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1/4 AV LANDSBYGDSUTVECKLINGSBIDRAGEN GÅR TILL MILJÖMÅL
Europeiska kommissionen har beslutat att bevilja de 25 medlemsländerna ett årligt
landsbygdsutvecklingsbidrag under perioden 2007-2013. Finland får ett bidrag på sammanlagt
2,08 miljarder euro under sjuårsperioden, emedan EU:s hela budget för landsbygdsutveckling
uppgår till nästan 77,7 miljarder euro. Målet med anslagen är att stöda förbättringen av
konkurrensförmågan och att skapa nya arbetsplatser och företag för landsbygden. Krav som
ställs på medlemsländerna för att förverkliga huvudmålen är följande:
- Minst 10 procent av stödet anslås för förbättring av konkurrensförmågan inom jordoch skogsbruket.
- Minst 10 procent av stödet anslås för förbättring av livskvaliteten och för ett
mångsidigare näringsliv på landsbygden.
- Minst 5 procent av stödet anslås för lokala aktionsgrupper i förverkligandet av
nerifrån-upp riktade lokala utvecklingsstrategier.
- Minst 25 procent av stödet anslås för miljön och landsbygden.
Till det sista kravet räknas också genomförandet av Natura 2000-programmet. Målet med
programmet är att skydda medlemslandets viktiga naturskyddsområden och deras arter. Mer
finns att läsa under webbadresserna http://www.euractiv.com/en/cap/poland-gets-13-ruraldevelopment/article-157776, http://www.ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm och
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1177&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.
NY TEMAGRUPP INOM YTR - NATUR- OCH LANDSKAPSTJÄNSTER
Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, YTR (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä) skall
bilda en temagrupp med inriktning på natur- och landskapstjänster, alltså verksamheter som
hänför sig till vården av naturen och kulturlandskapet, vilket kan omfatta allt från vård av
ängar till skötsel av friluftsleder. Temagruppen skall stöda de företagare som bedriver
verksamhet med natur- och landskapstjänster, bl.a. skall gruppen kartlägga framtida
arbetstillfällen, ordna företagarkurser och hjälpa dem som behöver dessa tjänster att finna
företagare inom branschen. Målet är även att göra landsbygden till en mer attraktiv besöksoch boendeplats. Temagruppen, som är en av samarbetsgruppens 12 temagrupper, inleder
verksamheten 1.10. Hela artikeln ingår i nyhetsbrevet Liiteri - Nyheter från en levande
landsbygd och nås via webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/.

PROJEKTARBETE GER UNGDOMAR MER ANSVAR
Jord- och skogsbruksministeriet har låtit utföra en utredning, Inlärning genom att arbeta –
EU-delfinansierade utvecklingsprojekt på landsbygden stimulerar ungas levnadsförhållanden
(Tekemallä oppii - EU-osarahoitteiset maaseudun kehittämishankkeet nuorten elinolojen
vahvistajana), där ett av målen var att i synnerhet finna metoder för att uppmuntra ungdomar
till att utveckla landsbygden. Enligt utredningen, som handlar om projektarbete, har
aktionsgrupperna aktiverat landsbygdens ungdomar på ett effetivt sätt. Under
programperioden 2000-2006 har de flesta av ungdojmsprojekten utförts inom områdena för
LEADER+. Utvecklingsprojekten erbjuder ungdomar flera olika sätt att påverka och kan
skapa förutsättningar för ungdomar att leva på landsbygden. Ett effektivt sätt att aktivera
landsbygdens ungdomar är via aktionsgrupperna. Läs hela artikeln i nyhetsbrevet Liiteri Nyheter från en levande landsbygd via webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/.
VART LEDER LEADER? - BROSCHYR BESKRIVER METODEN
LEADER+ är mycket mer än landsbygdsutveckling. LEADER är även en metod som innebär
att privat, offentlig och ideell sektor arbetar tillsammans på lika villkor. Människor som
kanske inte annars skulle ha samarbetat, sitter nu runt samma bord för att gemensamt utveckla
sin bygd. Metoden beskrivs i en broschyr från Glesbygdsverket och Svenska Nätverket för
LEADER+. Se webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=7732 på
Glesbygdsverkets hemsida.
UNTAMALA FRÅN EGENTLIGA FINLAND ÅRETS BY 2006
SYTY (Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf) utsåg i lördags Untamala i
Egentliga Finland till Årets by i samband med de riksomfattande byadagarna i Jämijärvi (1516.9). Juryn berömde byns byaverksamhet, särskilt det breda samarbetet i utvecklandet av byn
och att det kulturhistoriska arvet utnyttjas bra som en produkt. Hedersomnämnande fick
byarna Veikkola i Västra Nyland och Huikko i Mellersta Finland. Som byaverksamhetens
vägvisare korades Reijo Vuotilainen, Heikki Nikula och Seppo Lamminen. Landsbygdsrådet
Pentti O. Perttula mottog av Lännen Kyläyhdistys ry, Säkylä SYTY:s förtjänstmärke i guld.
På SYTY:s hemsida http://www.kylatoiminta.fi/ finns mer att läsa (på finska) om
utnämningarna. En gång har en svenskspråkig by fått utmärkelsen - Björköby i Korsholm år
2000. Dessutom har byn Sundom i Vasa fått ett hedersomnämnande i denna riksomfattande
”tävling”.
Från Varsinais-Suomen Kylät - Egentliga Finalands Byar deltog alltså Årets by Untamala
(Årets by 2005 i Egentliga Finland), från Västnylands Byar deltog byn Veikkola som blev
andra och fick hedersomnämnande, från Östra Nylands Byar deltog Kerko by (Årets by 2005
i Östra Nyland) och från Svenska Österbottens Byar var kandidaterna Småbönders
byaförening, Koskö bys samfällighet, Komossa UF, Rökiö Biblioteksförening, Molpe byaråd,
Finby Byförening, Södra Vallgrund byaråd och Nederpurmo Byaråd.
KLAS NYSTRÖM DIREKTÖR FÖR REGION ÅBOLAND
Region Åbolands nya direktör heter Klas Nyström som till utbildningen är ekonomie
magister. Nyström, som i dag är kommundirektör i Dragsfjärd, valdes efter omröstning där
Nyström fick 9 röster och hans motkandidat, Pargas stadsstyrelseordförande Barbara
Heinonen, 3 röster. Klas Nyström kommer att vara tjänstledig under de kommande två åren
som det är meningen att han skall basa för Region Åboland. Vad gäller kommunstrukturen,
ser Nyström att antingen de nuvarande åtta eller en enda kommun är sannolikast. Den
nuvarande regiondirektören Christer Nyback blir regionchef för Aktia på Kimitoön från
början av oktober. Artikel ingick bl.a. i onsdagens Hbl.

TRADITIONELL HÖSTMARKNAD I PERNÅ PÅ SÖNDAG
Den traditionella Malmgårds höstmarknad i Pernå arrangeras 24.9 kl. 12-17 vid den anrika
herrgården, som i år firar sitt 400-års jubileum. Herrgården bildar en härlig kuliss för höstens
skördeprodukter och hantverk. Malmgård marknadens produktutbud är mera omfattande i år,
förutom ekoprodukter och hantverk kommer marknaden även att bjuda på närmat.
Marknadsarrangörerna, Östra Nylands Byar samt Malmgård egendom tillsammans med lokala
när- och ekomatproducenter och hantverkare, önskar att utbudet skall omfatta bl.a. ekokött,
fisk och andra köttprodukter, att de lokala föreningarna kan presentera sin verksamhet och att
de lokala matproducenterna får en möjlighet att sälja höstens skörd. Man vill gärna svara på
den ökade efterfrågan av lokala produkter. Anmälningar till marknaden tas emot av Mia
Aitokari på e-mailadress mia.aitokari@wildemans.inet.fi. För mer info kan man ringa
Aitokari på mobilnr 040-550 4402. Se även Östra Nylands Byars hemsida på webbadressen
http://www.ita-uudenmaankylat.fi/categories.asp?document_id=977&cat_id=52.

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.

