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Projektledaren Maite Gonza-
lez berättar att syftet med pro-
jektet är att presentera lokala 
produkter till allmänheten och 
till grossister med ett fokus på 
företag inom besöksbranschen. 
Det finns flera exempel på 
åtgärder som deltagarna tagit 
initiativ till. Det har bildats ett 
nätverk av lokala affärer som 
marknadsför produkter under 
namnet ”Det goda är från Ara-
gonien”. Det handlar både om 
fysiska butiker i bygden men 
även om webbshoppar.

– Genom annonsering i lo kala 
medier och genom att låta 
kunder få provsmaka i affärer 
har vi lyft folks medvetande, 
konstaterar Gonzalez.

 – Vi har även arrangerat akti-
viteter på lokala, regionala och 
nationella livsmedelsmarknader 
såsom La Bretxa i San Sebastian 
eller La Boqueria i Barcelona 
och vi har även skapat en sökda-
tabas där vi samlat producenter, 
butiker och distributörer. Nätet 
är en viktig kanal där vi också 
marknadsför satsningen på 
sociala medier, fortsätter hon.

Projektet ordnar samman-
komster för yrkesverksamma 

från olika regioner i Spanien 
och har sammanfört köpare 
och säljare. Bland annat görs 
presentationer i restauranger 
och även på restaurangutbild-
ningar runt omkring i Arago-
nien. Huvudsyftet med detta 
är att införa ingredienser i mat-
lagningen från regionen och få 
restaurangerna att ta till sig den 
lokala maten i sina menyer. Det 
sker även ett samarbete med 
Slow Food-rörelsen och projek-
tet har utbildat livsmedelspro-
ducenter i marknadsföring.

 – Det har lett till mer till-
gängliga produkter och delta-
gande på olika mässor, berättar 
Maite Gonzalez.

 – Vi har också aktiviteter för 
gymnasieelever där lokala pro-
dukter har presenterats. I skolan 
finns framtidens konsumenter 
men även dagens och genom att 
få eleverna att ändra sina mat-
vanor påverkar de också föräld-
rarnas val i butiken. Vi har även 
satsat på skolträdgårdar för att 
nå eleverna, berättar Gonzalez.

Turism och gastronomi är 
också en viktig beståndsdel i 
projektet. De har bland annat 
tagit fram guider som nås enkelt 

med mobilen eller datorn. Ett 
annat inslag är konferenser och 
de har också kontaktat alla som 
är involverade i livsmedelspro-
duktionen i regionen. Även 
muséer med anknytning till mat 
och vin samt festivaler har varit 
viktiga inslag.

Leaderföreningarna  
vid rodret

Främst är det de 20 leaderför-
eningarna i regionen och deras 
styrelser som varit huvudaktö-
rer. Projektet riktar sig till hela 
befolkningen. Konsumenter, 
utbildningsväsendet, besöks-
branschen, butiker och distri-
butörer är viktiga parter.

– Det här är verkligen ett 
projekt som inte skulle vara 
möjligt utan samarbete, kon-
staterar Maite Gonzalez. Duka 
med Aragonien är ett resultat 
av ett stort antal bidrag från 

Ett dukat bord i Aragonien
Runt omkring i Europa finns ett stort antal projekt som 
finansierats med stöd av europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling med fokus på att korta livsmedel-
skedjorna. I spanska Aragonien har projektet Duka med 
Aragonien lett till att producenter och konsumenter kom-
mit varandra närmare.

många olika aktörer. Stödet 
från jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling via Leader har 
varit avgörande.

Betydande effekt  
för lokalbefolkningen

– Vi vet att vi under årens lopp 
har kunnat engagera runt 200 
000 personer direkt i aktivite-
terna. Men genom annonse-
ringar och massmedia har vi 
nått ut till åtminstone 500 000 
personer. Vi har även fått ta 
emot flera priser som ett erkän-
nande på vår satsning, kon-
staterar projektledaren Maite 
Gonzalez.

Lokal mat från Aragonien visades upp på olika köpcentrum och marknader.

Text: Europeiska landsbygdsnätverket 
ENRD / Tommy Nilsson
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”Vänlighet och stöd är den gyllene kedja  

av vilka samhället hålls ihop”

– Johan Wolfgang von Goethe

I Sverige har vi ungefär 50 
procent självförsörjning 
av livsmedel. Det innebär 
att varannan tugga vi äter 
kommer från ett annat land 
än Sverige. Länder som vi 
vet har lägre djurskyddsreg-
ler, mer antibiotika använd-
ning i animalieproduktion, 
sämre djuromsorg och 
högre resthalter av växt-
skyddsmedel i livsmedel. 
Den svenska produktio-
nen håller hög miljö- och 
klimatstandard och vi har 
gott om mark och vatten 
för att öka den hållbara 
svenska produktionen. En ökning av livs-
medelsproduktionen innebär inte bara att vi får mer svensk säker 
mat på bordet, utan även att företagen på landsbygden får tillväxt-
möjligheter, kan anställa fler och att avståndet mellan stad och land 
minskar.

Det finns många olika typer av konsumenter med olika mål för 
sin livsmedelskonsumtion (men med samma syfte att bli mätt!). Den 
medvetna konsumenten som gör aktiva val vid inköp av livsmedel 
som är väl medveten om vad hen vill konsumera. Andra grupper 
av konsumenter litar på att den mat som finns i livsmedelsbuti-
kerna är ”good enough”. Vi har även offentliga köket som en viktig 
konsumentgrupp. Det serveras cirka 3 miljoner skattefinansierade 
måltider i den offentliga sektorn varje dag. De offentliga måltiderna 
är ett guldägg för att jobba med många frågor kopplat till säker och 
hållbar mat. 

I Landsbygdsnätverket har vi i arbetsgruppen ”Gröna Näringar” 
jobbat med frågor kopplat till förkortade livsmedelskedjor. Grup-
pens syfte är att genom nätverket jobba för ökad konkurrenskraft i 
de gröna näringarna inklusive miljö och klimatfrågor. Vi har bland 
annat jobbat med frågor kopplat till korta livsmedelskedjor mellan 
den offentliga konsumenten och producenterna. Detta arbete har 
vi beskrivit i tidigare nyhetsbrev, nu skissar vi på hur ett svenskt 
”Mat är livet” kan se ut (inspiration från Jamie Olivers arbete i 
England kring offentlig mat i skolan) där alla delar av kedjan 
kopplas samman från jord till att maten faktiskt står på det offent-
liga bordet. Vi ligger även i startgroparna att föra dialog med en 
konsumentgrupp som inte gör aktiva livsmedelsval idag. Där vill 
vi prata om de drivkrafter denna grupp har i sina livsmedelsval.  
I arbetet kring kortade livsmedelskedjor är Sveriges konsumenter, 
Livsmedelsverket, Ekologiska lantbrukarna och LRF engagerade, 
och vi tar gärna inspel från er.

Sofia Lindblad, näringspolitisk expert, LRF

MEDLEM HAR ORDET

Äta bör man...Ett brett nätverk ger 
fördjupade kunskaper
Ett nytt år har inletts och nu har samtliga stöd inom lands bygds
programmet öppnat vilket känns mycket bra. Landsbygds
nätverket har här en viktig uppgift att understödja genomförandet 
av de olika program som vi ska stödja och öka träffsäkerheten 
i. Här har alla nätverkets arbetsgrupper en mycket viktig roll.

Detta nyhetsbrev har temat ”kortare livsmedelskedjor”. 
Landsbygdsnätverket arbetsgrupp ”Gröna näringar” gör 
just nu en satsning på Mat är livet och hur man kan förkorta 
livsmedelskedjorna. Genom att förkorta livsmedelskedjan 
mellan producent och konsument genom till exempel en ökad 
gårdsförsäljning och fler gårdsbutiker stannar en större del av 
förädlingsvärdet på landsbygden och med det så utvecklas 
landsbygden. Vi har här en fantastik möjlighet att bidra eftersom 
vi genom våra medlemmar täcker dessa frågor både på ett 

brett och djupt sätt. Dessutom täcker vi både gröna 
näringar och fiskesidan. Tillsammans kan vi 

åstadkomma så mycket.

Även inom EIP-Agri finns nu en fokusgrupp som 
arbetar med innovativa korta livsmedelskedjor. 

Samtidigt utlyser Jordbruksverket sju miljoner 
kronor till informationsinsatser och kurser för 
att bidra till korta livsmedelskedjor och lokala 

marknader. Det arbetas således på 
många fronter med frågor omkring 

kortare livsmedelskedjor och dess 
betydelse för vår svenska lands
bygd. 

Detta är bara ett exempel på 
en frågeställning som vi kan 
arbeta brett med och på flera 
fronter. Jag hoppas att fler 
av våra medlemmar på olika 
sätt vill stötta och understödja 

detta viktiga arbete. Låt oss 
ta tillvara på denna möjlighet att 

bidra till utvecklingen av den svenska 
landsbygden.

Hoppas ni får en trevlig läsning i detta 
nyhetsbrev.

Peter Melin, Jordbruksverket 
Ordförande för Landsbygdsnätverkets 

styrgrupp
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Förhoppningen är att projektet Mat är livet 
ska dra igång på allvar redan under våren. 
Med brittiska Food for life som förebild ska 
skolor, förskolor, sjukhus och äldreboen-
den involveras liksom lokala livsmedelspro-
ducenter. Allt med syfte att slå ett slag för 
hälsosam, god och hållbar mat.

Att korta livsmedelskedjorna är en 
väsentlig del av projektets syfte.

– Kopplingen från hage till mage kommer 
bli väldigt tydlig och det är något som vi 
tror kan leda till kortare livsmedelskedjor 
framöver. Det gäller att få igång en bättre 
dialog mellan producenterna och de som 
ska servera måltiderna, säger LRF:s Axel 
Hansson som sitter med i den projektgrupp 
som bildats under Landsbygdsnätverket.

Saknas sammanhållande kraft

Ett sådant sätt är att knyta tätare band 
mellan skolorna och de lokala livsmedels-
producenterna, exempelvis genom studie-
besök på gårdar i närområdet.

– Det finns en hel del svenska kommu-

Dialog ska korta vägen 
mellan hage och mage
Att stimulera dialog och öka förståelsen mellan lokala producenter och offentliga aktörer. Det är den bärande idén i 
Mat är livet-projektet som ska korta livsmedelskedjorna. Text: Jakob Hydén

ner som redan idag jobbar på det här sättet, 
men det som saknas är en sammanhållande 
kraft. Den offentliga måltiden är en otro-
ligt viktigt kommunikationskanal för att 
sprida goda matvanor och en stark matkul-
tur, säger Axel Hansson.

Livsmedelsverkets Eva Sundberg sitter 
också med i projektgruppen. Hon menar 
att Mat är livet har förutsättningar att skapa 
kontakter och kunskap som på sikt kan 
stärka den offentliga måltidens status – och 
inte minst korta lismedelskedjorna.

– Vi tror att det är en naturlig följd om 
man vet var maten kommer ifrån och lär 
känna de som odlat och förädlat maten. 
Nyckeln är att öka kunskapen och föra de 
olika intressenterna närmare varandra. Vi 
ska prata med varandra istället för om var-
andra.

Bygga förtroende

Den ideella föreningen Matvärden i Gäv-
leborg har god erfarenhet av att korta 
kedjan mellan den offentliga måltiden och 

de lokala matproducenterna. De har bland 
annat arbetet med kommunerna i Gävle-
borgs län och deras upphandlingar.

– Tidigare var upphandlingarna ofta 
utformade så att de stora företagen gynna-
des, nu har vi öppnat upp konkurrensen så 
att även de mindre producenterna kan vara 
med. Och vi har märkt skillnad.  Bollnäs 
kommun är ett bra exempel, idag är 30 
procent av de livsmedel de köper in tillver-
kade i regionen, berättar Ylva Olofsson.

Men för att verkligen åstadkomma för-
ändring måste en attitydförändring ske i 
livsmedelskedjans alla led.

– Vi måste också nå ut till producen-
terna och bygga upp ett förtroende för den 
offentliga sfären. Tidigare har attityden ofta 
handlat om att upphandlingarna är upp-
gjorda i förväg eller att det är svårt att få ut 
rätt pris. Vi har fungerat som en länk mellan 
företagen och den offentliga sfären, säger 
Ylva Olofsson. 

Ylva Olofsson på Matvärden menar att ett viktigt steg 
är att återupprätta småproducenternas förtroende för 
de offentliga aktörerna.

Foto: Johanna Norin

Den offentliga måltiden är en viktig kommunikations
kanal för att sprida en stark matkultur, menar LRF:s 
Axel Hansson.

Eva Sundberg, Livsmedelsverket, tror på en tätare 
dialog mellan producent och konsument.

Foto: Landsbygdsnätverketa  Foto: Privat
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2007 var botten nådd för rödingfisket i 
Vättern. 

Noteringen på tre ton fiskad röding satte 
fingret på det problem som hade blivit allt 
mer uppenbart under ett antal år: intresset 
för Vätterrödingen var lågt, det saknades 
upparbetade rutiner för transport och för-
säljning och lönsamheten var i botten.

Det var mot den bakgrunden som läns-
styrelsen i Jönköping och Svenska Insjöfis-
kares Centralförbund tog initiativ till pro-
jektet Vild Vätterfisk.

 – Tidigare spelade rödingen stor roll för 
både yrkesfiskarna och restaurangnäringen 
runt sjön, men under ett antal år sjönk både 
intresset och lönsamheten. Det saknades 
en upparbetad försäljningsstruktur. Den 
röding som serverades på restaurangerna 
runt sjön var oftast odlad, inte sällan utom-
lands, och kvalitén varierade kraftigt, berät-
tar projektledare Yvonne Norlén.

Förstudien till projektet Vild Vätterfisk 
visade dock att det fanns stor potential att 
vända den negativa trenden. Det lokala 
intresset för att återupprätta statusen för 
Vätterfisket var stort.

Behov av leveranser

– Vi intervjuade ett stort antal restaurangä-
gare runt om Vättern och bilden var väldigt 
tydlig. De ville alla servera mer insjöfisk 
från Vättern, men visste inte var de skulle 

Det våras för Vätterns röding
Ökad lönsamhet för yrkesfiskarna, större intresse från lokala krögare och ökad konsumtion av lokal fisk. Det är några 
av vinsterna med projektet Vild Vätterfisk.

vända sig för att köpa. En del handlade 
direkt från någon yrkesfiskare, men det 
är förstås en sårbar metod. Det fanns ett 
behov av samordnade och strukturerade 
leveranser, berättar Yvonne Norlén. 

Projektet beviljades medel från Europe-
iska fiskerifonden och Matlandet. Målsätt-
ningen med projektet var att marknadsföra 
den vilda vätterfisken och arbeta upp för-
säljnings- och distributionskanaler. Tidigt 
tecknades därför ett avtal med matgrossis-
ten Mårdskog och Lindkvist.

Idag hämtar de fisken två gånger i veckan 
i beredningsanläggningen i Hjo och distri-
buerar sedan till restauranger runt om sjön. 

Anläggningen i Hjo är ett initiativ från 
yrkesfiskarna själva och kan sägas vara en 
spin off-effekt av projektet Vild Vätterfisk.

Målen uppnådda

Efter tre års projektarbete tycker Yvonne 
Norlén att mycket av projektets mål har 
uppnåtts.

– Medvetenheten kring insjöfisket i 
Vättern har ökat. Vi har lanserat begreppet 
Vild Vätterfisk och har broschyrer på alla 
turistbyråer och en upparbetad hemsida. 
För fiskarna har lönsamheten ökat med 
runt 40 procent. Och vår bedömning är att 
den värdeökningen är långsiktigt hållbar.

För konsumenten innebär det att många 
restauranger runt Vättern idag serve-

Text: Jakob Hydén

rar lokalt fiskad röding och öring. Det är 
en utveckling som enligt Yvonne Norlén 
stämmer väl överens med vad många 
moderna konsumenter efterfrågar.

– Det ligger helt i linje med en stark trend 
vad gäller konsumtion av mat. Människor 
blir mer och mer medvetna och vill veta 
varifrån maten kommer och hur den är pro-
ducerad. Den trenden tror jag inte kommer 
försvinna, den blir starkare och starkare för 
varje år, menar Yvonne Norlén.

Genom projektet Vild Vätterfisk har röding och öringfiskets status i Vättern höjts rejält. 

Foto: Yvonne Norlén

Många restauranger ville ha lokalt fiskad röding på menyn, 
men det saknades strukturerade och säkra leveranser från 
de lokala fiskarna.

Foto: Anna Hållams

Yvonne Norlén, projektledare Vild Vätterfisk
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Med kort livsmedelskedja menar 
Jordbruksverket att det endast 
får vara en mellanhand mellan 
jordbrukare och konsument och 
med en lokal marknad menar 
de inom eget och angränsande 
landskap. Det handlar alltså 
inte så mycket om geografiskt 
avstånd när vi talar om kortare 
livsmedelskedjor utan mer om 
ekonomiska och sociala värden. 
Jordbruksverket har nu gått 
ut med en första ganska bred 
utlysning där man kan söka 
stöd för både informations-
insatser och kursverksamhet. 
 – Exempel på aktiviteter som 
går att få stöd för är till exempel 
kurser för småskaliga förädlare 
eller att stärka kunskaperna 
kring marknaden och hur man 
når sina kunder. De som kan 
söka är både föreningar och 
myndigheter – de som genom-
för kurser eller informations-

Kompetensutveckling för  
kortare livsmedelskedjor
Vad är en lokal marknad och vad innebär en kort livsmedelskedja? Ja, det var sådant som Jordbruksverket fick ge 
svar på innan de kunde påbörja programskrivningen av landsbygdsprogrammet.

– Det är starkt att EU pekat ut livsmedelskedjor och lokala marknader som ett tydligt fokusområde. Man anser att 
det har en så stor betydelse för att uppnå EU 2020-målen, säger Hans Karlsson på Jordbruksverkets enhet för lands-
bygdsutveckling.

insatser. Alltså inte enskilda 
företag för sin egen verksamhet 
eller personal, förklarar Hans 
Karlsson.

Nytt tillvägagångssätt

Det nya i den här programpe-
rioden 2014-2020 är att alla 
ansökningar utsätts för ett 
konkurrensförfarande. Gången 
är den att först skriver Jord-
bruksverket en handlingsplan 
tillsammans med en referens-
grupp som förklarar vilka 
målen är med det aktuella 
stödet eller ersättningen och 
hur det kopplar an till EU:s för-
ordningar och EU 2020-stra-
tegin. Handlingsplanen för 
det här stödet har tagits fram 
i samarbete med bland annat 
Hushållningssällskapet, LRF, 
Livsmedelsföretagen, Eko-
turismföreningen, SLU, Till-
växtverket och Visit Sweden. 

 – Vill man bidra med synpunk-
ter på hur stöden utformas eller 
hur de genomförs är Lands-
bygdsnätverket en bra arena 
där sådant kan lyftas. Vi lyssnar 
gärna på synpunkter från aktö-
rerna, säger Hans Karlsson.

Därefter utlyser Jordbruks-
verket eller den myndighet som 
beslutar om stödet att pengar nu 
finns att söka i olika omgångar. 
Man gör sin ansökan i Jord-
bruksverkets e-tjänst och där 
får man precisera sin projekt-
plan, man får också ange en 
detaljerad budget och svara på 
ett antal frågor. Sedan priori-
terar Jordbruksverket eller den 
myndighet som beslutar i det 
aktuella stödet bland ansök-
ningarna med hjälp av urvals-
kriterierna i handlingsplanen 
och de blir då poängsatta och 
ansökan kontrolleras så att den 
är formellt korrekt. De ansök-

Med pengar från Jordbruksverkets utlysning till kompetensutveckling för kortare livsmedelskedjor ska man bland annat kunna arrangera kurser för småskaliga förädlare. 

ningar som uppnår högst poäng 
är de som sedan får beslut om 
stöd.

Mer pengar till producenter

Utlysningen av pengar till 
informationsinsatser och 
kurser för att bidra till korta 
livsmedelskedjor och lokala 
marknader omfattar sju mil-
joner kronor. Av dem är två 
miljoner avsedda för informa-
tionsinsatser och fem miljoner 
för kurser och utbildningar. 
 – Vi vill se att det sker en 
utveckling med lokal förädling 
och att mängden produkter som 
når konsumenten via en kort 
livsmedelskedja ökar. Vi vill att 
avståndet mellan konsument 
och producent minskar. Det ska 
också tillföra mervärden och 
göra att större del av pengarna 
hamnar hos producenterna, för-
klarar Hans Karlsson.

Text: Tommy Nilsson

Hans Karlsson, 
Jordbruksverket

Foto: Malin Holgersson
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Den 27-29 maj går Landsbygds-
riksdagen av stapeln med ett 
digert program. Första dagen 
får besökarna ta del av det 
vackra och spännande Gotland 
genom ett flertal olika tema-
resor som arrangeras. Hela 21 
olika reser blir det på teman 
såsom turism, livsmedelsför-
ädling, hästnäring, bredband, 
fiske och energi – mycket att se 
och välja bland helt enkelt.

Andra dagen, lördagen den 
28:e, spenderas inomhus med 
start i paneldebatter följt av två 
seminariepass. Det är här som 
några av Landsbygdsnätverkets 
arbetsgrupper valt att göra en 
satsning på fem olika semina-
rier.

Arbetsgruppen Unga i 
landsbygdsutveckling:  
Rakt på sak: att vara enga-
gerad och lämna plats

En workshop där du kommer 
att lägga lika mycket tid på att 
lyssna som att bli lyssnad på. Vi 
är många som länge har pratat 
om och jobbat för att föryngra 
byarörelser och öka ungas del-
aktighet. Arbetet visar att det 

finns en bredd av personer 
- inte minst vad gäller ålder, 
intressen och bakgrund - som 
vill bo i en landsbygd och som 
engagerar sig för lokal utveck-
ling. Samtidigt upplever många 
att de personer som sitter på 
landsbygdsstolarna på många 
sätt liknar varandra. 

Arbetsgruppen Integration: 
Alla behövs när nyanlända 
svenskar ska finna lands-
bygden

Det är mycket som ska klaffa 
för att integrationen och inklu-
deringen av flyktingar och 
invandrare ska fungera så opti-
malt som möjligt. Det handlar 
om att finna arbeten, bostäder 
och ett socialt sammanhang. 
Det finns många olösta frågor 
men tillsammans kan vi finna 
svar och lösningar.

Arbetsgruppen  
Gröna näringar: 
Sverige förbuskas – ”Bush-
resor” öppnar ögonen

Allteftersom allt fler lantbru-
kare slutar med sin djurhållning 
kryper skogen närmare hus och 

vägar och det vackra och 
variationsrika landskapet blir 
enformigt och allt mörkare. 
Seminariet ger information 
om den allvarliga utveckling 
som sker runt om i Sverige 
i många bygder när gårdar 
med betesdjur försvinner. I 
en diskussion tas frågor upp 
om hur vi gemensamt och 
var och en kan göra insatser 
för att bevara det värdefulla 
kulturlandskapet vi alla är 
beroende av.

Arbetsgruppen Service i 
landsbygder tillsammans 
med Tillväxtverket och 
Hela Sverige ska leva: 
Service i samverkan ut-
vecklar landsbygden

För att jobb och tillväxt ska 
ske i landets alla delar krävs 
tillgång till en grundläg-
gande service där människor 
verkar och bor. Urbanise-

ring och demografisk utveckling 
innebär på en och samma gång 
både en utmaning och möjlighet 
att utveckla innovativa service-
lösningar, tjänster och varor. Ett 
antal case som ger exempel på 
vad du kan göra, hur du går till 
väga och möjliga vägar för finan-
siering presenteras.

Arbetsgruppen Unga i gröna 
näringar:

Att vara lantbrukare i dagens 
Sverige är tufft. Marknaden är 
osäker, belåningen är hög och 
inkomsterna låga. Hur tänker de 
som väljer att bli lantbrukare i 
detta läge? I en livesändning av 
podcasten Landet samtalar unga 
bönder om det svenska lantbru-
kets framtid och hur de ser på sin 
roll som matförsörjare.

Kvällen avslutas med en ban-
kettmiddag med efterföljande 
dans på Wisby Strand. Sista 
dagen får vi lite sovmorgon och 
får sedan lyssna till intressanta 
gäster i deras morgonsoffa med 
nyheter, debatter, fördjupningar, 
samtal, sport, kultur och mycket 
mer.

Du anmäler dig till Lands-
bygdsriksdagen och dess semina-
rier via: http://lbrd.helasverige.se

Stor aktivitet på Landsbygdsriksdagen
Vartannat år arrangerar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som bekant Landsbygdsriksdagen. I år är 
Visby platsen där många av landets aktiva personer inom byarörelsen kommer att samlas under några dagar. 
 – Vi i Landsbygdsnätverket har varit delaktiga i och stöttat Landsbygdsriksdagen under många år och det kommer 
vi fortsätta med. I år fokuserar vi på att arrangera fem seminarier, säger Peter Melin, ordförande för Landsbygdsnät-
verkets styrgrupp. Text: Tommy Nilsson

Foto: Linnea Ronström

Temat för 2016 års landsbygdsriksdag är ”för ett land i balans”.


