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ESRS-KONGRESS 2007 - NYA FRÅGOR OCH UTMANINGAR FÖR EU-LANDSBYGD
Europeiska ruralsociologiska förbundet (European Society for Rural Sociology, ESRS) håller
sin 22:a kongress i Wageningen, Holland den 20-24 augusti 2007 under temat Rörlighet,
sårbarhet och hållbarhet: Nya frågor och utmaningar för landsbygds-EU. På kongressen vill
man undersöka - genom mångsidiga och konkurrerande perspektiv - på vilket sätt de här tre
sfären - rörlighet, sårbarhet och hållbarhet - påverkar varandra inom och genom olika
landsbygdsområden. Läs mer i bilagan (på engelska) med nödvändiga länkar som medföljer
Nyhetsbrevet.
SVENSK FORSKNING VISAR PÅ BETYDELSEN AV SOCIAL SAMVARO OCH
AKTIVITETER FÖR ÄLDRE PÅ LANDSBYGDEN
Mötesplatser för äldre på landsbygden får sin relevans genom social gemenskap och
aktiviteter, skriver Lars Svensson i en ny avhandling (disputation 29.9), Mötesplatser på
landsbygden. Om äldre människor, gemenskap och aktiviteter, vid institutionen för socialt
arbete vid Göteborgs universitet. Det handlar om att äldre skapar träffpunkter, där de möts för
att dricka en kopp kaffe, prata om gemensamma minnen och vad som händer nuförtiden. För
det mesta kombineras träffarna med slöjd, vävning, lyssnande på föredrag eller
måltidslagning. Svensson menar, att med största sannolikhet bidrar den sociala samvaron,
utvecklandet av svaga band och aktiviteter till att äldre håller sig vitala längre och därigenom
uppskjuts behov av hjälp och stöd från anhöriga och från den kommunala omsorgen. Läs hela
artikeln på den svenska nationella webbplatsen forskning.se under webbadressen
http://forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=89921.
YTR-PROJEKT 2001-2002 HAR UTVÄRDERATS
Vasa universitets Levón-institut har utvärderat YTR (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp)-projekt som riktades till landsomfattande
undersöknings- och utvecklingsprojekt inom landsbygden. Projekten avslutades under åren
2001-2002. Under granskningsperioden avslutades sammanlagt 68 projekt, av vilka 57 projekt
evaluerades. Rapporteringen hade två centrala mål: att utvärdera YTR-finansieringen på basen
av dokument och respons från projektfunktionärer samt att göra ett sammandrag på
projektledarnas åsikter, enligt vilket det lätt kan ses hurudana projekt man genomfört och
hurudana erfarenheter man erhållit. Följande observationer gjordes på basen av utvärderingen:
YTR-ansökningsmodellen och dess struktur och tidtabell fungerar, projektfunktionärerna

accepterar teman som ram för verksamheten, de stora projektorganisationerna får den största
andelen av finansieringen, stödet för innovationer prisas men samtidigt hoppas man att YTR
stöder innovativa lösningar även i framtiden, finansieringsmodellens enkelhet och flexibilitet
uppskattas, mindre organisationer kritiserar särskilt dröjsmål av betalningarna, både de
enskilda projekten och YTR borde utveckla informationsutgivningen, handledningen av
projekten ansågs vara otillräcklig i några fall samt att finansieringen borde vara långsiktigare,
men å andra sidan borde det vara möjligt att vid sidan om finansiera även mindre, innovativa
och riskabla projekt. Utvärderingen kan läsas (på finska) i sin helhet under webbadressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/.
GEOPARK OSTROBOTHNIA - NÄTVERKSBYGGE OCH UTVECKLANDE AV
GEOLOGISKA OBJEKT
Det finns planer på att ansöka om European Geopark-status för naturresemål i Österbotten och
i dess närområden - Geopark Ostrobothnia, där geologin och geonaturen utgör väsentliga
delar. Men före den egentliga ansökningsprocessen påbörjas, bör objekten utvecklas och
nätverk skapas. Till huvudobjekten hör: Kvarkens skärgård (flera objekt),
Terranova/Österbottens museum, Söderfjärdens meteoritkrater, Korsnäs gruvmuseum,
Varggrottan - Pyhävuoriområdet, Oravais Stenpark, Levaneva myrområde och
Suupohjaområdet (b.a. två nationalparker). En geopark har följande syften: de geologiska
objekten används för att skola en bred allmänhet samt till undervisning inom geologiska och
miljörelaterade ämnen (geodiversity), objekten gynnar en hållbar utveckling (geotourism), det
geologiska arvet bevaras för kommande generationer (geoconversation), samt att arkeologi,
ekologi, historia och kultur kan vara viktiga delar av Geoparken och att den gynnar en hållbar
socio-ekonomisk områdesutveckling och småföretagsamhet. Målsättningen är att ta fram
och/eller förstärka de olika sevärdheternas geologiska grund, skildra varje sevärdhets och hela
områdets ”geologiska berättelse”, utveckla geonaturen till en gemensam nämnare för de olika
sevärdheterna (nätverk), skapa en gemensam uppfattning om hur man kan dra nytta av
geonatur-konceptet och göra upp en långsiktig plan för hur Geopark Ostrobothnia skall
förverkligas. GTK, Västra Finlands enhet i Karleby förverkligar projektet under perioden 1.431.12.2006. Som projektchef fungerar FD Peter Edén, tel. 020 550 3215, e-mailadress
peter.eden@gtk.fi.
KVARKENRÅDSPROJEKT LANSERADE VÄRLDENS FÖRSTA SÄLKOKBOK
Projektet Sälen - vår gemensamma resurs introducerade världens första sälkokbok på
Strömmings- och sikmarknaden i Vasa 2.9. Boken har tidigare lanserats i Sverige och Norge.
Sedan år 2003 har man inom sälprojektet haft utbildning, testat och tagit fram en produkt av
sälkött. Under innevarande år har sälprojektet arbetat med logistiken från ”från skottet till
restaurangen” - är det ekonomiskt, logistiskt möjligt att besikta sälkött? På en kockkurs i
Norge väcktes tanken om att presentera nya recept på säl i en kokbok. Recepten i boken är
anpassade för dagens kök och gjorda med ett kulinariskt grepp av 12 etablerade kockar och
köksmästare från regionen Kvarken-MittSkandia. Boken är en samproduktion mellan
projektet Sälen - vår gemensamma resurs och Svenska Jägareförbundet. Den kostar 390 Skr,
eller runt 40 euro, och säljs av Svenska Jägareförbundet. I Finland säljs den bl.a. av Gros
Bokhandel i Vasa och Österbottens Fiskarförbund. Läs mer om Sälen - vår gemensamma
resurs på webbadressen www.nordicseal.org.
KOMMENTERA PROGRAMMET FÖR LANDSBYGDSRIKSDAGEN I KARIS
Som bilaga medföljer ett mycket preliminärt program för den finlandssvenska
Landsbygdsriksdagen på Raseborgs Institutet i Karis 24-25.11 Ni har nu chansen att
kommentera innehållet och upplägget innan det slutgiltigt slås fast. Sänd era synpunkter åt

Peter Backa snarast möjligt på e-mailadress peter.backa@ssc.fi eller meddela honom
telefonledes på mobilnr 040-595 0444. Det går nu också bra att börja anmäla sig från och med
i dag enligt följande:
• mobil: 044-932 0180, vardagar kl. 9-14 (Nora Palmgren)
• mobil: 044-911 2442, övriga tider (Holger Wickström)
• fax: 019-233 696
• e-mailadress: fs.landsbygdsriksdag@yahoo.se
• postadress: Fs.landsbygdsriksdag-2006, Torggatan 3, 10300 Karis
Prisuppgifterna är dessa:
• 120 euro/person, helpension i tvåpersoners rum
• 140 euro/person, helpension i enpersons rum
• 60 euro/person, utan inkvartering
I priset ingår:
• fredag: välkomstkaffe, lunch, eftermiddagskaffe, festmiddag och kvällsunderhållning
• lördag: frukost, lunch och eftermiddagskaffe
• hela programmet med föreläsningar, workshops o.s.v.
• skriftlig rapport efter landsbygdsriksdagen

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till Byaservice samarbetsgrupp,
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna
och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har
något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi.
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen
ovan.

