varierade landskap under 
vandringen, sandstränder, klappersten, 
sjuängar. På själva Kullaberg är sjuttio pro-
cent av hela Sveriges fauna representerad! 
   Den 1 juni 2013 invigdes Kullaleden av 
landshövding Margareta Pålsson och Lis 
Nielsen, ordförande i European Rambler´s 
Association. Då var den också som tredje 
led i Europa, och den första i Norden, 
certifierad av Leading Quality Trails, vilket 
ger en direktkanal till 3 miljoner hugade 
vandrare.
   Vi bryter upp och gå ner till det parti där 
Kullaleden passerar. Just den här dagen, 
när det blåser och regnar småspik, skulle 
undertecknad nog tveka vad gäller en 
vandring.
   Ros-Mari ler ikapp med solen som ju 
finns där bakom de tunga molnen.
   – Bara man är rätt klädd. Det måste man 
ju vara när man som jag är ute mycket. Jag 
har aldrig haft ett så kul jobb! ■
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lund ska med 
lanD byggas

Det kommunala och 
ideella engagemanget 
för landsbygdens ut-
veckling har ökat och 
fått fokus. Vad säger 
du?
– Ja, och vad gäller Lundaland så kan man 
se hur det engagemanget inte bara är 
begränsat till landsbygden utan också är 
märkbart i tätorten Lund, även om man 
inte rent formellt är med i samarbetet. 
Lundaland griper alltså ändå in i tätorten 
vilket visar att föreställningen om 
landsbygd/stad är tämligen konstruerat. 
Man kan faktiskt påstå att det lands-
bygdsutvecklingsarbete som Leader 
Lundaland bedriver mer eller mindre 
berör destination Lundalands samtliga ca 
200 000 invånare.

 
Vilka nya kontaktytor 
har arbetet med Lead-
ermetoden skapat?
– Samtliga kommuner inom Lag 
Lundaland har sett en positiv möjlighet i 
att samverka med Leader och använda 
leadermetoden i arbetet med lands-
bygdsfrågor. Kontakten och samarbetet 
med byalag, ideella föreningar och 

idrottsföreningar har intensifierats. 
Leader har i samverkan med kommuner 
och föreningar understrukit sin roll som 
en utvecklingsorganisation. Detta för att 
bidra till ett fortsatt framåtskridande för 
den landsbygd som omger tätorterna i 
Lundaland. För leaderorganisationen är 
det viktigt att ständigt reflektera över 
var och hur våra resurser bäst och mest 
kommer till nytta.

 
Vilken betydelse har 
styrelsen LAG med sina 
representanter från 
trepartnerskapet gäl-
lande fokus på lands-
bygdens frågor?
– Idén med trepartnerskapet är viktig 
och bra! Vår lagstyrelse består bl a av 
företrädare för de politiska ledningarna i 
samtliga kommuner i Leader Lundaland, 
vilket är mycket värdefullt, inte minst 
mot bakgrund av den kännedomen om 
lokala förhållanden och den beslutska-
pacitet dessa företrädare har. Lags 
företrädare från näringsliv och lantbruk 
betyder mycket när bedömningar av 
projektsansökningarnas värde för 
sysselsättning och andra framgångskri-
terier, t ex projektens långsiktiga 
hållbarhet, ska bedömas.

 

Lundaland är det samlande namnet på landsbygden 
utanför Lund. Här har man genom Leader skapat 
viktiga kontaktytor för kommunledningar, byföreningar 
och idrottsföreningar något som Bo Polsten, ordförande 
i LAG-styrelsen här berättar mer om.

Har leadermetoden 
applicerats i andra 
sammanhang?
– Leadermetoden är, som det också är 
formulerat: ”en demokratisk utveck-
lingsmetod med en viktig utgångspunkt 
i underifrånperspektivet.”  Sverige har 
sannolikt en längre erfarenhet än många 
andra länder av nödvändigheten med 
att idéer och projekt ska bli ”långsiktigt 
hållbara”. Underifrånperspektivet är i de 
allra flesta fall en viktig grund, för 
framgång. Om inte dagligen, så ofta, får 
våra medarbetare information om 
metodens lämplighet i nästan allt 
utvecklingsarbete.

 
Leaderområden går 
över administrativa 
gränser, på vad sätt har 
det varit landsbygden 
till gagn?
– Fastställda och administrativa gränser, 
t ex kommungränser, utgör inga hinder 
för Leaderarbetet. Kommunerna i 
Lundaland är ett bra exempel för ett 
regionområde som i många fall är 
ömsesidigt beroende och i behov av 
varandra när det gäller möjligheter till 
arbete, bostäder, utbildning och 
rekreation. Denna insikt utgör en bas 
och grund för Lundaland som en viktig 
destination för näringsidkare, för 
utbildnings-, turist-, och kulturindustrin 
samt kvalificerad forskningsverksamhet. 
Lägg därtill destinationens hemmamark-
nad, ca 200 000 personer.
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Ideellt engagemang i 
projekt, vad betyder 
det för sammanhåll-
ningen i bygden?
– Låt mig ta ett exempel. Lundalands 
filharmoniska orkester är ett spännande 
kulturellt utvecklingsprojekt som glatt 
mer än 3 000 besökare. Det har skapat 
sysselsättning för många kvalificerade 
deltidsmusiker och arrangemangets 
tillblivelse och existens har i hög grad 
varit beroende av flera hundratals 
ideella och oavlönade arbetstimmar. 
Värdet av att få delta i detta lands-
bygdsutvecklingskulturprojekt är för 
många viktigare än ekonomisk gottgö-
relse.

 
Har landsbygdens ide-
ella krafter fått gehör 
för sina frågor i kom-
munen, i planering- el-
ler näringslivskontor?

– Leader har blivit en hjälp för kommu-
nerna att närma sig och inse de behov 
och möjligheter som finns utanför 
tätorterna. Även om avstånden är 
förhållandevis korta i Lundaland har 
nedmonteringen av vardagsnära service 
inneburit att det är näst intill en absolut 
nödvändighet att hushållen inte bara 
behöver en, utan två bilar. Kommunika-
tionerna fungerar bra till och från 

tätorterna men inom dem och i 
ytterområdena bör en förbättring 
komma till stånd.

 
Har arbetssättet kring 
social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet 
spelat roll vad gäller 
viljan att samverka?

– Leaderverksamheten i Lundaland foku-
serar mycket på begreppet hållbarhet. 
Hur ska hållbarhet i ett längre perspek-
tiv kunna åstadkommas? Hur att skapa 
fler och hållbara arbetstillfällen? Ett 
problem vad avser långsiktig hållbarhet 
är att utvecklingsprojekt med leader-
stöd under sin leaderperiod inte får 
generera överskott, en omständighet 
som bör vara föremål för analys och som 
bör lösas inför nästa period.  

 
Har det ideella engage-
manget skapat nya 
förutsättningar för 
förändringar i landska-
pet, både miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt?

– De många ideella timmar som 
föreningar, byalag, kyrkor m fl på 
landsbygden lägger ner på ”sin” bygd, 

med eller utan stöd och kontakt med 
Leader, skapar tryck på beslutsfattare. 
På samma sätt som tätorternas behov 
tillgodoses ska också landsbygdens göra 
det. Här kan Leader spela en viktig roll 
med sitt underifrånperspektiv. I detta 
har också verksamhetsledaren en 
mycket viktig uppgift.

 
Blir det ideella engage-
manget synligt hos 
kommunerna? I sådana 
fall kan det tas tillvara 
som en resurs och vär-
demätare för bygdens 
attraktivitet, inflyttning 
och företagsetablering?

– Utan bygdens ideella engagemang, på 
senare år mer och mer kopplat till 
Leaderverksamheter, skulle mycket av 
förändringsåtgärderna aldrig kommit 
tillstånd, eller så hade de skjutits på en 
obestämd framtid. Beslutsfattare inser 
behovet och ofta också nödvändigheten 
av omfattande ideella arbetsinsatser för 
att ”något ska hända”. Det kan nog 
fastslås att utan dessa många ideella 
krafter och arbetsinsatser stannar 
Sverige. ■

Lundalands filharmoniska orkester. Foto: Nicklas Rudfell
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leaDer skapar goda 
förutsättningar 
för samverkan

endast fragment av exempel på 
hållbara lösningar1. 2.

Catharina Hellström Engström
– Landsbygdsavdelningen 
på Länsstyrelsen

Skåne har genom arbetet med Leadermeto-
den hittat ett framgångsrikt koncept där 
trepartnerskapet blivit en utvecklingsfaktor. 
Det ideella engagemanget har organiserats 
på ett tydligare sätt och kommunerna 
därmed hittat en länk ut i dialog och 
samverkan med de lokala bygderna. 
Länsstyrelsen har genom Leader hittat nya 
samverkansvägar. Möjligheter vad gäller nya 
svenskar på landsbygden har lyfts men 
oftast blivit rent teoretiskt. 

Allt för lite har hänt gällande de horisontella prioriteringarna, inga tydliga riktlinjer om hur arbetet ska gå till ligger till grund. Ungdomsperspektivet har lyfts genom Leader på ett framgångsrikt sätt men arbetet med etnicitet har varit förvinnande litet. Arbetet med grön integration har bara blivit fragment utan långsiktiga resultat.

Arbetet mellan Länsstyrelsen och Leaderområdena 
har varit utvecklande på många sätt. Där kommu-
nerna varit aktiva har också Leaderarbetet ofta gett 
goda resultat. Områdena sträcker sig över adminis-
trativa gränser och bildar en bro mot områden, olika 
sektorer och aktörer i bästa fall.

Ungdomarnas perspektiv har Landsbygd samverkan 
lyft under året genom att skapa ett nätverk kopplat 
till Leader och Länsstyrelsen i frågor som gäller 
landsbygden. Enheten har också – tillsammans med 
Enheten för social hållbarhet – arrangerat möten 
med myndigheter och aktörer i den gröna näringen 
med fokus på att utveckla förbättrade utbildnings-
möjligheter inom sektorn för nyanlända vuxna. 
Processen är igång men det finns oändligt mycket 
kvar att göra.

aktivt samarbete internt 
och externt bäst effekt

landsbygDsprogrammet öppnar 
för möjligheter3.

Det ideella engagemanget på landsbygden är en förutsättning för 
att kommunerna ska kunna få en bra bild av utvecklingsområden. 
Projektarbeten genom landsbygdsprogrammet är i sig kompetens-
utveckling och öppnar dörrar till en mängd nätverk. Det ideella 
engagemanget lyfter landsbygdens kompetenser och projekten 
bildar då en dynamisk utvecklande process till nytta för bygden.4.

6 reflektioner angående att Det
kommunala och iDeella engagemanget 
har ökat och att det mångkulturella 
ses som en möjlighet för 
lanDsbygdens utveckling

15

Leadermetoden har varit till stor nytta för Länsstyrelsen som 
kommunikationskanal. Det är viktigt att Länsstyrelsen har 
kunskap om lokalt engagemang för att veta var satsningar 
bäst hör hemma. När det gäller de horisontella prioritering-
arna är det viktigt att Länsstyrelsen utökar samverkan internt 

6. partnerskap över gränser
mellan enheter och avdelningar, lär av varandra och sprider 
den kunskapen vidare. Genom att forma egna projekt kan 
resurser skapas för ett sådant arbete. Partnerskapssamverkan 
är en bra ingång för att använda nätverk och ta vara på 
information och kompetenser till nytta för landsbygden.

5. engagemang och samverkan 
ett måste för lanDsbygdens 
överlevnad

Det blir allt viktigare med dialog sektorer emellan då resurser i den 
offentliga verksamheten krymper år från år. Ungdomarna är 
framtiden. Om deras syn på landsbygden kommer fram och dörrar 
öppnas för brett samarbete ger det landsbygden större chanser att 
allt fler unga stannar kvar eller återvänder en dag.

Kultur- och samhällsliv blir mer mångfacetterat med ideellt 
engagemang. Sju av tio utrikes födda i Skåne bor i de fem kommu-
nerna Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Landskrona. Vi 
måste hjälpa till att skapa förutsättningar för att nyanlända också 
ska välja att bosätta sig på landsbygden och bidra med kompetens 
och entreprenörskap. Det kan också förbättra åldersfördelningen 
då nyanlända har en lägre medelålder än övrig befolkning i länet. 
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internationellt 
–  hur ser det ut i eu?

Sverige är ett föredöme vad gäller starkt 
ideellt engagemang (600 000 ideella fören-
ingar) 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 an-
dra länder kommit längre.

Sverige

Det finns policys inom Region Skåne och bland annat Örebro 
kommun att ideella sektorn som samarbetspartner är en självklar-
het. En trend som sprider sig i Europa då allt mindre offentliga 
resurser finns tillgängliga.

Irland

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

Exempel utanför EU: Norge

I Norge är man bra på att samverka inom och mellan kommuner 
och där är landsbygden en viktig del av kommunernas utveck-
lingspotential. Livskvalitet, turism och jordbruk inom lagom 
pendlaravstånd lockar och då måste kommunen kunna bistå med 
ett lokalt engagemang och en entusiastisk kommun.

16



internationellt 
Exempel utanför EU: Kanada

Kanada arbetar med en modell som kallas ”Verktygslådan” för att 
stödja mindre kommuner och regioner i arbetet med att locka och 
behålla invandrare. Konceptet bygger på att identifiera sin bygds 
behov och möjligheter, och att skapa ett välkomnande mottagan-
de genom att involvera lokalbefolkningen och föreningslivet.

Källa: 
Attracting & Retaining Immigrants, A tool box of ideas for smaller centres

landsbygDsprogram i eu

Varje medlemsland i EU har ett e l ler flera pro-
gram för 
utveckling av landsbygden. Det finns total t 
95 landsbygdsprogram inom EU. Länder med 
sjä lvstyrande regioner har ett program per re-
gion. Exempe lvis har Tyskland 14 program och 
Spanien 22 stycken. Sverige har ett program. 
Finansiering görs genom den Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdens utveckling. Dess-
utom til lkommer ungefär lika mycket natio-
nella offentliga pengar.
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Det visar sig att det sociala kapitalet minskar vilket har negativ effekt på 
både hälsa och tillväxt enligt Region Skånes omvärldsanalys 2013. Det 
strategiska rådet är att förstärka och utveckla samarbetet med den ideella 
sektorn. Leadermetoden med koncentration på landsbygden är därmed ett 
utmärkt verktyg som under programperioden utvecklats och som kan 
appliceras mer heltäckande i regionen. 

statistik

Det blir alltfler invånare i Skåne, främst i de västra 
stadsregionerna. I omvärldsanalysen menar man att vi 
måste arbeta för att höja sysselsättningsgraden och för 
att bättre ta tillvara kompetensen hos personer med 
svag förankring på arbetsmarknaden. Det kan endast bli 
verklighet genom samverkan olika aktörer emellan och 
genom att inkludera både stad och land. 

Arbete inom ideell sektor och kommuners samarbeten 
handlar mycket om attitydsfråga och utrymme arbets-
mässigt. Etablering av kommunala landsbygdsutvecklare 
under perioden i några kommuner visar kommunens 
vilja att lyfta landsbygdens värden på ett strategiskt 
sätt. Tydligare riktlinjer för att lyfta möjligheter för 
ungdomar och nya svenskar i samverkan via projekt 
eller genom den ordinarie arbetsprocessen behöver 
ständigt utvecklas.

Hur ska landsbygden locka, och behålla 
nyanlända?
Ca 35 % av alla nyanlända flyktingar bosätter i någon av 
Skånes mindre kommuner, de övriga bor i någon av de 
fyra största kommunerna. Men mer än hälften av 

ensamkommande barn och ungdomar bor i de mindre 
skånska kommunerna. 

Utmaningen är att behålla de nya kommuninvånarna, 
både vuxna och ungdomar, och hitta vägar ut på den 
lokala arbetsmarknaden.

Den mångkulturella arbetskraften på 
landsbygden är inhyrd, inte invandrad.
Bara under jan-maj 2013 har migrationsverket beviljat 3 
365 arbetstillstånd för arbetstagare utanför EU som 
medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och 
fiske.

En utmaning är att få skånska landsbygdsföretag att 
anställa den lokala invandrade arbetskraften.

24 % av eleverna i den skånska gymnasieskolan har 
utländsk bakgrund, men enbart 2,8 % av eleverna på 
skånska naturbruksprogram. 

32 av 33 kommuner i skåne är involveraDe i leader 
vars metod bygger broar kring lanDsbygdsfrågor 
tillsammans med privata 
och offentliga aktörer

Kartan visar vilka 
skånska kommuner som är 
engagerade i Leader. 

Det är endast Burlöv, som är 
en liten storstadsnära 
kommun, som inte är 
involverad.
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I Sverige ...

... 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 erbju-
dits,

... har 570 000 gynnats av resultat som 
kommit fram genom Leaderprojekt.

Källa: Jordbruksverket

Diagrammet 
visar de olika finan-
sieringsandelarna i 
Leader.

Projekten har genererat 
mervärden i form av ett 
stort ideellt engagemang 
och samverkan med 
kommuner.

Källa: Jordbruksverket

varje krona från lanDsbygdsprogrammet har 
dubblats genom offentliga och iDeella resurser

45%

14%

7%

5%

29%

Projektstöd

Övrig offentlig
medfinansiering

Offentliga
resurser

Privat
finansiering

Ideellt arbete

det kommunala och iDeella 
engagemanget ökar tack vare leaDer

Skåne Nordväst Södra

Skåne Nordväst Norra

MittSkåne

Lag PH

Lundaland

Söderslätt

Skånes Ess

Ystad - Österlenregionen

Antalet kommunägda leader-
projekt är 59 st av totalt 453 
beviljade projekt, alltså 13 %.

Övrig offentlig medfi-

nansiering mellan åren 

2007 och 2012 var drygt 

8,5 milj kr och offent-

liga resurser värderas 

till drygt 6,7 milj kr.

Sammanlagt ideellt arbete

i Leader i Skåne mellan åren 

2007 och 2012 var drygt 172 

000 timmar vilket motsvarar 

ca 30 milj kr.
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Skåne Nordväst Södra

Skåne Nordväst Norra

MittSkåne

Lag PH

Lundaland

Söderslätt

Skånes Ess

Ystad - Österlenregionen

beslutade 
projektstöd 

stöd genom 
leaDer

Kartan visar 
omfattningen av projekt 
som syftar till att stärka det 
kommunala och ideella 
engagemanget för 
landsbygden som fått stöd
genom Leader 2007 – 2011. 

Leader är en metod för 
landsbygdsutveckling. I 
Leader är det de som bor 
och verkar i området som 
tillsammans driver på 
utvecklingen i bygden. Det 
sker genom samarbete 
mellan ideella, privata och 
offentliga aktörer. Läs mer 
på www.leaderiskane.se.

4 st
3,8 milj kr

12 st
11,4 milj kr

1 st
3,1 milj kr

10 st
10,5 milj kr

6 st
4,4 milj kr

4 st
2,7 milj kr

4 st
5,5 milj kr

9 st
5,9 milj kr

Under perioden 2007 – 2011 har 17 projekt beviljats 
stöd, till ett totalt belopp på 6 miljoner kronor. 

Källa: Jordbruksverket

förDelning av stöd för att öka 
Det kommunala och iDeella engagemanget 
samt integrationen på lanDsbygden
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framåtblick  

Samordning är framgångsreceptet för en hållbar 
utveckling för landsbygden. Kommunerna i Skåne 
har allt att vinna på samverkan över administrativa 
gränser och i samverkan med bygden genom både 
ideella och privata aktörer. Leadermetoden har 
visat vägen för ett arbetssätt som lyfter det sociala 
kapitalet som kan få genomslagskraft i planering 
och prioriteringar. Framtiden är beroende av ytterli-
gare satsningar på lokalt styrd utveckling och att 
Länsstyrelsen och regionen har en god kontakt 
med de lokala utvecklingsgrupperna. 
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framåtblick 

forts.

positiva aspekter

Engagemang lockar till 
kommuninsats
• Leaderverksamheten har möjliggjort kommunala 

satsningar på landsbygden. Ideellt engagemang 
genom utvecklingsbolag ökar i områden där det 
finns engagemang.

• Kommunernas ofta allt sämre resurser kan kompen-
seras genom bra dialog med bygder som ”vill 
framåt” och har egen drivkraft. Bygder med engage-
mang är vinnare, dit vill andra också flytta och det 
skapar en social status.

• Solidaritet är något som genom ideellt arbete ofta 
lever kvar på landsbygden och som är dess styrka. 
Nya svenskar och ungdomar har en ingång till 
samhället och nätverk genom föreningslivet. Det 
gäller att den etablerade medborgaren visar vägen.

Öppna vägar mot utbildning
Kompetensutveckling inom den gröna näringen, som 
underlättar för nya svenskar att utbilda sig inom träd-
gård och naturbruk och som öppnar dörrarna för 
lärlingsplatser på landsbygdsföretag, kan ge nya per-
spektiv och konkurrensfördelar samtidigt som integra-
tionen i näringen ökar.

22



Fo
to

: E
ll

io
t E

ll
io

t/
Jo

hn
ér

tyDliga utmaningar

Landsbygd och prioriteringar
• Risken med att ta bort Leaderverksamheten i Skåne 

är att kommuners prioriteringar för satsningar på 
landsbygden blir låga. Viktigt att de ”Leaderlika” 
metoder EU efterfrågar vad gäller stödverksamheter 
fortfarande innefattar landsbygdsperspektivet.

• Det mervärde som lokala strategier skulle kunna 
medföra förhindras om det nationellt skapas exakta 
riktlinjer. Poängen med underifrånperspektivet går 
förlorad om utvecklingen egentligen vill åt annat 
håll än riktlinjerna.

• De horisontella prioriteringarna måste få mer plats i 
samhällsplaneringen, bland annat genom att 
målgrupperna finns med när lokala och regionala 
strategier skrivs. Man gör planer tillsammans med 
målgruppen istället för att som tidigare planerat för 
målgruppen utan dess närvaro.

Behov av förenklingar
Administrationen inom landsbygdsprogrammet måste 
förenklas, risk annars att bra utvecklingsidéer aldrig 
verkställs. Problemet gäller i hela EU: man är rädd för att 
göra fel. 

Möten, sysselsättning och hälsa
• Möten med nya kulturer och möten mellan männis-

kor med olika bakgrund och erfarenheter behöver 
komma till stånd på landsbygden, detta för att man 
ska kunna ta tillvara nya och annorlunda sätt att se 
på landsbygdens möjligheter och utnyttja nyanlän-
das kompetenser.

• Nya svenskar och ungdomar har svårt att komma in 
på arbetsmarknaden, vilket skapar ohälsa. Samtidigt 
utnyttjar den gröna näringen i stor utsträckningen 
inhyrd utländsk arbetskraft. Här gäller det att arbeta 
för att stödja företag att anställa lokalt och lyfta de 
möjligheter som finns på landsbygden av samhällets 
samtliga aktörer.

Önskade framtidsscenarier

Samverkan internt och extern 
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 medborgarper-
spektiv genomsyrar alla beslut där samtliga värden i 
landskapet lyfts fram.

• Länsstyrelsen arbetar i framtiden mer tvärsektoriellt 
med landsbygds- och integrationsfrågor, och 
samordnar och samverkar med övriga aktörer 
regionalt bland annat AF, SFI och LRF. 

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. 

23



 

skånsk landsbygDskraft!
Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 är ett utvecklingsprogram som till 
hälften finansieras med EU-medel och resterande med svenska skattemedel.
Vad har då landsbygdsprogrammet gjort för skillnad på landsbygden i Skåne? 
Genom att intervjua personer med erfarenheter av landsbygdsprogrammets olika 
delar och be dem ge sin syn på verksamheten kan vi lära oss mycket och samtidigt 
visa på den nytta som insatserna gjort. Intervjuerna kompletteras med bearbetad 
statistik, internationella jämförelser samt slutsatser av resultaten. Allt detta samman-
taget kallar vi för ”Case”.

I din hand håller du en av 11 publikationer som visar på vilket sätt landsbygdspro-
grammet bidragit till att uppnå målen. I serien kommer följande case att publiceras:

Gå gärna in på webbplatsen www.landsbygdskraft.se och tyck till om både det 
nuvarande programmet och vad du tycker är viktigt i nästa programperiod!

Trevlig läsning!

www.lanDsbygdskraft.se

Länsstyrelsen Skåne 2013. Foto: O
m

 inget annat anges Kristina Larsson och Å
ke H

ögm
an. Version 1.

Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

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

Landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft har ökat

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat

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

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioener-
giproduktion har Sveriges oljeberoende minskat

Skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

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

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkul-
turella ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling

Arealen ädla lövträd ökar

(Case markerade i fet stil är publicerade.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa 
investerar i landsbygdsområden


