
 
 

 

 

Sammanställning av blind date-passen vid nätverksträff 12 november 2014 

 

Landsbygdsnätverkets kansli matchade slumpmässigt deltagare parvis eller i grupp om tre-

fyra personer för att under en halvtimmes kaffepaus upptäcka och utveckla gemensamma 

intressen. Frågorna som varje date skulle diskutera: 

 Identifiera era organisationers gemensamma mål! 

 Tänk utanför boxen! Vilka konkreta insatser skulle era organisationer kunna skapa 

tillsammans? 

… 

1. Det personliga modet ska lyftas fram och upp! 

2. Skapa bra ingångar/relationer till Leader, kommuner, länsstyrelser, region för att hjälpa 

projekt och idéer framåt – egna nätverk och kompetenser behöver vi alla bidra med = ansvar! 

… 

Gemensamma mål. Hela Sverige ska leva beroende mellan land och stad. 

Konkreta insatser: Utveckla näringsverksamhet av andra typer av jordbruk: teknikcentra, turism mm. 

Strategiskt tänkande. 

… 

1. Uppmärksamma fler inom lokal/kommunal nivå om möjligheter med flerfond så dessa får 

genomslag i form av strategier och projekt med kvalitet och lokal förankring samt bygger på 

lokala behov/potentialer. 

2. Paraplyprojekt/checkar för FRITT tänkande så vi INTE hamnar i ”boxen”… 

… 

1. Att utbyta erfarenheter som leder till att öka kunskaperna. 

2. Tillsammans belysa problem med ekologisk obalans i haven att genom erfarenhetsutbyte 

skapa modeller och lösningar som kan påverka lagstiftning/resursutnyttjande. 

… 

1. Levande landsbygd och utveckling 

2. Gemensam kommunikation/information. Gemensamma projekt ex. inom service. Synergi 

kring Plan- och bygglagen (PBL) – kommunens och länsstyrelsens roll. Regional planering och 

utvecklingsplanering överensstämmer inte – utgå från näringslivet och var människor finns 

och vill göra någonting för att utveckla platsen. 

  



… 

Vi vill fortsätta utveckla landsbygden i vårt län. För att göra det krävs det att vi är ärliga i 

diskussionerna kring projekt framöver. Vi måste förbi konkurrensen om medel och fokusera på 

utvecklingen. Är vi ärliga i vår dialog med projektägarna så kommer vi längre! 

… 

Samlingsplatser, underifrånperspektiv, meningsfull vardag, nätverk-förening de tre benen, förening, 

näringsliv offentlig, testa idéer, verksamhet 

Produktutveckling livsmedel i bygdegård, bygdegård som mötesplats, ute-gym 

… 

 Omdragning, kanaldragning 

 9 kommuner idag 

 Fokus arbetstillfällen 

Biosfärområden, turism, fiske 2013 

- Gemensamma mål: flera gröna jobb, ökad miljöhänsyn 

- Naturskyddsförening och biosfärområden ”Älvlandskapet Nedre Dalälven” gemensamt tar 

biosfärområdet till en ny och högre dimension. 

… 

 Målet är ett gott samarbete i den ideella sektorn och med de andra sektorerna. Att vi 

samarbetar… att vi ”drar åt samma håll” och gör det vi är bra på. 

 Lots! När en projektägare har en idé så behöver den utbildning i ett tidigt stadie, kan se ut så 

här: 

1. Information om att det finns möjlighet att söka stöd 

2. Man har en idé 

3. Man får utbildning/information från verksamhetsledare/LAG redan innan man börjar på en 

projektansökan, så har man möjlighet att kunna förstå hur man ska göra och vad som krävs. 

… 

1. Skapa tillgänglighet för naturresurserna. 

2. Driva fiskevårdsstöd 

… 

1. Öka lammproduktionen. Förbättra djurhälsan hos får. Öka förädlingen. 

2. Kompetensutveckling (kursverksamhet, rådgivning). Rekrytera nya producenter. 

Öka samverkan mellan myndighet och producent. 

… 

Biodling i samverkan med andra aktörer. Pollinatörer viktiga. Utveckling i Balans. Biodlarna kan med 

fördel ta kontakt med leaderområdena för att få hjälp med sina projektidéer. 

… 

Leader har gjort stora insatser för barn och unga i projekten. Gjort landsbygden med ”modern” för de 

ungas trivsel – kanske inte varit så synligt. 

… 

Gemensamt mål: Hållbart fiske. Selektivt fiske. UTANFÖR BOXEN: Söka pengar för projekt om 

hållbar utveckling för fisket. 

  



… 

Medverka till positiv landsbygdsutveckling som att bilda attraktiva bostadsfastigheter på landsbygden 

och lämpliga fastigheter för verksamheter. 

… 

Vi tror att många organisationer skulle behöva ett informationsbidrag för att ta fram och sprida bra 

och riktad information i respektive organisation typ nätverkscheckarna som fanns förr. 

… 

Civilsamhället inom lokalt kulturarv har mycket kunskap och konkret material i form av miljöer, 

kunskaper, berättelser, föremål, genetiskt material, recept etc. som kan vara ett viktigt bidrag både 

inom utvecklandet av besöksmål och andra produkter. 

… 

Lokalt föreningsliv är en viktig resurs för ungdomar och andra som vill stärka sin erfarenhet inom 

föreningsliv. Guideteknik, värdskap och organisation och generationsmöten en viktig del i social 

hållbarhetsutveckling. Det sker redan, ofta i samverkan med kommuner och andra aktörer, men det 

kan utvecklas mer! 

… 

Arbetstillfällen ska skapas. Skapa infrastruktur för ungdomar och företagare, både besökare, turister, 

boende. Jobba för att arbeta för att ändra normen för att ungdomar vill bo och verka på landet, 

”statushöjning”. Tala om att man finns, informera, samsyn, mötesplatser. 

… 

Enkelt visa på svenska landsbygdsprogrammets koppling till EU:s landsbygdsprogram. På 

Landsbygdsnätverkets hemsida. Nationella utbildningar i att bilda LAG. Nationell utbildning – 

valberedningen. 

… 

Viktigt att kommuner och Leader nära samverkan. Kommuner ska inte se Leader som sin enda 

landsbygdsutveckling. Kommuner och Leader ska sträva mot samma mål. 

… 

Större affärsmässighet i företagen. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningssamverkan viktigt!! 
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