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En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets 

medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka specifika mål som arbetsgrupperna ska jobba med. 

Under 2017 är sex arbetsgrupper igång och därtill ett undernätverk för innovation. Här kan du läsa mer om vad som händer i 

grupperna. 

ARBETSPLANERNA ÄR BESLUTADE 

Vid styrgruppsmötet i mars beslutades alla arbetsplaner för perioden 2017–2018. Detta 

kvartalsbrev fokuserar på arbetsgruppernas operationella mål. Om ni planerar någon aktivitet 

som ska bidra till liknande mål, eller har samma målgrupp, som någon annan arbetsgrupp är det 

bra om ni kan stämma av sinsemellan. 

Gröna näringar

Sofia Björnsson, LRF, blir ny ordförande för 
gruppen.  

Arbetsgruppen ska arbeta mot följande 
operationella mål: 

 Erfarenheter har spridits från 
arbetsgruppens deltagande i 
internationella möten och från 
internationell samverkan.  

 Unga har deltagit i webbinarier och 
andra aktiviteter och fått information 
om möjligheter med att engagera sig i de 
gröna näringarna samtidigt som 
organisationerna har underlättat för unga 
att engagera sig i styrelsearbetet.  

 Exempel och metoder för 
affärsutveckling inom de gröna 
näringarna har getts spridning.  

 Fler projekt har getts spridning om hur 
Lokalt Ledd Utveckling bidrar till stärkt 
konkurrenskraft för de gröna näringarna.  

 Informationsinsatser har genomförts om 
gröna näringars betydelse för att nå FNs 
klimatavtal och globala mål för hållbar 
utveckling.  

 Företagare inom de gröna näringarna har 
nåtts av information om deras egen 
betydelse för leverans av viktiga 
ekosystemtjänster.  

 Det som efterfrågas och tillhandahålls 
för de offentliga måltiderna produceras i 
högre omfattning med hög kvalitet och 
bidrar till en miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling. 

 Det sprids till konsumenter kunskap och 
medvetenhet via bland annat de 
offentliga måltiderna om matkvalitet, 
och hållbar 
livsmedelskonsumtion/produktion.  

 

 

Integration 

Arbetsgruppen ska arbeta mot följande 
operationella mål: 

 Bidra till att antalet medlemmar och 
aktiviteter i de etniska organisationerna 
ökar på landsbygden  
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 Lokala möten genomförs och 
informationsmaterial tas fram för att öka 
kunskapen om landsbygden och dess 
möjligheter hos asylsökande/nyanlända.  

 Träffar och bussresor genomförs med 
nationella aktörer för information om 
strukturella hinder för integration på 
landsbygden.  

 Landsbygdsnätverket förmedlar relevant 
material och information om integration 
på landsbygden  

 Det ömsesidiga utbytet av information 
och erfarenheter inom Europa ökar. 
Detta ska i sin tur kunna underlätta för 
transnationella projekt  

 Undersöka möjligheterna till hur företag 
inom trädgård, grönyteskötsel och skog 
kan anställa fler nyanlända.  

 Bidra till att landsbygdens civilsamhälle 
är engagerat i länsstyrelsernas 
kartläggning av asylsökandes 
kompetenser.  

 Stärka möjligheterna att ge utbildning till 
nyanlända och att information sprids till 
nyanlända om utbildning i de gröna 
näringarna.  

 Kunskapen höjs om hur man kan arbeta 
med att stötta nyanlända som vill starta 
företag.  

 Kunskapen höjs om olika 
transportlösningar och om möjligheterna 
till förbättrad kollektivtrafik på 
landsbygden.  

 

 

Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen ska arbeta mot följande 
operationella mål: 

 Medlemsorganisationer och LAG har 
fått ökad kunskap om metoder och 
tillvägagångssätt för att ungas 
delaktighet och inkludering.  

 De personer i 
medlemsorganisationerna och LAG 
som ansvarar för medlemsrekrytering 

och ungas delaktighet och inkludering 
har erbjudits möjlighet att nätverka 
och utbyta erfarenheter.  

 Medlemsorganisationer och LAG har 
haft möjlighet att ta del av material 
som kan hjälpa dem i arbetet med att 
öka ungas delaktighet och 
inkludering.  

.
 

Service i landsbygder 

Arbetsgruppen ska arbeta mot följande 
operationella mål: 

 75 procent av 
medlemsorganisationernas 
medlemmar har fått information om 
medlen till Lokala servicelösningar 
samt information om goda exempel.  

 75 procent av 
medlemsorganisationernas 
medlemmar anser att de fått kunskap 
om hur de bör gå tillväga för att 
skapa långsiktigt hållbara 
servicelösningar.  

 75 procent av kommunerna anser att 
de genom Landsbygdsnätverket 



 
 

Info från arbetsgrupperna 

 
 
 

3 

inspirerats att engagera sig i 
servicefrågan.  

 

 

Naturturism 

Arbetsgruppen ska arbeta mot följande 
operationella mål: 

 Arbetsgruppens ska ha deltagit i 
internationellt erfarenhetsutbyte om 
natur- och kulturbranschens potential 
och utveckling.  

 Landsbygdsnätverkets 
medlemsorganisationer har fått en 
ökad kunskap och förståelse om 
natur- och kulturturismbranschens 
förutsättningar och potential.  

 Landsbygdsnätverkets 
medlemsorganisationer som har ett 

intresse av natur- och 
kulturturismbranschens utveckling 
upplever att de har fått redskap som 
stärker dem i rollen driva på och 
stödja branschens utveckling.  

 Arbetsgruppen ska ha gjort samlade 
inspel till den Nationella delstrategin för 
svensk naturturism samt till Utredningen 
om en sammanhållen politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring, N 
2016:4.  

 

Innovation 

Arbetsgruppen ska arbeta mot följande 
operationella mål: 

 Alla typer av aktörer inom jordbruk, 
trädgårds- och rennäring och de 
potentiella stödmottagarna har fått 
information om EIP-Agri, om 
möjligheterna att söka stöd för 
innovationsgrupper och att utbyta 
kunskaper och erfarenheter nationellt 
och internationellt.  

 Intressenternas deltagande i bildande 
av innovationsgrupper, 

ämnesnätverk, fokusgrupper och 
andra nationella och internationella 
aktiviteter har ökat.  

 Antalet innovationer inom jordbruk, 
trädgårds- och rennäring har ökat.  

 Landsbygdsprogrammets åtgärder 
inom EIP-Agri håller en hög kvalitet.  

 Broarna (kontakterna, dialogen, 
kunskapsutbyte och samverkan) 
mellan praktisk verksamhet, 
forskning och rådgivning har stärkts.  

 

 

Lokalt ledd utveckling 

Följande operationella mål finns för arbetet: 

 Varje leaderregion ska genomföra 
minst en regional träff per år då 
representanter för en majoritet av alla 
leadergrupper i regionen deltar.  

 Deltagare på de nationella 
leaderträffarna som arrangeras av 
Landsbygdsnätverket ska uppleva att 
träffarna bidrar till att deras kunskap 
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och förmåga kopplat till 
genomförandet av Leader stärks.  

 Landsbygdsnätverkets 
medlemsorganisationer ska uppleva 
att de får en ökad kunskap om Leader 
genom deltagande i 
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper 
och styrgrupp.  

 Representanter från samtliga 
arbetsgrupper ska delta vid den 
nationella tvådagarsleaderträffen.  

 Leadergrupper och fondaktörer 
kopplade till genomförandet av lokalt 
ledd utveckling ska uppleva att de får 
en ökad kunskap om 
fondsamordningens styrkor och 
mervärden både för att stärka 
nuvarande arbete men också för att 
ytterligare stärka ESI-fondernas 
samordning inför 2020-2027.  

 Leaderbussen används i minst två 
leaderområden per år. 

 Landsbygdsnätverket har minst två 
tematiska kommunikationssatsningar 
om Leader per år  

 Genom att delta som 
Landsbygdsnätverkets representant 
på leaderinriktade konferenser som 
arrangeras av ENRD Contact Point 
och FARNET ska deltagarna uppleva 
att de har fått ökad kunskap och 
förmåga att inleda transnationellt 
samarbete.  

 Sveriges leadergrupper ska uppleva 
att de har haft tillgång till kvalitativ 
kompetens vid planering, uppstart 
och genomförandet av transnationella 
samarbetsprojekt.  

.

 

Fiske och vattenbruk 

Den tematiska gruppen för fiske och 
vattenbruk har i sin arbetsplan listat ett antal 
aktiviteter som ska utföras under 2017–2018. 
Aktiviteterna är kopplade till de fyra 
insatsområdena. Nedan presenteras de 
aktiviteter som gruppen har för avsikt att 
utföra under 2017. För det sista 
insatsområdet presenteras aktiviteter för både 
2017 och 2018.  

Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande 
system och redskap 

 Definiera och sammanställa 
information om miljöbelastning för 
de olika sektorerna yrkesfiske, 
fisketurism och vattenbruk samt 
kommunicera informationen till 
Landsbygdsnätverkets medlemmar.  

 Ta fram goda exempel inom 
vattenbruk och presentera dessa på 

konferenser och på 
Landsbygdsnätverkets webbplats.  
 

Stärka hållbar konkurrenskraft genom 
kompetensutveckling av aktörer inom fiskerinäringen 

 Ta fram utbildningspaket med teman 
svensk fiskerättslig plattform samt 
marknadsföring och entreprenörskap.  

 Samla kunskap om hinder för hållbar 
konkurrenskraft inom sektorerna 
yrkesfiske, fisketurism och 
vattenbruk. 

  
Stödja hållbara förvaltningsmodeller 

 Belysa kustfiskets 
samhällsekonomiska och sociala 
betydelse och presentera slutsatserna 
och behov av åtgärder för politiker 
och andra beslutsfattare.  
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 Medverka på konferens som 
arrangeras av programledningen på 
Jordbruksverket i syfte att belysa 
kustfisket, läget för aktiva, småskaliga 
aktörer inom fiskerinäringen samt 
kustfiskets samhällsekonomiska och 
sociala betydelse.  

 Vid behov stödja samverkansprojekt 
som avser förvaltningen av säl och 
skarv mellan leaderområden runt 
Östersjön och bidra till att förmedla 
utkomsten av desamma.  
 

Främja ungas möjligheter att verka inom fiske och 
vattenbruk 

 Bjuda in till riktade 
informationsträffar mot unga för att 
väcka intresse för etablering inom 
fiskenäringen.  

 Verka för att regler och kvotsystem är 
utformade på ett sådant sätt att det 
gynnar lönsamheten i näringen.  

 Närvara vid mässor och liknande 
evenemang och informera om 
yrkesfisket samt sprida kunskap om 
goda exempel inom näringen.  

 Ta fram informationsmaterial kring 
start och förvaltning av vattenbruk.  

 Bjuda in till inspirationsseminarium 
om att ”bli vattenbrukare” med fokus 
på hållbarhet och nya odlingstekniker 

där goda exempel på vattenbruks-
företag och framgångskoncept lyfts.  

 Erbjuda kompetensutveckling för 
redan verksamma unga 
vattenbrukare.  

 Göra riktade insatser såsom kurser i 
exempelvis ansökningsförfarande, 
företagsekonomi, lagstiftning, smitt- 
och djurskyddsfrågor samt göra 
studieresor till framgångsföretag.  

 Nätverka inom cirkulär och blå 
ekonomi där unga entreprenörer 
träffar företagare, investerare (Almi) 
och forskare inom denna sektor och 
tillsammans hittar möjligheter och 
idéer för att skapa nya eller förbättra 
produkter.  

 Ta fram informationsmaterial med 
goda exempel på fisketuristiskt 
förtagande och framgångsfaktorer.  

 Bjuda in till inspirations- och 
kunskapshöjande seminarium för 
unga fisketurismentreprenörer.  

 Kartlägga fisketurismnäringens 
kompetens- och arbetskraftsbehov 
samt av ungas incitament och 
förväntningar på sitt framtida yrke.  

 Bjuda in till studieresa till några 
framgångsrika svenska 
fisketurismdestinationer.  

  

 

Målet med Landsbygdsnätverket är att samla 

nationella aktörer för att kunna genomföra 

landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. 

Landsbygdsnätverket skapar genom sitt arbete 

möjligheter till mötesplatser där parter på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå kan byta 

erfarenheter samt kunskaper om bl.a. 

metodutveckling. 

”Det krävs ett helt nytt sätt att 

tänka för att lösa de problem 

vi skapat med det gamla sättet 

att tänka” /Albert Einstein 


