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Det nordiske samarbeidet 

Det nordiske samarbeid er en av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidet 
omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områdene Færøyene, Grøn-
land og Åland.  

Det nordiske samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i 
det europeiske og internasjonale samarbeid. Det nordiske fellesskap arbeider for et sterkt Norden i et 
sterkt Europa.  

Det nordiske samarbeid ønsker å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. 
Felles verdier landene imellom er med til å styrke Nordens posisjon som en av verdens mest innovative 
og konkurransekraftige regioner.  
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Forord 

Distriktene og bygdene i Norden opplever felles utfordringene ved at 
produksjonen av mat og fiber effektiviseres og driftsenhetene i jordbruket 
blir større og mer effektive. Samtidig tar stadig færre del i og har sitt ar-
beid innen det tradisjonelle landbruket. De synlige konsekvensen er at 
bygdene fraflyttes og ungdom, og spesielt unge kvinner, velger ikke å 
vende tilbake til bygdene igjen etter endt utdannelse. 

Stadig flere av oss bruker for hvert år en mindre andel av inntektene 
våre på mat, samtidig som høy levestandard og økende velstand i befolk-
ningen gjør at flere velger å bruke penger og tid på å kjøpe opplevelser. 
Salg av tjenester kan gi grunnlag for ny næringsutvikling på bygdene. 
Kanskje blir produksjon av opplevelser og landskap en like viktig pro-
duksjon for bonden i framtiden som dagens produksjon av korn og tøm-
mer. Vi ser at turismenæringen er den raskest voksende næringen i ver-
den. Et velstelt og attraktivt kulturlandskap er hva turismenæringen 
trenger som grunnlag for sin næringsvirksomhet, samtidig som kultur-
landskapet er viktig for opprettholdelsen av et rikt og variert biologisk 
mangfold.  

Men hvordan skal den nye produksjonen landskap måles og verdset-
tes? Hvordan kan de nye, store og moderne driftsbygningene i landbruket 
tilpasses landskapet de blir en del av? Hva med de gamle bygningene 
som ikke lenger har sin funksjon, finnes det mulighet for alternativ bruk 
av disse gamle driftsbygningene? Kan vektlegging av entreprenørskap og 
bevisstgjøring av kvinners nøkkelrolle på landsbygda bidra til kreativitet 
og skaperånd?  

På sommermøtet på Akureyri (Island) 2004 ga ministerne for em-
betsmannskomiteen for jordbruk, skogbruk, fisk og næringsmidler gjen-
nom en ministererklæring embetsmannskomiteen i oppgave å arbeide 
med spørsmål rundt Nordens framtidige kulturlandskap og bygdeutvik-
ling. Arbeidsgruppa NordFram har i to år hatt i oppgave å ta initiativ, 
fremme forslag, utarbeide analyser, oppmuntre til nordisk nettverk innen 
for områdene: Landbrukets framtidige roller, Kulturlandskapets som res-
surs, Landsbygdsutvikling (bygdeutvikling). 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
• Anne Marie Glosli, ordf. og Frode Lyssandtræ, Norge 
• Pieter Feenstra, Danmark og Bjarni Guðmundsson, Island  
• Lennart Lindqvist og Ingrid Strömberg, Sverige  
• Raija Seppänen og Marjatta Kemppainen-Mäkelä, Finland  
• Sölve Högman, Åland  
• Magnus Gröntoft, sekr. NMR 
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Sammendrag 

Nedenfor følger NordFrams forslag oppsummert. Bakgrunn for og detal-
jene i forslagene framkommer mer i detalj i det neste kapitelet. I del 2 
presenteres sammendrag av NordFrams ulike initiativ, disse har i flere 
tilfeller også blitt publisert separat. Del 2 innledes med et foredrag om 
framtidens nordiske jordbruk som ble holdt av professor Janken Myrdal 
(SLU) under ministermøtet i Lofoten 2006. 

Forslag 1: En nordisk ideportal for bygdeutvikling 
NordFrams rapport om en ”Nordisk ideportal” har stor støtte i alle nor-
diske land. NordFram foreslår derfor at det nybygde landsbygdnettverket 
i Sverige gjennomfører oppdraget i samarbeid med de øvrige nordiske 
landene, og i tråd med NordFrams forstudie. Finansieringen bør skje med 
nasjonale midler og med støtte fra NMR. Se side 14. 

Forslag 2: Kultur- og opplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter 
Med utgangspunkt i NordFrams undersøkelse om kultur- og opplevelse-
søkonomiens betydning, foreslås det at Danmark tar initiativ til et 2-årig 
nordisk prosjekt innenfor dette viktige temaet. Gruppen, med støtte fra 
NMR, skal representere de nyetablerte landsbygdsnettverkene i Danmark, 
Sverige og Finland, samt tilsvarende grupper i de øvrige nordiske lande-
ne. Oppgaven blir å utvikle potensialet som finnes innenfor området, 
samt koordinere den innsatsen som gjøres. Se side 15. 

Forslag 3: Nettverk for entreprenørskap på landsbygda 
Globaliseringen bidrar til å øke distriktenes sårbarhet og arbeidet med å 
legge til rette for entreprenørskap i bygdene må forsterkes. Jordbruksver-
ket i Sverige har arbeidet mye med spørsmål omkring dette og planlegger 
et nordisk seminar om bygderelatert entreprenørskap. NordFram ønsker 
at dette prosjektet, som allerede er finansiert, gjennomføres våren 2007. 
Jordbruksverket gis deretter i oppdrag å lede et nordisk nettverk på områ-
det. Se side 16. 

Forslag 4: Kvinner og bygder 
På ministermøtet i Århus ble EU-prosjektet ”Building Bridges” presen-
tert. Prosjektet ble svært godt mottatt, og NordFram har derfor lagt grunn-
laget for en nordisk fortsettelse. NordFram foreslår at Island, via sitt 
landbruksuniversitet får ansvar for den nordiske fortsettelsen, og at finan-
sieringen skjer med midler fra NMR og nasjonale midler fra deltagerlan-
dene. Se side 17. 
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Forslag 5: Jordbrukslandskapets biologiske og kulturhistoriske verdi 
Det brukes betydelige offentlige ressurser til tiltak for å ivareta og utvikle 
kulturlandskapet. Langsiktig forskning om metoder og erstatningsordninger 
må derfor finnes slik at fellesskapets innsats blir effektiv. NordFram opp-
fordrer derfor NICe, Nordforsk og NKJ, samt andre miljøer med kompetan-
se og interesse for disse spørsmålene å skape finansiell forutsetning for 
strategisk forskning om jordbrukets kulturlandskap. Se side 18. 

Forslag 6: Planlegging og plassering av store driftsbygninger 
NordFram foreslår økt strategisk samarbeid mellom myndigheter og 
forskningsinstitusjoner om bygging av moderne driftsbygninger. Nord-
Fram foreslår at Finland tar initiativet til å lede arbeidet med bakgrunn i 
et 2-årig mandat. På initiativ fra Landbruks- og matdepartementet i Norge 
og i samarbeid med NordFram er det utarbeidet en handlingsplan for 
planlegging og plassering av store driftsbygninger i kulturlandskapet. 
NordFram foreslår også at Norge, med bakgrunn i handlingsplanen, gir 
prosjektgruppen et 2-årig mandat for nordisk samarbeid innen området. 
Det er nødvendig med god koordinering og samordning mellom disse to 
gruppene. Arbeidet må også koordineres opp mot den arbeidsgruppen 
som foreslås etablert for å arbeide med bruk av gamle driftsbygninger. 
Nettverksarbeidet bør støttes av NMR. Se side 20. 

Forslag 7: Ny bruk av gamle driftsbygninger 
Mange gamle driftsbygninger trues i dag av forfall og rivning, dette er 
med på å skjemme kulturlandskapet. NordFrams arbeid med å spre ideer 
om ny bruk for gamle driftsbygninger bør derfor fortsette. NordFram 
foreslår at Finland tar initiativ til et 2-årig nordisk prosjekt, med støtte fra 
NMR. Arbeidet samordnes med de nettverkene som arbeider med nye 
driftsbygninger. Se side 22. 

Forslag 8: Lokal og regional mat 
Småskala matproduksjon og -foredling bidrar til å skape interessante ut-
viklingsmuligheter for bedrifter og entreprenørskap på bygdene. Nord-
Fram har tatt initiativ til et seminar om slakting på gårdsbruk, og foreslår 
at man gjennom prosjektet Ny nordisk mat fortsetter nettverksbyggingen 
rundt nordisk bransjesamarbeid innenfor småskala foredling. Se side 23. 
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Av NordFrams arbeidsgrupper og nettverk har følgende blitt publisert 
gjennom egne delrapporter. Disse er å finne på Nordisk Ministerråds 
hjemmeside, se www.norden.org/pub/ 
 
• Landsbygden och den nya produktionen. Janken Myrdal (under 

produksjon) 
• En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling. TemaNord 2007:505 
• Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter.  

TemaNord 2006:532 
• Kvinner og landsbygd (projektutkast) 
• Store nye landbruksbygg i landskapet. TemaNord 2007:522 
• Eksempel av ny användning av gamla driftsbyggnader (under 

produksjon) 
• Nordiskt seminarium om gårdsnära slakt inom småskalig 

livsmedelsförädling. TemaNord 2006:776 

Forankring av forslagene 

En vesentlig del av NordFrams arbeid har nettopp vært å ta initiativ til 
dannelse av nettverk. De forslag som fremmes er ment å underbygge de 
nye nettverkene som er etablert slik at arbeidet ikke stopper opp selv om 
NordFram som prosjekt nå avsluttes. NordFram har derfor gjennomgåen-
de koblet de nye nettverkene til etablerte grupper innen Nordisk Minister-
råd, til de nyetablerte landsbygdnettverkene under EUs nye landsbygd-
program, og til nasjonale grupperinger med nordisk interesse og kontak-
ter. NordFram håper derfor at denne forankringen kan bestå innen en 
tidshorisont på 2–3 år, før nye spørsmål og utfordringer fanger oppmerk-
somheten.  

NordFram foreslår videre en nasjonal ansvarsfordeling ved å fordele 
hovedansvaret for framdriften av de ulike initiativene og prosjektene 
mellom landene. For å holde oppmerksomheten på arbeidet som har blitt 
startet av NordFram foreslås det at hvert land årlig rapporterer til Em-
betsmannskomiteen for fiskeri, jordbruk, skogbruk og næringsmidler, 
avdeling jordbruk (EK-jordbruk) for de aktivitetene som naturlig sogner 
til deres portefølje. Vårt håp er at dette vil bidra til å holde oppmerksom-
heten oppe og stimulere til felles innsats. 

Vi overlater nå rapporten til vår oppdragsgiver EK FJLS – avdeling 
jordbruk for videre oppfølging. Vi takker samtidig for muligheten arbei-
det har gitt oss til å fordype oss i et spennende fagområde, bli kjent med 
landenes arbeid, og peke på de områdene som vi mener det vil være aktu-
elt å prioritere framover, til beste for nordisk nytte og for bygdenes og 
kulturlandskapets utvikling. 

Vårt mål og vår tro er at mange aktiviteter og nettverk vil leve videre 
også når NordFram nå avslutter sitt arbeid. 

http://www.norden.org/pub/
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1. NordFrams förslag 

Nøkkeltall 

Statistikk i form av nøkkeltall eller indikatorer er ofte brukt for å sam-
menligne mellom næringer, sektorer og land. Nordisk ministerråd gir 
årlig ut ulike rapporter der en oppsummerer status for de ulike nordiske 
landene og sammenligner mellom dem. Nøkkeltall er også nyttig i for-
bindelse med næringsutvikling på landsbygda og i forbindelse med kul-
turlandskapsverdier. NordFram har derfor valgt å se litt nærmere på til-
gjenglig felles nordisk statistikk på dette området. Nøkkeltallene er fram-
stilt på side 434 i hovedrapporten. 

I framstillinger av nøkkeltall er det viktig å sette ulike tall inn i den 
riktige kontekst. Man bør derfor ta med grunnleggende data som for ek-
sempel totalt folketall, landets flatemål osv. For jordbruket kan også nøk-
keltall som totalt areal dyrka mark, andel sysselsatt i jordbruket osv være 
nyttige. Dette gir til sammen et helhetsbilde på utviklingen, det er lettere 
å sammenligne mellom de nordiske landene. 

NordFrams forslag 
NordFram mener det er viktig å få fram nøkkeltall for utviklingen av 
næringsutvikling på landsbygda, og spesielt relatert til jordbrukseiendom-
mer. Her er både utvikling av mer kjente jordbruksrelaterte nøkkeltall, og 
nøkkeltall relatert til tilleggsnæringer (nye næringer på jordbrukseien-
dommene) vesentlig.  

For nøkkeltall for kulturlandskap viser NordFram til det nordiske ar-
beidet med Bærekraftig utvikling og til rapporten ”En bærekraftig utvik-
ling. Mulige indikatorer for jord- og skogbruk” (TemaNord rapport 
2005:536, av Wenche Dramstad m.fl.).  

Hvordan videreføres arbeidet 
NordFram foreslår at Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbruk, livsmidler 
og skogbruk følger opp her. Nøkkeltall for næringsutvikling bør publise-
res sammen med annen landbruksstatistikk. De nasjonale statistikkbyråe-
ne bør stimuleres til å videreutvikle disse nøkkeltallene, slik at de fanger 
opp bredden i den politikken som drives i de nordiske landene på dette 
området. Statistikkbyråene bør også oppfordres til å koordinere seg i mel-
lom for å skape sammenlignbar statistikk, og de bør gå sammen i å påvir-
ke Eurostat sin innsamling av data for dette området i en felles nordisk 
retning. 
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En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling 

I alla nordiska länder arbetas det idag aktivt med landsbygdsutveckling i 
olika former och genom olika aktörer. Under de senaste åren har många 
landsbygdsprojekt förverkligats runt om i Norden, med mycket bra resul-
tat. Att studera dessa goda exempel är ett effektivt sätt att stimulera 
landsbygdsutvecklingen och inspirera till entreprenörskap och lands-
bygdssatsningar. Om detta kombineras med fysiska studiebesök upp-
muntras även byggandet av nordiska nätverk.  

Med anledning av detta har NordFram tagit initiativ till ett projekt för 
att utreda möjligheterna att utveckla en nordisk idéportal där de nordiska 
ländernas landsbygdsutvecklingsprojekt kan finnas sammanställda och 
sökbara. Inom ramen för NordFrams arbete har Hushållningssällskapens 
förbund i Stockholm gjort en förstudie, se sid 46. 

I förstudien har representanter från alla de nordiska länderna kontak-
tats för att utreda intresset för en gemensam idéportal. Alla har visat stort 
intresse för idén under förutsättningen att projektet inte medför extra 
arbete för länderna, utöver det som man redan har med befintliga system. 
Rent praktiskt går det att koppla ihop alla de nordiska databaser som 
finns för landsbygdsutvecklingsprojekt och göra dem sökbara via en ge-
mensam webportal, utan att orsaka stort extra arbete eller införande av 
nya komplicerade system.  

Utredningen från Hushållningssällskapens förbund konstaterar också 
att förslaget om en idéportal ligger väl i tiden då det i EU:s nya lands-
bygdsprogram föreskrivs att medlemsländerna skall bygga upp nationella 
nätverk för genomförande av landsbygdsprogrammen. I förstudien har 
också konstaterats att upplägget erbjuder utvecklingsmöjligheter i framti-
den så att annan relevant information kan kopplas till webportalen. Man 
kan t.ex. visa forskningsresultat, kurser, seminarier, utvärderingar, kon-
taktuppgifter till institutioner och andra aktörer inom landsbygdsutveck-
lingen. En sådan utveckling skulle göra portalen ytterligare mer levande 
och intressant för användarna.  

NordFrams förslag 
NordFram stöder ett nordiskt initiativ kring en nordisk idéportal för 
landsbygdsutveckling. NordFram föreslår därför att de nordiska länderna 
omfattar initiativet och tillsammans utformar den nordiska idéportalen.  

Hur drivs arbetet vidare 
Den nordiska idéportalen föreslås ingå som ett element inom de nationel-
la landsbygdsarbetet. I de länder som genomför EU:s landsbygds-
utvecklingsförordning förläggs arbetet inom de nybildade nationella 
landsbygdsnätverken. I Norge och på Island väljs  andra lämpliga organ. 
NordFram föreslår vidare att Hushållningssällskapens förbund i Stock-
holm, eller de som får ansvar för det svenska landsbygdsnätverkets publi-
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ka webbfunktioner, får  uppdraget att genomföra projektet under år 2007, 
i enlighet med NordFrams förstudie. Projektet finansieras med medel från 
de nordiska landsbygdsnätverkens budgetar samt med samordningsstöd 
från Nordiska Ministerrådet. 

Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter  

Kultur- og oplevelsesøkonomien repræsenterer nye dynamiske udvik-
lingsmuligheder for landdistrikterne i de nordiske lande – både økono-
misk, socialt og kulturelt. Den stigende efterspørgsel efter oplevelser, 
kultur- og ferietilbud, lokale kvalitetsprodukter mv. giver landdistrikterne 
muligheder inden for turisme, kulturliv, kunsthåndværk, multifunktionelt 
landbrug mv. Mange spændende udviklingsprojekter og forretningsaktivi-
teter vokser i disse år frem lokalt, se side 48 og NordFrams rapport Te-
maNord 2006:532. Projekterne har i landdistrikterne fire funktioner: 
 
• Øge og diversificere den økonomiske aktivitet. 
• Højne mulighederne for afvekslende livsindhold for befolkningen i 

landdistrikterne. 
• Forbedre vilkårene for bosætning i landdistrikterne. 
• Udvikle potentialet for turisme (nationalt og internationalt) 
 
De nordiske lande kunne drage stor nytte af en koordineret udviklings-
indsats, som kunne bidrage til at øge aktiviteten i deres landdistrikter. 
Kendskab til andres projekter kan inspirere til at udvikle eller opstarte 
nye projekter i Norden. Fælles markedsføring i de meget folkerige mega-
byområder i Tyskland, Frankrig, Benelux og Storbritannien vil kunne 
sænke omkostningerne hertil for de enkelte projekter og gøre nordiske 
landdistrikter mere attraktive som feriemålområde gennem nemmere 
adgang til forskellige oplevelsesmuligheder. 

NordFrams forslag 
NordFram anbefaler, at der i tilknytning til de nationale netværk, som 
oprettes i sammenhæng med EU´s landdistriktsprogram i Sverige, Fin-
land og Danmark samt tilsvarende organer i de andre nordiske lande, 
foretages erfaringsudveksling vedrørende nationale og EU-relaterede 
programmer og støtteordninger for udvikling i landdistrikter. Kultur- og 
oplevelsesøkonomi udpeges som et indsatsområde, der kan medvirke til 
diversificering af landdistrikternes økonomi, bevaring af landskaber og 
nordisk kulturarv, bæredygtig naturudnyttelse samt øget livskvalitet.  

Dette forslag knyttes også til NordFrams forslag om en Nordisk idé-
portal. F.eks. oprettes et link til en hjemmeside, hvor projekterne kan 
fremstå i kort og systematiseret form. Der etableres samtidig e-link hertil 
fra officielle turisme oplysninger. 
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NordFram anbefaler endvidere, at der afsættes et budget til et toårigt 
nordisk projekt (ad hoc-gruppe), som får til opgave at udvikle potentialet 
for kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter samt at koordi-
nere indsatsen på dette område i de nordiske lande. 

Med henblik på at stimulere kultur- og oplevelsesøkonomi i landdi-
strikter får ad hoc gruppen til opdrag at arrangere en workshop/seminar 
for de nationale netværk og potentiele aktører med henblik på at fremme 
samarbejdet og udbygningen af de internordiske kontakter.  

Forankring (Hur drivs arbetet vidare) 
De nationale netværk foretager den primære forankring i de enkelte lan-
de. Et af disse netværk får i samarbejde med ad hoc gruppens formand en 
sekretariatsfunktion for samarbejdet mellem de nationale netværk. Der 
udpeges en person (på relativt erfarent niveau m.h.t. det nordiske samar-
bejde), som kan varetage formandskabet. Danmark tager initiativ til at få 
formuleret et to-årigt projekt. 

Nätverk kring entreprenörsskap på landsbygden 

Globaliseringen ökar landsbygdens sårbarhet, bl.a. därför att entrepre-
nörskap och företagande är svagare utvecklat i landsbygdsområden än i 
tätorter och städer. Kraven på hög konkurrenskraft och hög effektivitet 
inom näringen kommer att öka ytterligare. I större delar av Norden lider 
lantbruket dessutom av negativ fokusering och svag rekrytering.  

Kompetens och kvalitet är intimt kopplade till konkurrenskraft. Inom 
Norden är det övergripande målet att stimulera utveckling, konkurrens-
kraft och effektivitet hos landsbygds- och förädlingsföretagen, samt öka 
lönsamheten på gårdsnivå. Förutsättningen för framgång är att man stär-
ker företagande och entreprenörskap i jordbruket och i andra näringar på 
landsbygden. Detta kan ske genom att stödja; nyetableringar, olika sam-
arbetsformer, diversifierade verksamheter, innovationer samt utveckla 
nya marknader för jord- och skogsbruksprodukter.  

För att vända utvecklingen och fokusera på möjligheterna, bör det 
skapas ett ökat lokalt engagemang som grund för nytänkande och när-
ingsutveckling. Här finns flera uppdrag: 

 
• Identifiera vad som hämmar entreprenörskap.  
• Hur skapas ett bra klimat för entreprenörer? 
• Uppmärksamma lokala utvecklingsorgan och fonder. 
• Marknadsföra landsbygden som innovativ för att locka andra, etc. 

 
De nya landsbygdsprogrammen vill öka differentieringen på landsbyg-
den. Hur kan detta ytterligare uppmuntras? NordFram har diskuterat att 
främja kunskaps- och kompetensutveckling, innovation, resurseffektiva 
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metoder och utveckling av nya produkter. Detta kan göras genom goda 
exempel, studieresor, kontaktpersoner etc, förmedlade via en nordisk 
idébank (med hel- och halvfabrikat), se detta förslag sid 46. 

Insatser behövs dessutom för att främja kunskapsöverföringen från 
forskning och utveckling för framtagning av ny produktion samt för tek-
nik och innovationer. Kunskapsöverföring behövs också för att utveckla 
och diversifiera företagande och för utveckling av nya företag och syssel-
sättningsmöjligheter på landsbygden. Här är samarbete viktigt, t.ex. mel-
lan, företag, forskningsinstitutioner och näringslivsfrämjande organisa-
tioner, samt mellan företag och universitet/högskolor. 

NordFrams förslag 
NordFram föreslår att ett Nordiskt initiativ om nätverk kring entrepre-
nörskap på landsbygden utvecklas. Det behövs stöd för att bygga nätverk 
mellan det nationella och det internationella/nordiska planet. NordFram 
har därför reserverat medel för ett seminarium som var planerat av Jord-
bruksverket i Sverige till hösten 2006. Det har dock blivit försenat, men 
NordFram vill att seminariet genomförs under våren 2007. 

Hur drivs arbetet vidare 
Jordbruksverket i Sverige har varit mycket engagerad i frågor kring ent-
reprenörsskap på landsbygden och bl.a. fått medel för ett större forsk-
ningsprojekt inom området. Jordbruksverket har även varit med och fi-
nansiera en professur i ämnet, vid Jönköpings högskola. NordFram före-
slår därför att Jordbruksverket även uppmanas att underhålla ett nordiska 
nätverk, för att utbyta nordiska erfarenheter inom området. Detta kan 
göras t.ex. genom återkommande seminarier. 

Kvinner på landsbygda 

Kvinnenes rolle på landsbygda har vært viet en stigende oppmerksomhet. 
I en bærekraftig bygdeutvikling har kvinnene en sentral stilling og det er 
derfor viktig å sikre deres sosiale og professjonelle status. Framtiden i 
mange landbruksområder i Norden, spesielt i de mindre sentralt liggende 
distrikter, hotes av att kvinnene ikke finner sin plass der og flytter bort. 
Bygdenes livskraft reduseres med fare for avfolkning og avvikling.  

Problemet har fått en internasjonal oppmerksomhet bl.a. igjennom det 
europeiske prosjektet Building Bridges støttet av EU/Leonardo da Vinci-
programmet med 6 deltakende nasjoner, hvor av 2 er nordiske: Island og 
Danmark. Projektet är ledet av Landbrukshøgskolen på Island represen-
tert ved lektor Ragnhildur Sigurðardóttir. Prosjektets mål er kompetanse-
utvikling blant kvinnene som kan gi mulighet til større integrasjon i sek-
torens infrastruktur og en mer aktiv innflytelse på kvinnenes likestilling 
og deres sosiale og økonomiske miljø. Med utgangspunkt i resultatet av 
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en spørreundersøkelse bland kvinner på landsbygda har en nå utviklet 8 
utdannelsesmoduler om selvstyrking (self-empower) og entreprenørskap. 
Prosjektet kjøres i 2005–2007 og ble på NordFrams initiativ presentert på 
NMR-møtet i Århus 2005, hvor det ble positivt mottatt.  

NordFram har drøftet saken videre, bl.a. sammen med lederen av pro-
sjektet Building Bridges, med den muligheten å lage en nordisk utgave av 
prosjektet med lignende nettverksbygging hvor en tar utgangspunkt i 
særlige nordiske forhold. Saken har vært tatt opp med sentrale kvinne-
organisasjoner i Norden og Norsk senter for bygdeforskning. Prosjektle-
deren har med utgangspunkt i dette laget et utkast til prosjekt som Nord-
Fram har behandlet, se sid 534. 

NordFrams forslag 
NordFram støtter de nordiskt inriktade prosjektutkastetet basert på EU/ 
Leonardo da Vinci-prosjektet Building Bridges, hvor det tas sikte på å 
styrke kvinnenes likestilling i landbygdssamfunnet, og deres sosiale og 
økonomiske situasjon. 

Hur drivs arbetet vidare 
NordFram rekommenterer att prosjektet får midler fra NMR i tillegg til 
nasjonale midler. Det foreslås att det Islandske Landbruksuniversitet få i 
oppdrag å lede prosjektet. NordFram understreker betydningen av att 
prosjektet får kontakter i de nye nasjonale landbygdsnettverkene, samti-
dig som det kobles til nasjonale prosjekter og forskning på området. 

Jordbrukslandskapets biologiska och kulturhistoriska 
värden 

I alla de nordiska länderna har jordbrukslandskapet genomgått stora för-
ändringar under det senaste halvseklet. Ett allt effektivare jordbruk ställer 
andra krav på markanvändning än tidigare brukningsformer. Jordbruks-
landskapets marginalområden lämnas obrukade då den ekonomiska av-
kastningen av jordbruksproduktionen inte längre täcker brukningskostna-
derna. Efter hand fösvinner biologiska och historiska värden kopplade till 
markens användning för exempelvis betesdrift. Det finns också jord-
bruksmark med höga biologiska och historiska värden som riskerar att 
går till spillo, om marken utnyttjas fullt ut för en företagsekonomiskt 
effektiv och intensiv produktion.  

Efterhand har samhället ingripit för att bevara hotade värden i jord-
brukslandskapet eller för att aktivt medverka till att skapa nya värden. 
Det är en utveckling som de nordiska länderna har gemensamt med 
många andra länder i Europa. I Danmark, Sverige och Finland har flera 
åtgärder skett inom ramen för EU:s gemensamma politik för jordbruk och 
landsbygdsutveckling. I Norge har liknande nationella insatser skett på 
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olika nivåer. På Island har åtgärder satts in för att beskoga områden och i 
Danmark planteras rekreationsskogar för att skapa nya värden i odlings-
landskapet.  

Inte minst i Norge och Sverige anslår staten betydande belopp för åt-
gärder i landskapet för att bevara det öppet och för att bevara och utveck-
la biologiska, kulturhistoriska och sociala värden. Staten betalar för att 
jordbruket bedrivs på ett sådant sätt att mervärden i jordbrukslandskapet 
kan finnas kvar. Produktionen av kollektiv nytta för hela samhället, som 
betalas genom miljöersättningar, har för många jordbrukare blivit en ny 
viktig produktionsgren. 

Från statens och samhällets utgångspunkter är det viktigt att den er-
sättning jordbrukarna får motsvarar de extra insatser som görs och de 
inkomstbortfall som blir följden av de ändrade produktionsmetoderna. 
Det är angeläget att nyttan för natur- och kulturmiljön blir så stor som 
möjligt för den ersättning som lämnas. Detta är viktigt för att upprätthålla 
legitimiteten i samhället för de insatser som görs med allmänna medel. 
Därför har NordFram uppmärksammat den forskning och de experiment 
som bedrivs för att öka kunskapen om ändamålsenliga metoder och er-
sättningsformer för att bevara och underhålla de biologiska och historiska 
värdena i jordbrukslandskapet. En allmän slutsats är att det finns behov 
av fortsatt verksamhet inom området och att det finns vinster att göra 
genom bättre samarbete mellan de nordiska länderna. Detta gäller bl.a. 
undersökningar i landskapet, inklusive praktiska försök. 

NordFrams förslag 
NordFram ser behov av en fortsatt långsiktigt inriktad forskning kring 
metoder och ersättningsformer för att bevara natur- o kulturlandskapets 
biologiska och historiska värden i de nordiska länderna. Detta mot bak-
grund av de betydande offentliga medel som disponeras för åtgärder i 
odlingslandskapet. Därför föreslår NordFram fortsatt forskning som bely-
ser olika möjligheter att kostnadseffektivt kombinera produktion och 
bevarande av biologiska och historiska värden i landskapet med produk-
tionen av mat och fiber.  

Hur drivs arbetet vidare 
NordFram vill därför uppmana olika aktörer på forskningsområdet med 
kompetens och intresse för dessa frågor att bygga forskningsmiljöer och 
finansieringsförutsättningar för strategisk forskning om kulturlandskapet. 
Även forskningsåtgärder som går tillbaka på praktiska åtgärder i landska-
pet och effektivering av metoder för detta i olika delar av Norden är av 
betydelse, liksom långsiktig uppföljning. Förutsättningar för att etablera 
nordiska forskarnätverk bedömer NordFram vara goda och bör tas väl 
tillvara. Här vill NordFram särskilt framhålla NKJ’s (Nordisk Kontaktor-
gan för Jordbruk) nykelroll och framhålla att dessa aspekter vägs in i den 
nya utredning som nyligen gjorts kring forskningsbehov relaterat till kul-
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turlandskapet. Även de nordiska forskningsfonderna NordForsk och 
NICe borde kunna intressera sig för frågan. 

I forskningen måste stor vikt läggas vid dialog med och vidareförmed-
ling till förvaltning och politik av de resultat och slutsatser som kommer 
fram. Även ett vidare europeiskt samarbete kring forskning inom området 
bör etableras och möjligheter till finansiering inom ramen för EU:s ram-
program utnyttjas. 

Planering och anpassning av stora driftsbyggnader i 
odlingslandskapet 

Gårdarna gör ansenliga investeringar i byggnader i samband med att pro-
duktionen effektiviseras och enheternas storlek ökar. Driftsbyggnaderna 
blir större, vilket påverkar valet av material och konstruktioner. Målet att 
öka gårdens produktivitet, minska arbetsinsatsen, förbättra djur- och mil-
jövården, effektivisera logistiken och införa ny teknologi, bidrar till be-
hovet av förnyelse och renovering av gårdens driftsbyggnader.  

Man övergår oftare från familjedrift till konsortiedrift, i synnerhet då 
man bildar större produktionsdjursenheter. Bristen på lokaler och behovet 
av bland annat välfungerande fodertransporter och hagar kan leda till att 
driftsbyggnaderna inte kan byggas i gårdsområdet. På grund av lukt- och 
andra problem vill man ibland även isolera byggnaderna från gårdens 
eller byns infrastruktur.  

Produktionsbyggande som samtidigt är ekonomiskt, ändamålsenligt 
och miljövänligt innebär en stor utmaning för såväl större som mindre 
gårdar. Det omkringliggande samhället fäster dessutom allt större upp-
märksamhet vid driftsbyggnaderna och deras miljökonsekvenser.  

För att diskutera dessa frågor bidrog NordFram till ett nordiskt semi-
narium i Bryne vid Stavanger våren 2006 med titel ”Store nye land-
bruksbygg i landskapet”. Från seminariet har nu lämnats en slutrapport 
med en rad förslag till åtgärder, som återfinns på sidan 578 i denna rap-
port. 

NordFrams initiativ kommer också att föras vidare under det finska 
ordförandeskapet med ett nordiskt seminarium för byggnadssakkunniga. 
Här kommer fokus att ligga på myndighetsstrategiska frågor. 

Det finns sammanfattningsvis många nordiska samarbetsområden 
kring nya stora driftsbyggnader, t.ex. djurens och människans välfärd, 
användning av förnybara energikällor, klimatisk anpassning, konstruk-
tionslösningar, materialval, samt anpassning till omgivande land och 
landskap. Uppmärksammas skall även den politiska viljan att uppmuntra 
användningen av material som är karakteristiska för de enskilda länderna, 
som t.ex. trähusbyggande. Detta främjar även småföretagamheten och 
sysselsättningen på landsbygden. 
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NordFrams förslag 
Strukturomvandlingen inom det nordiska jordbruket fortsätter och beho-
vet av nya och moderna driftsbyggnader har ökat. Detta har skapat ny 
uppmärksamhet kring lantbrukets byggande, som under flera decennier 
haft låg prioritet. NordFram föreslår därför att de nätverk som håller på 
att växa fram inom området underhålls och förstärks.  

Förslag A: Strategisk samverkan mellan myndigheter och forsknings-
institutioner kring modernt driftsbyggande 
NordFram föreslår utökat nordiskt samarbete kring lantbrukets drifts-
byggnader och dess forskning. Det finns behov att stödja utbytet och 
samverkan mellan jordbruksmyndigheter som arbetar med jordbruksbyg-
gandet och dess investeringsstöd. Även samverkan mellan forskningsin-
stitutioner som forskar i ämnet bör främjas. NordFram föreslår att Fin-
land tar initiativ kring dessa frågor utifrån ett 2-år mandat. Arbetet skall 
ses som en uppföljning av det seminarium som hålls under finskt för-
manskap 2007. Nätverksarbetet bör stödjas av NMR. 

Förslag B: Nya stora driftsbyggnader i det nordiska odlingslandskapet 
På det norska jordbruksdepartementets uppdrag, i samarbete med Nord-
Fram, har det tagits fram en handlingsplan vid byggande av nya stora 
driftsbyggnader. NordFram föreslår att Norge tar initiativ i dessa frågor 
och ger projektgruppen ett 2-årig mandat för nordisk samverkan inom 
området. Nätverksarbetet bör stödjas av NMR.  
Samordning mellan de två grupperna är viktig. Men även att arbetet ko-
ordineras med den grupp som föreslås arbeta med gamla bygnader, se 
nästa sida. 

Som ett led i båda förslagen ovan har NordFram diskuterat en nordisk 
arkitekttävling för driftsbyggnader, för att stimulera området och samla in 
idéer och modeller. Tävlingsobjekt kan bl.a. vara byggnader, byggnads-
delar, funktionella och tekniska lösningar, dock med beaktande av olika 
nordiska förhållanden. Även redan färdigställda projekt kan prisbelönas. 
Med tävlingar, som också riktar sig till studeranden, får man lantbruks-
byggandets problematik känd även för blivande arkitekter och andra pro-
jektörer inom byggnadssektorn.  

Hur drivs arbetet vidare 
För att komma vidare föreslår NordFram att man utgår från de två initia-
tiv som tagits upp ovan och lägger ett nordiskt nätverksansvar på det 
fortsatta arbetet inom dessa två grupperingar.  

NordFram föreslår också att frågan om gamla byggnader i möjligaste 
mån tas med i arbetet, som en potentiell ekonomisk resurs. Se även sär-
skilt förslag om gamla lantbruksbyggnader. 
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För de nordiska arbetet av nätverkskaraktär kan medel sökas från 
NMR, t.ex. hos MJS. Resultaten av dessa initiativ bör avrapporteras årli-
gen inom EK-jordbruk. 

Att nyttja gamla driftsbyggnader 

Samtidigt som lantbruket investerar i nya byggnader, står funktionsdugli-
ga byggnader helt eller delvis oanvända. Redskapens storlek, försvagade 
byggkonstruktioner och stora renoveringskostnader, leder ofta till att 
äldre byggnader inte längre kan användas rationellt. De äldre byggnader-
nas läge kan även försvåra gårdens logistik.  

Man bör ändå uppmärksamma sådana driftsbyggnader som är i gott 
skick, men som på grund av sin byggnadsteknik, sina mått eller andra 
lösningar inte lämpar sig för modern produktion. Om byggnader som 
fortfarande kan användas rivs, går ansenliga ekonomiska värden förlora-
de. Dessutom kan rivningen påverka gårdsmiljön negativt och t.ex. mins-
ka gårdens dragningskraft när det gäller gårdsturism. Gårdens verksam-
hetsbredd, och därmed den ekonomiska potensialen, reduceras. 

De äldre byggnaderna är också en del av landsbygdens kulturarv. 
Byggnaderna berättar om en viktig del av den nordiska jordbrukspro-
duktionens historia och byggnadskultur, och berikar landsbygdsmiljön. 
Dessa byggnader omfattar såväl skickligt gjorda pärlor som mer vardag-
liga produktionsbyggnader. Trots att det, på de nordiska gårdarna, finns 
ett stort antal produktionsbyggnader som inte lämpar sig för modern pro-
duktion bör man därför söka alternativ till rivning. Jordbruksmyndig-
heterna har här en viktig uppgift att bidra med råd och stöd. 

Som ett led i detta arbete beslutade NordFram att samla in nordiska 
exempel på bra och innovativa lösningar i äldre driftsbyggnader. De ut-
valda objekten skall vara i aktiv användning och känneteckna stil och 
byggnadssätt från sin tidsperiod. I publikationen kommenteras använd-
ningen av sakkunniga rådgivare, expertplanerare och byggare. Exemplen 
kommer att publiceras i en separat rapport.  

NordFrams förslag 
Då uppmärksamheten på både nya och gamla lantbruksbyggnader har fått 
ett markant högre uppmärksamhet i hela Norden under de senare åren 
föreslår NordFram att de nätverk som vuxit fram inom området under-
hålls och förstärks. Främst är det Norge och Finland som varit drivande, 
varför initiativen bör tas av dessa parter. 

Hur drivs arbetet vidare 
NordFram har planerat ett byggnadsstrategiskt seminarium i Finland un-
der våren 2007. Då föreslås att även en strategi för gamla byggnader dis-



 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 23 

kuteras. Arbetet kopplas även till arbetet med nya stora lantbruksbyggna-
der. 

Resultaten av dessa initiativ bör rapporteras årligen till EK-jordbruk. 

Lokal och regional mat 

Småskalig livsmedelsförädling, ofta med lokal eller regional identitet, 
erbjuder utvecklingsmöjligheter för ökat företagande och entreprenörskap 
i landsbygdsområden. Utveckling av lokal och regional matkultur kan 
också vara en viktig del i att lyfta fram olika regioners identitet och at-
traktivitet, och är därigenom en viktig komponent i utvecklingen av ny 
tjänsteproduktion inom t.ex. upplevelser, rekreation och turism. Kunska-
per om hantverksmässig produktion av mat är ett viktig del i kulturarvet. 
Lokalt och regionalt producerad och konsumerad mat utgör vidare en 
viktig länk i arbetet för en hållbar utveckling genom produktionsformer 
som tar hänsyn till omgivande miljö och landskap och till människors och 
djurs hälsa och välbefinnande. 

Flera utmaningar möter producenter med en mer småskalig produk-
tion. Det handlar dels om att kunna utveckla sina kunskaper inom ett 
produktionsområde, men också om att ha tillräckliga kunskaper för att 
klara krav i regelverk för livsmedelshygien, kvalitet och riskbedömning-
ar. En splittrad företagsstruktur (många små aktörer) behöver även ut-
veckla strategiska samarbeten. Dessa är i dag nödvändiga för att klara 
krav på logistik för distribution och marknadsföring av produkterna på 
marknadens villkor. Nätverk och andra plattformar för kontakter är också 
viktiga för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och inspiration för fort-
satt utveckling.  

De nordiska länderna har i många delar samma utvecklingsproblem 
till följd av glesa strukturer, klimat, och stora avstånd. Parallellt är ratio-
naliseringen av dagligvaruhandeln långt utvecklad i Norden. Gemen-
samma ansträngningar för att skapa strukturer för ökat lärande, inspira-
tion och erfarenhetsutbyte bör därför vara motiverat. 

NordFrams förslag  
Fortsätt att stimulera ökad information, erfarenhetsutbyte och lärande 
mellan olika aktörer, oganisationer eller nätverk direkt involverade i lo-
kal/regional mat, småskalig/hantverksmässig livsmedelsförädling i Nor-
den. Det NordFram-seminarium som hölls i juni 2006 om gårdsnära slakt 
var här en god början, se sidan 64. Samarbete kan i sin tur leda till ut-
veckling av flera kunskapscentra med olika inriktningar som stöd för att 
bevara och utveckla traditionella/hantverksmässiga kunskaper. Konkret 
kan en gemensam nordisk hemsida/portal för information, kontakter och 
avisering av kurser och seminarier bilda grunden för ett ökat samarbete 
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och kontakter. För att i inledningsskedet ”bära” nätverksbyggandet kan 
övervägas att i varje land utse en organisation/ett nätverk som ansvarigt.  

Hur drivs arbetet vidare 
Ett fortsatt nätverksbyggande bör kunna rymmas inom projektet Ny Nor-
disk Mat. Inom projektet är nätverk och nätverksbyggande, inom en lång 
rad områden, framlyft som särskilt fokusområde. Inom ramen för Ny 
Nordisk Mat finns även möjlighet att ytterligare utveckla mer över-
gripande gemensamma nordiska aspekter som t.ex. det nordiska köket, 
det nordiska terroir, marknadsföring internationellt kring Norden, pro-
dukt- och teknikutveckling, matupplevelser, landskap och turism. 
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2. Huvuddragen i landsbygds-
programmen i Norden 

I september 2005 initierade NordFram ett seminarium, vid Jordbruksver-
ket i Sverige, i anslutning till arbetet med de nya landsbygdsprogrammen. 
Syftet var att skapa kontakt inom Norden mellan personer som arbetar 
med dessa frågor. Seminariet låg rätt i tiden och blev mycket uppskattat. 
En viss tröghet kunde dock märkas i det fortsatta informationsutbytet då 
det rådde osäkerhet hur det nordiska samarbetet kunde ske under pågåen-
de utredningsarbete. NordFram vill därför uppmana till en ömsesidig 
förståelse och att enighet bör eftersträvas i hur nordiskt informationsutby-
te kan ske under pågående utredningsarbete. 

EK-jordbruk uppmanas också att vartannat år kalla till ett nordiskt 
seminarium, i syfte att följa upp landsbygdsprogrammen och dess effek-
ter. 
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Landdistriktspolitiken i Danmark 

Formål 
Fremme bæredygtig udvikling i landdistrikter. 

Vision 
Globaliseringen skaber en åben verden med nye muligheder for Dan-
mark. Dette gælder også for landdistrikterne. Økonomiske, kulturelle og 
politiske forbindelser på tværs af landegrænserne kan bidrage til at vi i 
Danmark ikke blot får vækst og velstand men også større udsyn gennme 
deltagelse i den globale udvikling. Det forudsætter, at vi er parate til at 
tilpasse og forny produktionen, teknologianvendelsen og uddannelsessy-
stemet m.v. til den øgede konkurrencesituation og fortsat sikre et beskyt-
telsesniveau for natur og miljø, der lever op til de internationale forplig-
telser. 

Mål 
Forbedret konkurrenceevne i jordbruget gennem støtte til omstilling, ud-
vikling og innovation. 
• Forbedret miljø, natur og landskab gennem støtte til mere miljørigtig 

forvaltning af arealer.  
• Forbedret livskvalitet i landdistrikterne og tilskyndelse til 

diversificering af den økonomiske aktivitet. 

Midler 
• Et målrettet landdistriktsprogram med relevante støtteordninger, som 

gensidigt understøtter hinanden.  
• Landbrugsloven, som fastlægger betingelser for erhvervelse, 

sammenlægning og drift af landbrugsejendomme. 
• Driftsloven, som fastlægger regler for anvendelse af jorden og sikre 

dels dyrkningspotentiale. 
• Miljølovgivningen, som fastlægger regler for brug af hjælpestoffer i 

jordbrugserhverv for at formindske naturens belastning med især 
kvælstof, fosfor og pesticider. 

• Planlovgivning, som fastsætter regler for etablering af ikke 
jordbrugsvirksomhed, handel og turisme samt bosætning. 

• Inddragelse af fororodningen i landdistrikterne for at udnytte lokale 
ressourcer. 

Konkrete støtteforanstaltninger 
Nedenfor er de vigtigste konkrete initiativer i prioriteret rækkefølge ops-
tillet i tre grupper: 



 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 27 

Erhvervsrettede: 
1. Innovation og anvendelse af nye processer og ny teknologi samt ud-

viklingen af nye produkter i det primære landbrug og gartneri samt 
forarbejdningssektoren. Særligt fokus på samarbejdsprojketer på 
tværs af sektorer og med forsknings institutioner. 

2. Fødevarekvalitet – deltagelse i mærkningsordning og markedsføring, 
med fokus på den økologiske produktion. 

3. Kompetenceudvikling. 

Rettet mod Natur, Landskab og Miljø: 
1. Miljøvenligt landbrug herunder økologisk drift af jordbrug. 
2. Landskabspleje for at sikre åbne landskaber med høj natur- og 

miljøværdi. 
3. Ø-støtte for at sikre beboelse og dyrkning af jorden. 
4. Skovplantning samt landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. 

Rettet mod levevilkår og diversificering af erhvervsaktivitet. 
1. Støtte til lokale projekter som bevarer eller forbedrer infrastruktur. 
2. Støtte til etablering af microvirksomheder. 
3. Støtte til kulturprojekter. 

Budget 
Der anvendes ca. 1 mia. dkr. om året til støtteforanstaltninger. Heraf er 
ca. 25 % til erhvervsrettede initiativer, ca. 55 % til initiativer ,der er rettet 
mod natur, landskab og miljø samt ca. 20 % rettet mod levevilkår og di-
versificering af erhvervsaktivitet. 



28 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 

Landsbygdspolitik i fasta Finland 

Vision 
Landsbygden är en attraktiv boendemiljö som erbjuder arbetsplatser och 
möjligheter till företagsverksamhet och producerar andra viktiga produk-
ter och tjänster för hela samhället.  

Värdering  
Finland är ett samhälle som hållbart, allsidigt och effektivt tar till vara 
förnybara naturtillgångar och där människorna och naturen mår bra. 

Mål 
• Bedrivande av jord- och skogsbruk i hela Finland på ett sätt som är 

ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart. 
• Diversifiering av landsbygdsnäringarna och förbättring av sysselsätt-

ningen på ett sätt som gynnar och utvecklar företagens konkurrens-
kraft, ny företagsamhet och bildandet av nätverk mellan företagarna. 

• Stärkande av den verksamhet som baserar sig på lokala initiativ i 
syfte att främja livskraften och livskvaliteten på landsbygden.  

Medel 
• Lagstiftning. 
• Program för landsbygdsutveckling 2007–2013, Landsbygdspolitiska 

helhetsprogrammet 2005–2008. 
• Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR. 
• Nationella forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Konkreta åtgärder bland annat 
Programmet för landsbygdens utveckling 2007–2013 inkluderar följande. 

Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft: 
• Utveckla de för jordbruket viktigaste produktionsinriktningarnas 

produktivitet och konkurrenskraft och förebygga en försvagad 
åldersstruktur i jordbrukarkåren genom stöd som riktas till 
familjejordbrukens strukturutveckling samt främja mångsidigare 
jordbruksformer och jordbruksverksamhet. 

• Förbättra konkurrenskraften hos små och medelstora företag som 
förädlar jordbruks- och naturprodukter, utveckla produktionen och 
användningen av träenergi och andra former av förnybar bioenergi 
och öka utvecklingen och ibruktagandet av innovationsbaserade nya 
produkter, produktionsmetoder och tekniker. 

• Utveckla lantbruksföretagarnas kunskaper i företagsekonomi och mil-
jömedvetenhet, i produktionsdjurens välbefinnande och hälsa och för-
bättra skogsägarnas kunskaper och färdigheter i fråga om skogsvår-
den, skogsanvändningen och bevarandet av skogsnaturens mångfald.  
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Förbättra miljön och landsbygden: 
• Upprätthålla öppet och odlat jordbrukslandskap inklusive naturängar 

och naturbeten. 
• Minska den miljöbelastning som jordbruket ger upphov till genom 

främjande av miljövänliga produktionsmetoder. 
• Bevara den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruksmiljöer. 
• Livskvalitet och diversifierad ekonomi på landsbygden. 
• Bromsa upp avfolkningen på den glest bebyggda och den egentliga 

landsbygden och att bidra till att sysselsättningen förbättras i samma 
proportion i hela landet. 

• Stödja en uppgång i antalet företag och arbetsplatser samt 
näringsdiversifieringen, stärka kvinnornas och ungdomarnas 
deltagande, främja utnyttjandet av nya innovationer och 
produktutveckling i syfte att skapa nya arbetstillfällen och öka 
kunnandet inom företagande, datateknik och annan teknik. 

• Öka landsbygdens dragningskraft när det gäller boende och 
fritidsaktiviteter och bidra till att byar och motsvarande 
boendeområden förblir livskraftiga och fungerande. 

Leaderdimensionen: 
• Genomföra strategisk och systematisk utveckling av landsbygden 

som utgår från lokala behov. 
• Sammanför och aktivera nya människor och grupper av aktörer i 

landsbygdsutvecklingsarbetet och informera om 
utvecklingsmöjligheterna och stärka lokalsamhällena på landsbygden. 

• Utveckla samarbetet mellan medborgarsamhället och den offentliga 
förvaltningen och skapa nya handlingsmallar och förbättra lands-
bygdsbefolkningens möjligheter att delta och utöva  inflytande. 

• Bilda nätverk och upprätta samarbete mellan olika aktörer lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt.  

Budget 
Den sammanlagda offentliga finansieringen för utvecklingsprogrammet 
av landsbygden för fasta Finland i perioden 2007–2013 är ca 6625 miljo-
ner euro, årligen ca 946 miljoner euro. Insatsområdena främjas genom 
förbättrad konkurrenskraft för jord- och skogsbruk (minst 11 % av ge-
menskapens medfinansiering), förbättrad miljö och landsbygd (högst  
76 % av gemenskapens medfinansiering), förbättrad livskvalitet och diver-
sifierad ekonomi på landsbygden (minst 11 % av gemenskapens medfinan-
siering) samt Leaderdimensionen (minst 5 % av gemenskapens medfinan-
siering, varav en del används för åtgärder i de andra insatsområdena). 
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Landdistriktspolitikken i Island 

Formål 
At forbedre betingelser for beboelse i regioner udenfor hovedstadsregio-
nen og styrke Islands konkurrenceevne. 

Vision 
Der er udsigt til at den økonomiske udvikling vil i stadig højere grad 
bygge på diverse former for videnskabsindustri. Derfor er forøget uddan-
nelse, videnskab og kompetence i hele befolkningens interesse. I regerin-
gens politiske deklaration udtrykkes at alle skal have lige muligheder til 
uddannelse ubetinget af deres økonomi eller bosætning. Universiteter vil 
blive styrket og fjernundervisning blive udviklet videre med vægt på 
erhvervsorienterede uddannelser. Specielt lægges der vægt på fjernunder-
visning således at de fleste kan studere hvor de bor. 

De sidste års udvikling har medført at stadig færre er beskæftiget in-
denfor fiskeri og landbrug og det er mest sandsynligt at denne udvikling 
vil fortsætte. Derfor er det nødvendigt at finde nye veje for at fremme 
erhvervslivet og regionernes konkurrenceevne ved at styrke forskning, 
teknisk udvikling og innovation. Videre vil man styrke erhversudvikling-
sarbejde udenfor hovedstadsområdet. 

Trafikforhold kan være afgørende for den regionale udvikling og de-
res kvalitet bestemmer funktionelle områder, handelsområder og arbejds-
kraft- og serviceoplande. Forbedring af trafikforhold er der derfor en 
vigtig forudsætning for at styrke regionale centre og kvalitative sammen-
lægninger af kommuner. 

Gode telekomunikationsforhold er forudsætning for kraftigt sam-
fundsliv, nøglefaktor for virksomhedsdrift og forudsætning for at folk kan 
benytte sig af samfundets nutidige muligheder og kvaliteter. Som eksem-
pel kan der nævnes uddannelsesmuligheder, forlystelser og forskelligartet 
service og mulig udvidelse af demokratiet. 

Mål 
At regionale centre styrkes samtidig med at der arbejdes med muligheder 
for at sikre bosættelse i områder hvor man har kæmpet med langvarig 
befolkningstilbagegang. 

At regionerne opnår tilpasning til den hastige samfunds- og erhvervs-
udvikling. 

At erhvervsliv, uddannelse, kultur og social lighed styrkes i regioner 
uden for hovedstadsområdet. 

Midler 
Strategiskt regionplan 2006–2009: 
Hensigten er at forbedre betingelser for beboelse i regioner udenfor hved-
stadsregionen og styrke Islands konkurrenceevne. Der lægges særlig vægt 
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på værdien af uddannelse og kultur, forstærket innovation og erhvervsud-
vikling, bedre trafik- og teleforbindelser og styrkelse af regionale centre. 

Andre vigtige strategiske planer er bl.a: 
• Statens traffikplan 2007–2018. 
• Strategiskt plan for IT komunikation 2005–2010. 
• AVS fonden inom fiskeriet – for forskning, innovation og 

rationalisering. 
• Turistplan 2006–2015. 
• Agenda 21. 

 
Landbrugslovens hensigt er at effektivisere produktion af landbrugsvarer 
og styrke landbrugets konkurrenceevner. Statens midler skal styrke ud-
vikling af nye produkter og service i eller i en tæt tilknytning til det mul-
tifunktionelle landbrug med det til formål at islandske landmænds öko-
nomiske og sociale vilkår er mindst lige med hvad der gjælder i nabolan-
dene.  

Konkrete stötteforanstaltninger (Regionplan 2006–2009): 
De vigtigste insatsområder for at opnå strategiplanens mål, er bl.a. 
følgende: 

1. Bedre trafikforbindelser: Der skal arbejdes på forbedringer af trafik-
forbindelserne og udvikling af den offentlige trafik uden for hoved-
staden i overensstemmelse med Statens trafikplan.  

2. Styrkelse af den kommunale administration: Der skal indledes et 
målrettet samarbejde mellem stat og kommuner til overførsel af op-
gaver fra staten til kommunerne.  

3. Bedre telekommunikation: Der skal arbejdes videre med at udvikle 
telekommunikationen, at forbedre muligheder for IT-komunikation 
uden for hovedstaden i overensstemmelse med statens plan for IT-
kommunikation.  

4. Opbygning af videnscentre/universitetscentre: Videnscentres/univer-
sitetscentres udvikling uden for hovedstaden skal fortsætte. 

5. Udnyttelse af informationsteknologi: Der skal arbejdes på resultater-
ne af et forsøgsprojekt med det elektroniske samfund således at de 
bliver tilgængelige for regioner uden for hovedstaden. 

6. Deltagelse i Europaunionens Northern Periphery Program (NPP): 
Island skal fortsætte som aktiv deltager i NPP-programmet. 

Budget 
For perioden 2006–2009 er der afsat 1,4 milljarder ISK til gennemföring 
af den strategiske regionalplan. I tillæg kommer specielle midler f.ex. til 
styrking af komunikation, til landbruget m.m. 
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Landsbygdspolitik i Sverige 

Vision 
Starkare utvecklingskraft på landsbygden. De gröna näringarna skall ha 
likvärdiga konkurrensförhållanden gentemot övriga EU för att därigenom 
värna den moderna landsbygden, sund och säker mat, förnybar energi och 
öppna landskap. Landsbygdsprogrammets möjligheter skall tas till vara. 

Övergripande mål 
Främja en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling på 
landsbygden. Målet omfattar en hållbar livsmedelsproduktion, sysselsätt-
ning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och uthållig 
tillväxt. Vidare skall jordbrukets natur- och kulturvärden värnas samt 
jordbrukets negativa miljöpåverkan minimeras i syfte att bidra till att de 
nationella miljökvalitetsmålen uppnås inom en generation. 

Mål för det nya landsbygdsprogrammet 2007–2013 
• Främja företagande och sysselsättning på landsbygden och i 

lantbruket. 
• Bevara och utveckla ett attraktivt landskap och stödja omställningen 

till en hållbar produktion som minskar jordbrukets miljöbelastning. 
• Främja en god utveckling av landsbygden som helhet för ökad 

livskvalitet och genom ökat lokalt engagemang. 

Medel 
• Regional utvecklingspolitik: Regionala program för utveckling och 

tillväxt, EU-finansierade struktur- och socialfondsprogram, territori-
ellt samarbete, särskilda insatser för glest befolkade områden; natio-
nellt stöd för kommersiell service i glesbygd och företagsutveckling 
på landsbygden. 

• Landsbygdsstrategi och landsbygdsprogram 2007–2013: Stöd med 
inriktning på de areella näringarna och naturresurser samt lands-
bygdsområden, medfinansieras av EU. 

• CAP-politiken: gårdsstöd, tvärvillkor.  
• Miljöåtgärder och styrmedel: Miljöskatter på handelsgödsel- och 

bekämpningsmedel, försöks- och utvecklingsverksamhet, marknads-
främjande åtgärder för ekologisk produktion, handlingsprogram för 
minskade risker växtskyddsmedel m.m. 

• Lagstiftning m.m. 
• Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. 
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Konkreta stödformer (exempel) 

Företagsutveckling/entreprenörskap: 
• Stöd i landsbygdsprogrammet till startstöd, investeringar, kompetens-

utveckling, förädlingsstöd, innovativt samarbete. 
• Stöd till företagsutveckling och  kommersiell service. 
• Regionala utvecklingsåtgärder 2007–2013: EU-program för regional 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, territoriellt sam-
arbete samt glest befolkade områden. 

Miljö och landskap: 
• Ersättningar i landsbygdsprogrammet för förvaltning av natur- och 

kulturmarker, öppet odlingslandskap och jordbruk i mindre gynnade 
områden. 

• Stöd till ekologisk produktion inkl. marknadsfrämjande åtgärder. 

Diversifiering och livskvalitet på landsbygden: 
• Stöd i landsbygdsprogrammet till diversifiering, mikroföretagande 

och utveckling av turism. 
• Stöd till utveckling av nya tjänster för att främja ökad livskvalitet och 

stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i 
landsbygdsområden. 

Leaderdimensionen: 
• Genomförandemetod för landsbygdsprogrammet. 
• Förutsätter lokala initiativ och medverkan från näringsliv, ideell 

sektor och offentliga sektorn. Målet är ca 60 lokala 
utvecklingsgrupper. 

• Kan omfatta hela landet och målet är att 75 % av landsbygdsbefolk-
ningen omfattas. 

• En lokal utvecklingsstrategi för att stärka landsbygdens utvecklings-
möjligheter ligger till grund för genomförande av åtgärder inom 
landsbygdsprogrammet. De lokala utvecklingsgrupperna fattar beslut 
om utvecklingsprojekt för att genomföra strategin. 

• Staten, EU och den lokala nivån delar på finansieringen. Därutöver 
krävs privat medfinansiering. 

Budget 
Det nya landsbygdsprogrammet omfattar totalt ca 35 miljarder svenska 
kronor (ca 3,9 miljarder Euro) för hela perioden 2007–2013. Därav är 
drygt 53 procent svenska offentliga medel och drygt 46 procent EU-
medel. Fördelningen mellan insatsområdena är ca 14 % för att stärka 
konkurrensförmågan inom jord- och skogsbruket, ca 73 % för miljöåtgär-
der och ca 12 % för diversifiering och livskvalitet på landsbygden. Lea-
dermetoden förutsätts svara för närmare 7 % av genomförandet. 
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Landbrugsrelaterad näringsutvikling i Norge 

Overgripende mål og føringer 

St.meld. nr. 19 (1999–2000) Om norsk landbruk og matproduksjon, 
St.meld. nr 17 (1998–1999) Verdiskaping og miljø – muligheter i skog-
sektoren (skogmeldingen), legger viktige premisser for utviklingen av 
landbruket og bygdeutvikling i Norge.  

Viktige føringer for næringsutviklingsarbeidet finnes også i St.meld. 
nr.21 (2005–2006) Hjarte for heile landet (Om distrikts- og regionalpoli-
tikken), og St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning. 

Sentrale dokument er de årlige Stortingsproposisjonene knyttet til 
Statsbudsjettet og Jordbruksforhandlingene, og Stortingets behandling av 
disse. Sentrale delmål hentet fra St.prp. nr. 1 for budsjettåret 2007 er: 

 
• Trygge matvarer. 
• Fremme mangfold og andre forbrukerhensyn i produksjon og 

omsetning av mat. 
• God dyre- og plantehelse og god dyrevelferd. 
• En bærekraftig ressursforvaltning med et sterkt jordvern, bevaring og 

vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske 
mangfoldet. 

• Bærekraftig skogbruk som grunnlag for økt verdiskaping gjennom 
trebruk, bioenergi og utmarksnæring. 

• Et aktivt landbruk som medvirker til sysselsetting og bosetting over 
hele landet og som gir grunnlag for økt verdiskaping gjennom ny 
næringsvirksomhet. 

• Nasjonal matforsyning, en konkurransedyktig matvareindustri og 
nyskapende og bærekraftig produksjon av varer og tjenester. 

• En livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene og som 
medvirker til å holde oppe samisk egenart. 

Strategi for næringsutvikling i landbruket (2007–2009). Ta landet i bruk! 

Overordnet strategi: 
Videreutvikle eksisterende og skape ny næringsvirksomhet med økt 
lønnsomhet, ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets menneskelige og 
materielle ressurser. 

Strategiområder Mat:  
Mål: Øke verdiskapingen basert på råvarer fra det norske landbruket. 
 
• Bidra til oppgradering og fornyelse av driftsapparat for å oppnå 

kostnadsreduksjoner i volumorientert primærproduksjon. 
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• Bidra til nyskaping, utvikling av norsk matkultur, 
kompetanseutvikling og FoU. 

• Utvikling av merkeordninger, økt markedsadgang og gode 
distribusjonsløsninger. 

Økologisk matproduksjon og forbruk: 
Mål: 15 prosent av matproduksjon og matforbruket skal være økologisk i 
2015. 
 
• Bidra til at arbeidet med å utvikle økologisk matproduksjon og –

forbruk forankres i flere sektorer enn i landbrukssektoren. 
• Bidra til markedsutvikling og økt forbruk av økologiske matvarer i 

privat og offentlig sektor. 
• Legge grunnlag for at størst mulig andel av forbruket av økologiske 

matvarer kan fylles med norsk produksjon. 

Trevirke: 
Mål: Økt bruk av tre og lønnsomhet i hele verdikjeden 
 
• Utvikling av bedrifter i den trebaserte verdikjeden. 
• Videreutvikle innovasjonssystemer. 
• Synliggjøring, profilering og kommunikasjon. 
• Bidra til rammebetingelser som legger til rette for økt lønnsomhet i 

verdikjeden. 

Bioenergi: 
Mål: Økt sysselsetting og økte inntekter for landburket, og i tilknyttee 
virksomheter. 
 
• Utvikle verdikjeder for bioenergi. 
• Realisere potensialet for økt produksjon og bruk av bioenergi 

gjennom investeringer i brenselproduksjon og varmeanlegg. 
• Synliggjøring, profilering og kommunikasjon om muligheter knyttet 

til økt bruk av bioenergi. 
• Arbeide for å oppnå gode rammebetingelser og økt handlingsrom, og 

for at næringen skal utnytte disse mulighetene. 
• Økt FoU på kostnadseffektive driftsmetoder og ny eller bedre 

teknologi. 

Reiseliv og opplevelsesproduksjon: 
Mål: Økt verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet basert på mat, 
kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser. 
 
• Utvikling, bevaring og utnytting av landbrukets komparative fortrinn 

i reiselivsmarkedet, og bevisstgjøring om disse. 
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• Produktutvikling og produktpakking. 
• Kvalitetsforbedring og kompetanseutvikling. 
• Profilering, markedsføring og salg. 
• Alliansebygging, samarbeid og nettverk. 

Inn på tunet: 
Mål: Økt lønnsomhet gjennom langsiktige avtaler for gode kvalitetssikre-
de tjenester. 
 
• Utvikling av lønnsomme, kvalitetssikrede og markedsrettede tjenester 

som tar i bruk landbrukets menneskelige og materielle ressurser. 
• Kvalitetssikring og kompetanseutvikling. 
• Alliansebygging, samarbeid og nettverk. 

 
Alle disse målene og strategiene på nasjonalt nivå blir fulgt opp med mål, 
strategier, virkemidler og tiltak i fylkene. Alle fylkene i Norge har nå 
laget sin egen strategi. 

Midler 
Pengene til virkemidler og tiltak kommer i all hovedsak gjennom det 
årlige jordbruksoppgjøret mellom den norske stat og de norske jordbruk-
sorganisasjonene. I tillegg er det noen virkemidler over Landbruks- og 
matdepartementets ordninære budsjett.  

For 2007 er det over jordbruksavtalen avsatt 371 millioner kroner til 
fylkesvise bygdeutviklingsmidler, 28 millioner i sentrale bygdeutvik-
lingsmidler, 76 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet for matpro-
duksjon, 25 millioner kroner til Grønt reiseliv, 190 millioner kroner til 
Skogbruk og bionergi og 150 millioner kroner til økologisk jordbruk.  
I tillegg til dette kommer miljøsatsingen med Nasjonalt miljøprogram, 
regionale miljøprogram i alle fylker og til kommunale ordninger. Innen-
for det nasjonale miljøprogrammet sorterer Areal og kulturlandskapstils-
kuddet på i alt 3 mrd kroner, to typer beitetilskudd på tilsammen 365 
millioner kroner i tillegg hører økologisk med her også (se omtale over). 
Regionale miljøprogram er for 2007 390 millioner kroner og 140 millio-
ner kroner går til miljøtiltak som kommunene forvalter. 
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3. Projektsammanfattningar 

Denna del i NordFrams slutrapport innehåller sammanfattningar från de 
projekt som initierats av NordFram. Flera av projekten har publicerat 
egna slutrapporter, i Nordisk Ministerrådets olika serie, vilket framgår 
nedan: 
 
Kap. 4.  Landsbygden och Den nya produktionen 

Kommer i TemaNord under 2007 
Kap. 5.  Nøkkeltall om kulturlandskapets kulturverdier 
Kap. 6.  Nordisk idéportal. Se TemaNord 2007:505 
Kap. 7.  Kultur og oplevelseökonomi i de Nordiske landdistrikter 

Se TemaNord 2006:532 
Kap. 8.  Kvinners rolle på landsbygden (projektförslag) 
Kap. 9.  Landskapsforskning vid Krusenberg 
Kap. 10.  Store nye landbruksbygg i landskapet.  

Se TemaNord 2007:522 
Kap. 11.  Gamla lantbruksbyggnader – goda exempel.  

Kommer i Nord under 2007 
Kap. 12. Småskalig livsmedelsproduktion – gårdsnära slakt 
Se ANP 2006:776 
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Landsbygden och ”Den nya produktionen” 

Janken Myrdal 
Janken.Myrdal@ekon.slu.se 

En utförligare analys kommer att publiceras i TemaNord under 2007. 

Inledning 

För några år sedan gjorde jag en utredning åt det svenska jordbruksdepar-
tementet. Den publicerades år 2001 under titeln ”Den nya produktionen – 
det nya uppdraget. Jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv” (Ds 
2001:68). Jordbruksminister Margareta Winberg skrev i sitt förord att hon 
avsåg att ”bredda och fördjupa diskussionen” med denna utredning, och 
att ”Myrdals teoretiska resonemang ser jordbruks- och livsmedelspoliti-
ken utifrån delvis nya utgångspunkter och aspekter”. (Utredningen nås 
på: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/50/27/7bf7a0fb.pdf) 

Med jordbrukets och landsbygdens nya produktion avser jag den ska-
pande aktivitet som vi är beredda att betala för, vid sidan av produktionen 
av föda och fiber. Här ingår skapandet av djuromsorg, mat med särskilda 
kvaliteter, bevarandet av kulturvärden i landskapet, etcetera. Jag menar 
att begreppet produktion är avgörande för vårt sätt att se vad som sker. 
Detta begrepp är nämligen inte något neutralt beskrivande, som alla ome-
delbart vet vad det är. Istället bär produktionsbegreppet i sig en värdering, 
av vad som är samhällelig nyttig verksamhet.  

Gudbrandsdalen 

Jag skall börja med Gudbrandsdalen som ett exempel. Många av oss, inte 
bara från Norge, har en relation till denna dal. 

Den sträcker sig från slättbygderna i söder, upp mot Dovre fjäll där 
den smalnar av mellan fjällsidorna där gårdar klättrar högt. Huvudvägen 
mellan Oslo och Trondheim slingrar sig på älvens östra sida, på den väst-
ra smyger järnvägen fram. Här finns kyrkor, museer, fornlämningar, ex-
empelvis Hundorp, gravhögarnas och de mäktiga vikingahövdingarnas 
bygd. Längre upp når vi Kristin Lavransdotters bygder, och när jag för 
några år sedan gick pilgrimsleden över Dovre, kunde jag vända mig om 
och med Sigrids Undsets se ”älvens vitgröna slinga och gårdarna som 
små gröna klutar i skogsliderna”. 

Gudbrandsdalen är på många sätt en njutning att fara genom. Men 
häng med nu, för nu skall jag förstöra den. Det finns mycket man kan 
göra för att effektivisera. Exempelvis är vägen långsam mellan de två 
storstäderna. 

mailto:Janken.Myrdal@ekon.slu.se
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/50/27/7bf7a0fb.pdf
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1. Vi bygger en sexfilig motorväg på älvens östra strand, planar ut och 
plattar till. 

2. På älvens andra strand bygger vi en snabbjärnväg med tre spår som 
dras så rakt som möjligt, fjällsidorna sprängas undan, schaktmassorna 
jämnar ut. 

3. Vi vill ha ett modernt skogsbruk och inga olönsamma smågårdar. 
Hela fjällsidorna, det som är kvar av dem, täcks med snabbväxande 
barrträd, gärna av importerad sort. 

4. Älven måste regleras för att bli lönsam och ge elektricitet. Vi bygger 
dammar, ingenstans skall älven fritt få falla.  

5. För göra detta måste allt bort. Alla fornlämningar jämnas med mar-
ken, alla hus rivas. De enda hus som är kvar är några Mac Donalds-
vägkrogar för dem som vill ha snabbmat, när de susar fram på den 
nya effektiva motorvägen. 

 
Det förefaller som en skräckvision. Men, kom ihåg, det är inte otänkbart, 
så har skett på andra håll i världen. 

Även om vi här alla är överens om att vi inte vill ha detta, måste vi 
ändå ställa frågan om varför.  

Vi måste inse att bevarandet av dalen är att avstå från snabbhet i 
transporter, att avstå från maximal kraftutnyttjande, att avstå från skogs-
bruk som ger största mängd biomassa. Dessutom tillkommer kostnader, 
för att hålla byggnader och landskap så som vi vill ha det. 

Vi får något annat istället, som vi värderar och vill betala för, och det-
ta andra får vi inte bara i Gudbrandsdalen, utan över hela landsbygden. 

Varför produktion 

Jag menar att man måste förstå detta andra, detta kostsamma som vi ef-
tersträvar, som ”produktion”. Vad jag då talar om är ett utvidgat, ett för-
ändrat produktionsbegrepp. Det kan förefalla som vad som är ”produk-
tion” är en självklarhet, men så är det inte. Begreppet är ett sätt att be-
skriva samhällets centrala målsättning, under förutsättning att denna 
kostar extra aktivitet. Innebörden av vad som är produktion förändrar sig 
därför över tid. 

Vad som är produktion under en period är inte riktigt detsamma som 
under nästa. Exempelvis Adam Smith, nationalekonomins fader, identifi-
erade inte tjänstesektorn som produktion. För honom var produkter enbart 
sådant som kunde lagras i varuhus och skickas med skepp. Förklaringen 
är att detta var innan tjänstesektorn klivit fram som en central och själv-
ständig del av produktionen. Adam Smith skulle ha förklarat sig med att 
tjänsterna inräknades i produktionen av varor. 

Den definition på produktion jag använder är: sådant som kräver extra 
kostnader och det som det finns efterfrågan på. När samhällets målsätt-
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ningsspektra förändrar sig kommer därför en ny typ av produktion att 
framträda, och det är det jag vill fånga med begreppet ”den nya produk-
tionen” 

Låt oss ta en liter mjölk. Om vi köper en liter ekologisk mjölk i affä-
ren så skulle man kunna säga att det inte bara är basmat vi konsumerar, vi 
köper också en viss mängd djuromsorg, en viss mängd landskapsvärden, 
och så vidare. Man skulle kunna dra streck på mjölkpaketet – så många 
deciliter djuromsorg, så många deciliter miljöhänsyn, någon deciliter 
kulturmiljö, osv., för att vara riktigt tydlig. Detta gäller för övrigt också 
den vanliga mjölken eftersom denna typ av värdeproduktion ingår i hela 
det nordiska jordbrukets aktivitet.  

Exempelvis det som vi förut fick gratis som en bieffekt av produktio-
nen av hö, ängsmarken, måste vi idag betala särskilt för – det har blivit en 
produktion av i första hand ängsmark och inte av hö. Om vi ser på djur-
omsorg var denna mera självklar när det fanns fem hönor och en tupp på 
en gård, än idag när tusentals hönor förs samman på små ytor för att ska-
pa kostandseffektiv produktion. Vi måste då tydligt se att kravet på för-
bättrade förhållanden för hönor är ett behov hos oss människor, det är en 
”djuromsorgsprodukt” som de flesta av oss efterfrågar. Vill vi ha det 
måste vi betala extra, i form ökade kostnader per höna. 

Att tydliggöra och sortera 

Man kan fråga sig vad det är för fördel med att tala om detta nya breda 
spekta av landsbygdsutnyttjande som ”produktion”. Jag menar att det är 
ett sätt att tydliggöra och lyfta fram kostnaderna, och därmed kunna ställa 
dem i relation till de samhälleliga behoven. Begreppet möjliggör för oss 
att tydligt ställa precisa frågor, som den samhälleliga värderingen i sådant 
som ”funktionalitet” och ”utveckling”. 

Som jag redan sagt tydliggör det att ett vackert landskap inte är gratis. 
Men begreppet ”den nya produktionen” gör det också möjligt att bättre 
identifiera samspelet mellan kollektiva insatser och privata. Dessa blir i 
denna nya produktion nämligen allt mer sammanflätade. Att enbart tala 
om den nya produktionen som skapandet av kollektiva nyttigheter är en 
felsyn. Mycket av den skapas genom privata initiativ. Stuguthyrning, 
hästgårdar och all den lokala aktivitet som vi gärna talar om ger exempel. 
Men samtidigt är dessa aktiviteter beroende av kollektiva insatser och 
stöd. Vi på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har ett landskapslabora-
torium för landskapsrekonstruktion på Krusenberg i Uppsala, där vi åter-
skapat stora arealer med agrarlandskap. Detta har höjt värdet på den pri-
vata kursgård som ligger intill, och de har fått beröm för det vackra land-
skap som omger dem. Vår avsikt är att beräkna de samhälleliga 
kostnaderna, som vi givetvis inte kan ta ut direkt av kursgården. 

Ett annat förhållande som blir tydligare är förhållandet mellan produk-
tion och konsumtion. Också detta tenderar att flyta samman i dagens 
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samhälle. Jag nämner all den aktivitet av skötsel och byggenskap som 
folk ägnar sig åt utan direkt betalning, för att gården skall bli vacker. 
Detta måste ses både som den enskildes produktion och konsumtion. 
Genom att identifiera de extra kostnader som det innebär att hålla land-
skapet och byggnaderna istånd, kan vi börja diskutera i vad mån privat-
personen själv konsumerar denna produktion och i vad mån staten kan 
behöva stödja detta som allmännyttig verksamhet. ”Den nya produktio-
nen” låter oss finna en väg genom denna motsättning. Vi får förbättrade 
möjligheter att sortera upp och se sambandet mellan kollektivt och privat, 
mellan konsumtion och produktion. 

Genom att lyfta fram och tydliggöra vad som är ”produktion” undvi-
ker vi också skönmålningar eller undandöljande. Idag produceras varg i 
Sverige. I själva verket är denna djurproduktion mer kontrollerad än den 
mesta annan djurproduktion i landet, eftersom i princip varje vargs rörel-
ser är övervakad. Men vi bör ta fram de reella kostnaderna för denna 
produktion för samhället som helhet för att med denna kunskap kunna ta 
ställning till denna djurhållning, och även väga in eventuella framtida 
vinster i form av jaktlicenser etc. Att tala tydligt om vad denna extra 
kostnad, denna produktion av värden, handlar om underlättar diskussio-
nen. 

Detta är också en del av en ny historisk epok. Under årtusenden har 
samhällets målsättningsparadigm dominerats av att det skall föda sin 
befolkning. Denna målsättning har uppfyllts. Därefter kom årtionden då 
målet var att förse befolkningen med materiell basutrustning, välfärds-
samhällets epok. Även detta är vi på väg att uppfylla, och det inte bara i 
Väst. Nu kommer en epok där andra behov tränger sig fram, som hänsyn 
till miljön, när den utnyttjas för hårt. Men också hänsyn till att männi-
skorna har ett brett behovsspektra i form av rekreation, njutning med 
mera. Därtill kommer att människor idag pressas mentalt av informa-
tionssamhället och rekreationen bara därför blir allt viktigare. 

En helhetssyn 

Denna nya produktion måste ses som en helhet. Jag skall precisera några 
missgrepp som avsaknaden av helhetssyn kan leda till. 

1. Det första är ensidighetens misstag, som bara stirrar på en typ av 
värdeproduktion. Exempelvis finns det en grupp som enbart talar om 
biodiversitet, det vill säga en biologisk mångfald av växter, utan att se 
denna som en del av helheten. För dem är de betande korna i huvudsak ett 
medel att skapa biodiversitet. Det räcker inte med att konstatera biodiver-
sitet har skapats av mänsklig aktivitet, man måste också se den mänskliga 
aktiviteten som sådan, man måste se djuren och den djuromsorg vi vill 
lägga på dem, man måste se produktionen av särskilt välsmakande kött, 
man måste se kulturella värdena som ligger i landskapet liksom skön-
hetsvärden. Samma sak gäller givetvis varje del av värdeproduktionen. Vi 



42 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 

måste se dem som delar av en helhet som ibland interagerar och ibland 
motverkar varandra. Här finns ett viktigt forskningsområde i att identifie-
ra konkurrerande och samverkande delar av den nya och den traditionella 
produktionen. 

2. Det elitistiska misstaget följer av att den privata konsumtionen be-
tonas allt för mycket. Förvisso kan delar av den nya produkten vara ex-
klusiv, för en välbeställd elit, i form av utsökta restauranger eller hotell 
med underbar utsikt. Men den nya produktionen måste i huvudsak vara 
tillgänglig för de flesta för att få ett demokratiskt stöd. Dessutom ligger 
den allmänna tillgängligheten ofta i själva värdeproduktionen. Tänk på ett 
vackert område vilket som helst. Man kan bygga exklusiva villor och 
restauranger, och inte sällan kommer detta att förstöra det man vill ha, 
nämligen den vackra utsikten. Här finns en viktig diskussion rörande 
exempelvis ”varsam massturism”. 

3. Det nationella misstaget följer av att många tror att den nya produk-
tionen bara tillhör västerlandet och ibland till och med i särskild hög grad 
det egna landet (eller den egna regionen). Men varje land ger sina bidrag 
till den nya produktionen, finska sjöar är lika viktiga som norska fjordar. 
Och den nya värdeproduktionen sker också långt utanför Europa. Skydd 
av regnskogarna är en del av den nya produktionen. Här produceras bio-
diversitet, skydd för klimatet, skydd för den lokala produktionen och i 
vissa områden turistiska värden. Det europeiska kulturlandskapet är gi-
vetvis inte det enda som skall bevaras. Terrasseringarna i södra Kina 
sträcker sig upp mot kullarnas topp, detta är en del av världskulturarvet, 
och det kommer att kräva extra insatser för att bevaras. 

Behovet av teori 

Ingen samhällelig förändring kan genomföras utan att man diskuterar 
grundläggande teoretiska aspekter. Detta ligger inte bara i det mänskliga 
samhällets natur, där reflektionen är en given del av den historiska ut-
vecklingen, det är också först genom den teoretiska förståelsen som vi 
kan få möjlighet att styra skeendet. När välfärdssamhället började genom-
föras efter den stora ekonomiska krisen omkring 1930 fick detta genom-
förande olika utförande i USA, i de centrala delarna av Europa och i 
Nordeuropa mycket beroende på den ideologiska och teoretiska debatt 
som fördes i dessa olika områden. Man skulle kunna hävda att historien 
tenderar att brutalt korrigera de samhällen som tar felaktiga beslut, vår 
tids miljödebatt kommer troligen att ge framtidens historiker rikligt med 
exempel på detta förhållande. Men samtidigt måste man se att det finns 
irreversibla misstag, och inte minst därför behövs den djupgående diskus-
sionen som fotas i vetenskapligt belagda fakta. 

Landsbygdens befolkning kan tas som ett exempel. I vissa storstadsnä-
ra områden ökar den, delvis som en följd av effektivare transportmedel. I 
andra områden har minskningen stannat av, och ytterligare andra områ-
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den sker en fortsatt befolkningsminskning. Dessa skeenden tillhör dem 
som kan göras tydligare med hjälp av begreppet ”den nya produktionen”. 

Den enda på längre sikt hållbara argumentationen för att det skall fin-
nas en stark befolkning på landsbygden är att dessa behövs för den nya 
produktionen. Om vi bara ser till effektiv produktion av föda och fibrer 
behövs det allt färre, men om vi tar in hela detta spektrum av ny produk-
tion så kommer det fortsatt att behövas en relativt talrik befolkning över 
stora delar av landsbygden. I detta ingår också att se staden och lands-
bygden som en alltmer integrerad enhet där stadsborna, som är de flesta, 
på olika sätt efterfrågar landsbygdens produkter. En utmaning för forsk-
ningen är att skapa instrument för att identifiera de verkliga kostnaderna 
för att hålla landskapet öppet, och kostnaderna för att låta de som sköter 
landsbygden bo kvar, etc. 

Denna typ av forskning, och andra motsvarande, behövs annars kan vi 
komma till ett läge då Gudbrandsdalen ödeläggs av dem som har bättre 
utformade och grundade argument. 
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Nøkkeltall om kulturlandskapets kulturverdier 

Ole Osvald Moss 
ole.osvald.moss@ssb.no  

Resultater og mulighede 

På vegne av Nordisk ministerråds prosjektgruppe for oppfølgning av 
næringsutvikling i distriktene og kulturlandskap (NordFram) har Land-
bruksdepartementet (LMD) gitt Statistisk sentralbyrå (SSB) i oppdrag å 
foreslå et sett med nøkkeltall som viser hvor like/ulike vi er i Norden. 
Hensikten er å danne et bakteppe for presentasjon av resultater i prosjekt-
gruppens rapport. 

På neste side presenteres tall for et sett med indikatorer som bygger på 
eksisterende data. Settet har også blitt vurdert av representantene i Nor-
disk kontaktnett for landbruksstatistikk.  

I prinsippet er det mulig å lage et nær sagt uendelig antall indikatorer. 
Siden de nordiske land naturgeografisk sett er meget forskjellige, vil in-
dikatorer av stor relevans for noen land ha liten eller ingen betydning for 
andre. 

Siden indikatorer for landskapsutvikling nylig er behandlet av Wenche 
Dramstad m.fl i rapporten En bærekraftig utvikling. Mulige indikatorer 
for jord- og skogbruk (TemaNord rapport 2005:536), kommer vi ikke inn 
på dette temaet her. Den nevnte rapporten redegjør også for OECDs ge-
nerelle kriterier for valg av indikatorer.  

For de aller fleste indikatorer har det vært lett å hente sammenlignbare 
landdata direkte fra offisielle kilder, fortrinnsvis Nordisk statistisk Årbok 
og Eurostats hjemmeside på Internett. I Norden er vi meget godt forspent 
med stedfestede data, og dersom det oppnås konsensus om avgrensning 
og inndeling, kan mange indikatorer deles opp for ulike regioner i hvert 
land.   

Vi håper vårt innspill vil stimulere til tettere kontakt mellom statistike-
re og policy-makere for videre utvikling på dette området. Det er lettere å 
bli enige om et offisielt sett med indikatorer for rural utvikling i Norden 
enn for hele Europa, og slik statistikk vil bli etterspurt i årene som kom-
mer.  
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Tabell 1.  Några nøkkeltall om kulturlandskapets kulturverdier. 

Norge Sverige Danmark Finland Island Åland 

Befolkning (1 jan 05) 

Antall innbyggere 4 606 363 9 011 392 5 411 405 5 236 611 293 577 26 530
Antall innbyggere per km2 landareal 15,1 22,0 126,7 17,2 3,3 17,4

Antall innbyggere i hovedstadsområdene i 
prosent av antall innbyggere i alt 22,2 20,8 33,8 18,7 62,8 40,4

Areal 

Totalt areal, km2 323 802 450 295 433 76 338 145 103 300 1 552
Areal av sjøer og elver, km2 19 522 39 960 667 33 672 13 700 25
Landareal, km2 304 280,0 410 335,0 42 709,0 304 473,0 89 600 1 527,0
Åkerjord i prosent av jordbruksareal i drift 60,8 84,2 92,8 98,8 .. 72,1
Skogareal i prosent av landarealet 24,5 55,4 11,1 75,9 1,7 58,3

Jordbruk 

Sysselsatte i alt, 1000 (2004) 2 276,0 4 212,7 2 604,0 2 344,0 150,3 13,2
Sysselsatte i jordbruk, skogbruk, jakt og 
fiske i prosent av sysselsatte i alt, % 3,5 2,1 2,9 4,7 6,0 5,3
Bruttoprodukt i jordbruk, skogbruk, jakt og 
fiske i prosent av bruttoprodukt i alt 1,5 1,8 2,2 3,1 7,3 2,9
Antall jordbruksbedrifter i 1995 (Ulikt grunn-
lag) 83 220 88 830 68 770 100 140 4 659 809
Antall jordbruksbedrifter i 2003 58 230 67 890 48 610 74 320 4 246 626
Antall jordbruksbedrifter,  
% endring 1995–2003 -30,0 -23,6 -29,3 -25,8 8,9 -22,6
Gj.sn. jordbruksareal i drift per jordbruksbe-
drift, ha 17,9 46,1 54,7 29,9 29,0 30,9
Gj.sn. antall melkekyr per jordbruksbedrift 15,9 41,4 75,0 17,2 24,7 18,8
Gj.sn. antall husdyrenheter per ha jord-
bruksareal i drift (2003) 1,21 0,59 1,71 0,53 .. ..

Miljø (2003) 

Jordbruksareal i drift på jordbruksbedrifter 
som driver økologisk jordbruk, ha 46 020 207 320 164 520 143 700 4 900 2 810
Jordbruksareal i drift på jordbruksbedrifter 
som driver økologisk jordbruk i prosent av 
jordbruksareal i drift i alt (Ulikt grunnlag) 4,4 6,6 6,2 6,5 .. 14,5

Næringsutvikling (2003) Prosentandel jordbruksbedrifter med ulike tilleggsnæringer: 

– med turisme o.l. 5,7 2,9 0,7 3,0 3,5  Inkl. i FI 
– med håndverk o.l. 1,5 0,8 1,5 0,4  ..   Inkl. i FI 
– med bearbeding av jordbruksprodukter 0,5 1,3 0,4 1,5  ..   Inkl. i FI 
– med bearbeiding av skogsvirke 6,8 1,0 - 1,7  ..   Inkl. i FI 
– med akvakultur : 0,2 - 0,1  ..   Inkl. i FI 
– med produksjon av fornybar energi : 0,6 1,8 1,9  ..   Inkl. i FI 
–  med leiekjøring 15,5 6,0 6,7 13,7  ..   Inkl. i FI 
– med annen tilleggsnæring 2,7 2,9 5,5 9,5  ..   Inkl. i FI
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Nordisk idéportal 

Hans-Olof Stålgren 
hans-olof.stalgren@hush.se 

Ur TemaNord 2007:505. En nordisk idéportal för landsbygdsutveckling 

I Norden finns ett antal aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling i 
projektform. Landsbygdsutvecklingen finansieras delvis av offentliga 
medel via EU-program, samt nationella och regionala program. Privata 
och ideella insatser står för resten. Det finns ingen nordisk samordning av 
informationen om vilka projekt som pågår, vad de syftar till och deras 
resultat. Det förekommer inte heller något organiserat samarbete eller 
kontaktnätverk mellan de nordiska ländernas olika program för landsbyg-
den. De olika projektdatabaser som finns har varierande konstruktion, 
tillgänglighet och omfattning.  

En viktig nyhet i EU:s kommande strukturfondsperiod är att det nya 
Landsbygdsprogrammet föreskriver att varje medlemsstat skall ha ett 
nationellt nätverk för landsbygden. Här kommer ansvaret för erfarenhets-
spridning, information och analys att ligga. Dessa strukturer kommer att 
behöva projektdatabaser för att offentliggöra och dokumentera respektive 
programs genomförande.  

Med en gemensam sökmöjlighet i sådana olika nationella databaser 
skapas möjlighet till överblick, samordning och jämförelser mellan olika 
projekt inom landsbygdsutveckling i hela Norden. Andra fördelar med 
gemensam sökmöjlighet är att man kan ge varandra goda och mindre 
goda exempel på projekt. Dessutom möjliggörs uppföljning av projekt 
och resultat vilket främjar lärandet mellan projekt och mellan länder och 
individer. 

Förslag 

Rapporten, som NordFram beställt, föreslår en gemensam nordisk portal 
för databaser med landsbygdsutvecklingsprojekt. Tanken är att existeran-
de nationella projektdatabaser för landsbygdsutveckling i Norden på ett 
enkelt sätt skall göras sökbara via en gemensam webbportal. Detta kan 
ske utan att orsaka stort extraarbete eller införande av nya system. Genom 
att till varje enskild databas lägga en programinstruktion (här kallad adap-
ter) kan förutbestämda data från varje projekt kontinuerligt skickas från 
varje aktörs egen databas (här kallad originaldatabas) till en gemensam 
databas (här kallad slavdatabas). Via en webbportal görs slavdatabasen 
tillgänglig för sökning. För djupare information om respektive projekt 

mailto:hans-olof.stalgren@hush.se
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finns sedan en direktlänk till projektet och den databas från vilken infor-
mationen speglas och där ytterligare uppgifter finns.  

Föreslagna grundläggande projektuppgifter som skall exporteras till 
slavdatabasen är: 

 
• Projektnamn. 
• Projektägare med kontaktuppgifter. 
• Kort sammanfattning. 
• Eventuellt mer detaljerad beskrivning. 
• Nyckelord associerade till projektet (gör sökning lättare). 
• Hur projektet finansierats ev. stödprogram m.m. 
• Resultat, rapporter, indikatorer etc. 
• Slutsatser. 
• Unik kod/Projekt-ID 

 
Genomförs förslaget kan en sådan portal i en förlängning också tjäna som 
mötesplats för forskare, utbildare, etc. 

Flera aktörer i alla nordiska länder har kontaktats och visat ett stort 
positivt intresse. De flesta existerande databaser är konstruerade så att de 
lätt kan kompletteras med den föreslagna lösningen och aktörerna ser 
inga hinder att genomföra den kompletteringen. 

För en snabb start föreslås som ett första steg en testomgång där några 
databaser görs sökbara enligt förslaget och webbportalen etableras i en 
enkel form. Efter en utvärdering avgörs eventuell utvidgning till en större 
skala. De kommande nationella nätverken för landsbygdsutveckling inom 
EU:s medlemsstater föreslås få en viktig roll i ansvaret för webbportalen. 



48 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 

Kultur og oplevelseökonomi i de Nordiske landdistrikter 

J. Manniche och A. Bach Jensen 
manniche@crt.dk 

Ur TemaNord 2006:532. Kultur- og oplevelsesøkonomi 
i nordiske landdistrikter 

Kultur- og oplevelsesøkonomien repræsenterer nye dynamiske udvik-
lingsmuligheder for landdistrikterne i de nordiske lande – både økono-
misk, socialt og kulturelt. Den stigende efterspørgsel efter oplevelser, 
kultur- og ferietilbud, lokale kvalitetsprodukter mv. giver landdistrikterne 
muligheder inden for turisme, kulturliv, kunsthåndværk, multifunktionelt 
landbrug mv. Mange spændende udviklingsprojekter og forretningsaktivi-
teter vokser i disse år frem lokalt, men de nordiske lande kunne drage stor 
nytte af en koordineret udviklingsindsats. I projeket foreslås det, at føl-
gende initiativer iværksættes gennem Nordisk Ministerråd: 
 
• Koordination af nationale og EU-relaterede programmer og støtteord-

ninger for udvikling i landdistrikter. Kultur- og oplevelsesøkonomi 
udpeges som et indsatsområde, der kan medvirke til diversificering af 
landdistrikternes økonomi, bevaring af landskaber og nordisk kultur-
arv, bæredygtig naturudnyttelse samt øget livskvalitet. Nordiske net-
værksprojekter kan gives særlig prioritet. 

• Etablering af et nordisk rådgivnings-, videns- og formidlingscenter 
for kultur- og oplevelsesøkonomi i landdistrikter. Centret skal bistå 
og rådgive lokale aktører i forbindelse med forberedelse og gennem-
førelse af projekter inden for denne kompetencemæssigt utraditio-
nelle og bredt sammensatte sektor, sikre indsamling og spredning af 
viden og erfaringer på nordisk niveau samt lette tværnationalt sam-
arbejde og netværksdannelse.  

• Igangsættelse af et nordisk tværdisciplinært forskningsprogram for 
kultur- og oplevelsesøkonomi i landdistrikter. 

mailto:manniche@crt.dk
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11 gode exempler fra Nordiske landdistrikter 

Wij Trädgård. Et centrum for nordisk havekultur 
Wij Trädgård i Ockelbo i Sverige er et centrum for nordisk havekultur og 
består af mange forskellige haver, parker og anlæg, bl.a. rosenhave, 
skovhave, legeplads og orangeri. Løbende arrangeres kunstudstillinger, 
musikarrangementer og kurser, og der er planteskole, gaveshop og restau-
rant. Fra efteråret 2006 har stedet også haft en højskoleuddannelse for 
gartnere. Se www.wij.se  

Wij Trädgård skulle sætte Ockelbo på landkortet – tiltrække mange 
besøgende og bidrage positivt til områdets udvikling. Dette er i stor ud-
strækning lykkedes trods visse økonomiske og organisatoriske vanskelig-
heder. Wij Trädgård har ramt en tendens i tiden, har en væsentlig attrak-
tionsværdi og har haft en gunstig effekt på områdets turisme.  

Gisles Saga. Turism kring en islandsk saga 
Området omkring Tingeyri i én af Islands tyndest befolkede regioner, 
Vestfjordene, skal udvikles til en turistdestination. En oplevelsesdestina-
tion opbygget omkring vikinger og sagaer. Central er Gisles Saga, der 
udspiller sig netop her, og er én af de bedst kendte islandske sagaer. In-
formation langs hovedvejene, afmærkede vandrestier i Gisles fodspor og 
en Vikingefestival i Tingeyri er nogle af de turismeprodukter, indbygger-
ne i samarbejde med det regionale udviklingskontor har arbejdet på at 
udvikle siden 2003. Se www.sagalands.org  

Blandt de vigtigste faktorer for projektets resultater er et godt idé-
grundlag, en lokalbefolkning, der tog ejerskab for projektet allerede i den 
spæde begyndelse, samt en ihærdig indsats fra Westvikings (en non-profit 
organisation, der har til formål at udvikle sagabaseret turisme i området).  

Rudi Gard. En kulturgård med koncerter, teater etc. 
Rudi Gård ligger i Gudbrandsdalen 70 kilometer nord for Lillehammer, 
Norge. På gården bor Nina og Øystein, med børn og forældrer. Familien 
driver i fællesskab kulturgården Rudi Gård, hvor der sommeren igennem 
præsenteres en lang række underholdningsarrangementer – fra koncerter 
over kunstudstilling til revy og teater. På Rudi Gård mødes professionelle 
og amatører inden for norsk kulturliv, og stedet er blevet et vigtigt møde-
sted for såvel bygdens lokale, turisterne og kulturinteresserede fra hele 
fylket. Rudi Gårds aktiviteter er vokset med stor hast. Den første sæson, 
sommeren 2000, kom der 100 besøgende, og siden er virksomheden vok-
set og besøgstallet steget markant. I sæsonen 2005 havde Rudi Gård over 
8500 besøgende. Se www.rudigard.no 

http://www.wij.se/
http://www.sagalands.org/
http://www.rudigard.no/
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De fysiske rammer kan rumme flere besøgende, men tiden vil vise, 
om større succes kan gå hen og bliver en hæmsko. I lighet med mange 
andre oplevelsesbaserede virksomheder er der nemlig en risiko for, at 
yderligere vækst på Rudi Gård kan medvirke til, at stedet mister sin 
charme og sit særpræg. 

Skolan på Skutan. Skærgårdskultur till skoleelever 
Skolan på skutan er et projekt af Sydkustens Landskapsförbund. Projektet 
sigter mod at formidle den kulturarv, som de finlandssvenske træskuder 
repræsenterer, til børn og unge i de finlandssvenske kommuner. Projektet 
giver skoleklasser mulighed for at arbejde med skibsfart som tema i læn-
gere tid. I løbet af skoleåret lærer eleverne om håndværket, maden, tradi-
tionerne og historierne om skærgårdens almuekultur og kobler denne 
viden til det moderne samfund. Projektforløbets højdepunkt er en fireda-
ges sejlads i Skærgården. Se www.kustkultur.fi/skutan  

Udover at projektet kan inspirere til udvikling af nye undervisnings- 
og lejrskoletilbud, kan det medvirke til at øge børnenes kendskab til den 
lokale skærgårdskultur, og måske give dem redskaber til senere at udvikle 
kulturturismetilbud og tværnationale netværk. 

LandArt. Kunst i landskabet 
Projekt LandArt består af 11 kunstværker på 11 forskellige lokaliteter på 
Lolland og Falster i Danmark. Kunstværkerne er en rejse i samspillet 
mellem kunst og landbrug – kunst møder land, og land møder kunst – til 
glæde for turister, lokale, landmænd og kunstnere. LandArt består blandt 
andet af billeder og skulpturer, som er malet, sprøjtet eller formet i land-
skabet med afgrøder i forskellige typer og farver. Det kan også være 
kunst med udgangspunkt i dyr, maskiner eller andet fra landsbrugets ver-
den. Se www.land-art.dk  

Forventningen er, at LandArt kan inspirere til nye måder at forvalte 
landbrugsressourcer på. Her tænkes specielt på det multifunktionelle 
jordbrugs muligheder, hvor landbruget indgår i nye sammenhænge, der 
også åbner for nye indtjeningsmuligheder indenfor f.eks. turisme og nye 
måder at bruge landskabet på. Et skarpt fokus på nytænkning og fortsat 
konceptudvikling er dog tvingende nødvendigt, hvis projektet skal genta-
ges eller overføres til andre steder, og hvis publikums og pressens op-
mærksomhed skal bevares år efter år på et marked, hvor kulturarrange-
menter byder sig til fra alle vinkler. 

http://www.kustkultur.fi/skutan
http://www.land-art.dk/
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Ishestar. Islands kultur og natur fra hesteryg 
Ishestar er en privat virksomhed, som arrangerer ture på islandske heste 
rundt i hele Island. De islandske heste udgør en særdeles levende del af 
den islandske kulturarv, og at ride på islandsk hest udgør en essentiel og 
meget autentisk del af det islandske turistprodukt. Turene introducerer 
gæsten til den traditionelle islandske måde at rejse på, og essensen af 
virksomhedens filosofi er, at omgås den islandske natur og kulturarv med 
respekt. Se www.ishestar.is  

Ishestar er i dag en af Islands førende virksomheder inden for sit om-
råde med omkring 20 ansatte. Der er dog mange konkurrenter og for at 
bevare placeringen som nummer et, er fortsat produktudvikling og kvali-
tetssikring af stor betydning. Ishestar har i takt med øget omsætning og 
finansieringsgrundlag løbende udvidet sine aktiviteter, og har idag et 
moderne, veludstyret ridecenter med butik og restaurant. Virksomhedens 
turprogram er endvidere vokset fra små, kortvarrige dagture til et bredt 
sammensat program. 

Sjuhäradsmat. Fokus på regionale fødevarer 
Projektet Sjuhäradsmat er et miljø- og handelsprojekt, der arbejder for at 
udvikle og støtte små virksomheder inden for produktion og forædling af 
fødevarer produceret i Sjuhärads-området i Västergötland, Sverige. 
Ydermere fokuseres der på at skabe forudsætninger for, at de lokale fø-
devarer også bliver afsat i de lokale dagligvareforretninger og dermed 
kommer områdets forbrugere, handelsliv og miljø til gode. Se 
www.sjuharadsmat.com  

Sjuhäradsmat skiller sig ud fra andre lignende lokale udviklingspro-
jekter ved at være meget koncentreret og ambitiøst. Projektet har opnået 
store resultater blandt andet gennem en omfattende kommunikations- og 
markedsføringsindsats. Sjuhäradsmat er i dag en del af et stort netværk af 
regionale fødevareorganisationer, der vil sikre muligheden for at afsætte 
og dermed producere endnu større mængder i de kommende år. Tilsam-
men er 200 fødevareproducenter tilknyttet netværket, som har egne for-
retninger i et antal større byer. 

Projekt Kunsthåndværk. Udvikling og forbedring af et oplevelsesprodukt 
Bornholm er internationalt kendt for sit udbud af kunst og kunsthåndværk 
– et særkende, der også er vigtigt for øens turismeindustri. Turister stiller 
stadigt højere krav om autentiske, særegne oplevelser. Formålet med 
Projekt Kunsthåndværk er at sikre en fortsat udvikling og forbedring af 
”oplevelsesproduktet bornholmsk kunsthåndværk” ved at øge kunsthånd-
værkernes synlighed, opbygge netværker mellem disse, etc. En fælles 
hjemmeside til præsentation og salg af kunsthåndværk, og et extranet til 
kommunikation og netværksamarbejde kunsthåndværkerne imellem er 
blandt resultaterne af projektet. Se www.craftsbornholm.dk  

http://www.ishestar.is/
http://www.sjuharadsmat.com/
http://www.craftsbornholm.dk/
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Udover projektets håndfaste resultater har det medvirket til at skabe 
vigtige organisatoriske rammer om det lokale kunsthåndværks udvikling 
og til at placere det mere centralt i øens turismemarkedsføring. 

Den Gyldne Omvei. Mad og kultur i et smukt landskab 
Den Gyldne Omvei (DGO) er en sammenslutning af turismebaserede 
virksomheder langs rigsvej 761, på halvøen Inderøy i Trondheimsfjorden, 
Norge. DGO tæller 19 små fødevareproducenter, kunstnere, spisesteder, 
overnatningssteder og mindre kulturattraktioner såsom kirker og parker. 
DGOs primære indsatsområde er fælles markedsføring af de oplevelser 
virksomhederne langs rigsvejen kan tilbyde. Fællesskabet går forud for 
individuelle krav og ønsker, og aktørerne ser ikke hinanden som konkur-
renter, men som samarbejdspartnere. Se www.dengyldneomvei.no  

Siden starten i 1998 har såvel besøgstal som omsætning blandt DGO’s 
aktører været støt stigende. Fremover ligger udfordringen i fortsat at kun-
ne tilfredsstille de stadigt mere kræsne turister og i at stå distancen over 
for andre og i mange henseender sammenlignelige oplevelsestilbud og 
turismedestinationer, der vokser frem i stort antal i disse år.  

Hållbart Rally. Oplevelsesindustri omkring motorsport 
Hållbart Rally er et projekt, igangsat af Hagfors Kommune i Sverige, som 
skal opbygge en lokal oplevelsesindustri omkring motorsport. Hovedfor-
målet er at styrke økonomien og kvaliteten af megaeventen Uddeholm 
Swedish Rally – Sveriges største årligt tilbagevendende idrætsbegivenhed 
og en del af World Rally Championship (det eneste der køres i sne). Med 
afsæt i denne event er det andet projektmål at skabe en rallydestination 
med aktiviteter året rundt (rally, go-cart, speedway, minicross, snescoo-
ter, israce, kursus og konference mv.) Se www.rallyhagfors.com  

På begge aktivitetsområder er der skabt store resultater. Fremtids-
udsigterne tegner lyse for Hållbart Rally, vurderet på baggrund af idé-
grundlagets kvalitet, efterspørgslens størrelse og det faktum, at aktivite-
terne er blevet forankret i et privat-offentligt selskab.  

Forneldarnas Natt. Kultur langs Østersøens kyst 
Den sidste lørdag i august tændes der ved solnedgang bål langs med 
Østersøens kyst for at markere afslutningen på sommersæsonen. Lokale, 
sommergæster og turister samles om en aften med god mad, musik, dans 
og underholdning for at markere, at den hektiske sommersæson er ved at 
være forbi. Traditionen startede i den sydfinske skærgård, men målet er, 
at Forneldarnas Natt på sigt bliver en fælles kulturbegivenhed for befolk-
ningen langs hele Østersøkysten. Se http://www.sydkusten.fi/forneldar/  

Siden den første gang i 1992 er antallet af bål vokset år for år. I som-
meren 1999 steg antallet af bavne i Baltikum og Rusland til ca. 2000, og 
også i Polen, Sverige og på Bornholm tændes der bål flere steder. Succe-
sen kan bruges som indikator for, at der er grundlag for at udvikle flere 

http://www.dengyldneomvei.no/
http://www.rallyhagfors.com/
http://www.sydkusten.fi/forneldar/
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fælles kulturbegivenheder med afsæt i de betingelser og udfordringer, 
som er fælles for Østersølandene. 
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Kvinners rolle på landsbygden (projektförslag) 

Ragnhildur Sigurðardóttir 
ragnhildur.umhverfi@simnet.is. 

Grass root organisasjonen Levende landbruk (Lifandi landbúnaður) har 
arbeidet for likestilling innenfor landbruket pa Island siden 2002. Største 
prosjektet som vi arbeider med nå er Leonardo prosjektet Building 
bridges (building-bridges.is). Undertegnede holdt foredrag om arbeidet i 
Århus sommeren 2005 og arbeider med a lage en skandinavisk utgave av 
prosjektet. 

Forslag til skandinavisk utgave av Building bridges 

Prosjektets mal : 
• Å lage netverk mellom kvinner for å fremme kommunikasjon, sam-

arbeide, videreutdannelse og utvikling av ideer og prosjekter. 
• Å støtte kvinner pa landsbygden med mål om å få kvinner bedre 

integrert i landbruksktorens sosiale infrastruktur og at kvinner skal få 
mer aktiv indflydelse på sitt sosiale og økonomiske miljö. 

• Å involvere og stimulere kvinner på landsbygden til å bli mentorer 
for andre kvinner, i hvert deltakerland.  

• Å snu den rådende tendens til at unge kvinner forlater landbruksom-
råder.  

• Å øke verdiskaping pa landsbygden innefor et åpnet og mangfoldig 
landbruk. 

For å nå målene trenger vi:  
• Nettverk: Vi vil bruke de sterke kvinneorganisasjoner på lands-

bygdene rundt omkring i Norden, som allerede finnes. Netverket 
bygger pa at kvinner har kontakt med andre kvinner i sin gruppe, 
kontakt imellom kvinner i samme land og også med kvinner fra andre 
deltakerland. I hvert land blir det minst 5 aktive grupper, med 5–10 
kvinner i hver gruppe, som blir ledet av 2–3 nøkkelkvinner. 

• Å udvikle kurs og en håndbok for ledere af nettverksgruppene, med 
motiverende metoder til personlig utvikling af kompetanse og som 
fremmer iverksetting av nye tiltak innen næringutvikling eller sosialt 
miljø. 

• Å utforme og gjennomføre en undersøkelse for å avdekke behovet for 
utdannelse for kvinner pa landsbygden, målrettet mot å hente mer ut 

mailto:ragnhildur.umhverfi@simnet.is
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av ressursene som finnes på gården, og å øke personlig utvikling og 
skabe iverksetterånd. 

• Et blendet-learning miljø (ansikt til ansikt-undervisning og e-
learning), som kan tilby moduler til workshops med lokale og regio-
nale grupper, kombinert med underviserstøttet e-learning. 

Eventuelle partnere 

For å bygge på det beste som har vært gjort innenfor dette området i Nor-
den, har vi vært i kontakt med sentrale kvinneorganisasjoner. Landbruks-
universitetet på Island, grass root organisasjonen Levende landbruk og 
Norsk senter for bygdeforskning vil sørge for medvirkning og finne eg-
nede partnere nar søknaden blir utarbeidet. 
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Landskapsforskning vid Krusenberg 

Clas Tollin och Janken Myrdal 
Clas.Tollin@ekon.slu.se  

Den ökande produktiviteten såväl per ytenhet som per nedlagd arbetstid 
har medfört att stora delar av det nordiska jordbrukslandskapet håller på 
att försvinna. Utvecklingen är likartad i övriga Europa. För att bevara de 
biologiska och historiska värdena som landskapet besitter, måste vi också 
ha en verksamhet som håller jordbrukslandskapets marginalområden och 
marginalmarker öppna. För närvarande finns ett underskott vad gäller 
forskning kring dessa frågor, dvs. hur jordbruksproduktionen relateras till 
EU:s olika stöd och hur ett rationellt jordbruk kan bedrivas med större 
hänsyn till miljön. Därför ordnade NordFram ett seminarium där proble-
matiken diskuterades. Nedan tas några viktiga områden upp. 

Forskningsbehov om den nya produktionen på landsbygden 

• Jordbrukspolitikens kostnader är inte relaterade till kunskapsunderlag 
vad gäller produktion av biologiska och historiska värden i landska-
pet. Man behöver forskning både på brukarnivå, från företagarper-
spektiv, och vad gäller det långsiktiga utfallet i värdeproduktionen. 
En del av denna forskning kräver landskapslaboratorier i skala 1:1, 
där forskningen har en långsiktig rådighet över marken för att kunna 
genomföra praktiska försök och beräkna faktiska kostnader. 

• Vi behöver också utveckla metoder för denna nya typ av landskaps-
forskning, för att skapa empiri rörande nyttjandet och tillgänglig-
görandet av landskapet. Även här krävs tillgång till landskapslabora-
torier där konkreta undersökningar kan genomföras och nya metoder 
prövas. Ett exempel är att se hur människor rör sig i och använder 
iordningsställda stigar och landskap. 

• Det är viktigt att forska kring värdeproduktionen i landskapet som en 
helhet, där det finns samverkande och motverkande faktorer, för att 
hindra missgrepp där man gör åtgärder utan att man förstår och tar 
hänsyn till mångsidigheten. 

• En annan viktig forskning handlar om att sätta in Sveriges landskap 
och målsättningar i ett internationellt sammanhang, där man både kan 
se den svenska särarten och att det finns gemensamma drag i den 
internationella utvecklingen. 

mailto:Clas.Tollin@ekon.slu.se
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Krusenberg – det historiska landskapsexperimentet 

Ett forskningsprojekt 2001–2005 med inriktning mot ekonomi och prak-
tisk hantering av landskapets historiska dimension och biologiska inne-
håll har använt Krusenbergs egendom som ett laboratorium i skala 1:1. 
En deluppgift har varit att pröva hur brukarna vid sidan av produktionen 
av föda och fiber kan utveckla ”den nya produkten” landskap. Tanken är 
att dessa två rumsligt bundna verksamheter ska kunna bedrivas integrerat 
på ett ekonomiskt och rationellt sätt, både från ett samhällsperspektiv och 
ett företagarperspektiv. Det är alltså inte ett reservatstänkande utan ett 
försök till en ekonomisk hållbar produktion för ett stort antal jordbruksfö-
retag som är utgångspunkten.  

Forskning kring timning och former för vård och hävd av landskapet 
är en viktig del i experimentet. Ur ett biologiskt perspektiv är det viktigt 
att se hur landskapets flora och fauna svarar på olika slags betestryck, 
slåtter och lövtäkt men även hur dessa verksamheter kan samordnas med 
produktionen av föda och fibrer. 

Behovet av forskning kring detta problemområde aktualiserades av 
Janken Myrdals utredning ”Den nya produktionen – det nya uppdraget” 
Jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv (Ds 2001:68). 

Tanken är att vi genom projektet ska kunna svara på en del av de frå-
geställningar som uppkommit i Myrdals studie. Frågor som vi vill belysa 
är såväl företagsekonomiskt som nationalekonomiskt relaterade. Vidare 
granskas nuvarande regelverk kring jordbrukets miljöstöd. 

 
• Hur ska en brukare eller bonde bedriva landskapsvårdande 

verksamhet som är företagsekonomiskt attraktiv?  
• Hur kan behovet av den nya produkten ”Landskap” mätas och 

värderas på ett relevant sätt? 
• Kan detta ”landskapsbehov” tillgodoses inom rimliga kostnader?  
• Hur konsumerar man en landskapsupplevelse och när är man i så fall 

att betrakta som landskapskonsument?  
• Hur ska ersättningen för landskapsvårdande verksamhet fördelas 

mellan kollektivet och den enskilde?  
• Vilka anomalier och skevheter finns i nuvarande regelverk utifrån de 

övergripande politiska ställningstagandena? 
• Hur verkar regelverkets ekonomiska utfall utifrån olika objekt? Vilka 

missgynnas? Vilka ”ligger rätt”? Vilka överskattas? 
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Store nye landbruksbygg i landskapet 

Solveig Svardal og Ola Johansen 
svardal@tmforskbo.no; ojo@fmfi.no 

Ur Tema Nord 2007:522 ”Store nye landbruksbygg i landskapet” 

Må dei nye store landbruksbygga sjå ut som fabrikkhallar lausrivne frå 
tradisjonelle tunformer og landskap, eller er det mogleg å finne løysingar 
som gjer at dei spelar på lag med landskapet? Dette var det sentrale 
spørsmålet på eit nordisk seminar på Jæren hotell 19.–21. september 
2006. Nordiske kapasitetar innan forsking, forvalting og planleggjing var 
invitert til å klarleggje spørsmålet frå ulike synsvinklar:  

 
• Moglege konfliktar omfatter både direkte øydeleggjing av kultur-

minne over eller under markoverflata, ulike former for landskaps-
inngrep og visuell forringing av kulturmiljø og landskap. Korleis 
sameine omsyn  til landskap, jordvern, kulturmiljø, kulturminne og 
lokal byggjeskikk med praktiske og funksjonelle krav?  

• Korleis skal nye bygningar utformast og lokaliserast?  
• Kva skjer med eksisterande bygningar som mister sin opphavlege 

funksjon?  
• Korleis fungerer planlovverket i forhold til å ivareta landskap, kultur-

miljø og kulturminne ved byggjesaker i landbruket? Er kommunar og 
byggherrar merksam på meldeplikta etter kulturminnelova i desse 
sakene? 

• Kva skjer med beiting og landskapspleie når beitedyr blir flytta frå 
eksisterande tunområde til nye fellesfjøs på tomter som ligg lenger 
vekk, og skilt frå beiteområda? 

 
Desse bidraga har vore utgangspunkt for arbeidsgruppa som kjem med 
framlegg til ein tiltaksplan for å få betre landskapstilpassa landbruksbygg 
i framtida. 

Bakgrunn og utfordringar 

I alle dei nordiske landa er vi vitne til ei sterk strukturrasjonalisering i 
landbruket: Vi får stadig færre, men større gardsbruk. Auka husdyrkonse-
sjonsgrenser og sterkare satsing på samdrifter i mjølkeproduksjonen med 
omsetjelege mjølkekvoter er særleg med på å setje fart i utviklinga. 

Dei nye bygningane som blir bygde er svært store samanlikna med 
byggjeskikken for 10–20 år sidan. Vi registrerer at bygningane i aukande 

mailto:svardal@tmforskbo.no
mailto:ojo@fmfi.no


 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 59 

grad blir planlagde av maskin- og innreiingsfirma og i mindre grad av 
arkitektar og bygningsplanleggjarar. Denne utviklinga får store konsek-
vensar for kulturlandskapet. 

Landbruket har sterk legitimitet i det norske folket. Denne legitimite-
ten er i aukande grad forankra i eit landbruk som produserer fellesgode 
som kulturlandskap og levande bygder med miljøvenlege driftsformer. 
Utviklinga vi no ser kan true denne legitimiteten. Nye storfjøs kan under-
grave og forringe dei landskapsverdiar jordbruket tidlegare har skapt. 
Framlegget til tiltaksplan vil vere eit steg i riktig retning for å sikre støtte 
til framtidslandbruket i landet. 

Framlegg til tiltaksplan 

Arbeidsgruppa gjer framlegg om at det blir sett i verk eit 5-årig program 
under leiing av Landbruks- og matdepartementet, og gjer framlegg om 
ein tiltaksplan med 3 deltema: 
 
• Store nye landbruksbygg og landskapsplanleggjing 
• Design av store nye landbruksbygg og tun 
• Ny bruk av ledige landbruksbygg 

 
Innafor kvart deltema er det framlegg om tiltak innafor følgjande innsats-
område: 

 
• Pilotprosjekt 
• Kompetanse 
• Informasjon og motivasjon 
• Verkemiddel 

 
Arbeidsgruppa gjer framlegg om følgjande tiltak: 

Store nye landbruksbygg og landskapsplanleggjing 

• Utvikle rettleiarar (pilotprosjekt) for planleggjing av 
landbruksbygningar i landskapet 

• Utvikle kurs for studentar og EVU-kurs for bygningsplanleggjarar og 
arkitektar 

• Auke medvitet om landbruket sitt ansvar for å forme og påverke 
landskapet på ein positiv måte 

• Mal for byggjeskikkrettleiarar 
• Eksempelsamling for bruk av plan- og bygningslov i 

landbruksområde 
• Årlege nordiske seminar om landbruksbygg i landskapet 
• Utvikle kurstilbod for tilsette i kommunane  
• Store nye landbruksbygg som tema på samlingar i forvaltninga 
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• Nye verkemiddel som sikrar opne landskap gjennom beiting nær 
bygningar og tun 

• Presisere kommunane sin muligheit til å krevje konsekvensutgreiing 
og reguleringsplan for store byggjesaker, og til å styre utviklinga i 
LNF-områda i kommuneplanen 

Design av store nye landbruksbygg og tun 

• Pilotprosjekt for å utvikle prosjekteringsprosessen og metodar for å 
komme fram til gode løysingar. 

• FoU-prosjekt for å utvikle rasjonelle fundamenteringsløysingar og 
tekniske løysingar knytt til lager for gjødsel og fôr 

• Pilotprosjekt for å utvikle nye ferdighusmodellar med betre 
landskapstilpassing 

• Utvikle kurs i etologi og husdyrproduksjon for arkitektstudentar og 
som EVU-kurs for arkitektar 

• Utvikle kurs om design av store bygningar i landskapet for UMB-
studentar og som EVU-kurs for bygningsplanleggjararar / arkitektar 
og leverandørar av ferdighus og teknisk utstyr / innreiingar 

• Utvikle rettleiar og insprasjonshefte til sjølbyggjarar 
• Etablere agroarkitekturpris 
• Gjennomføre arkitektkonkurranse for nye landbruksbygg 
• Bok om landbruksbygg og tun 
• Betre styring og kontroll av nye landbruksbygg etter plan- og 

bygningslova 
• Krav om bruk av profesjonell bygningsplanleggjar / arkitekt i 

byggjesaker med offentleg finansiering 

Ny bruk av ledige landbruksbygg 

• Pilotprosjekt for å utvikle ny bruk av ledige landbruksbygningar 
• Utvikle EVU-kurs for arkitektar og planleggjarar 
• Utvikle kurs i bygningsvern for handtverkarar og eigarar av fråflytta 

hus 
• Konkurransar for å få fram gode idear og løysingar der ledige 

driftsbygningar vert brukt til bustadføremål, fritidsføremål, 
næringsverksemd og landbruk 

• Lage inspirasjonshefte om ny bruk av ledige landbruksbygningar og 
tun 

• Greie ut flaskehalsar og muligheiter ifht lovverk 
 
Arbeidsgruppa legg vekt på at det er viktig å setje i verk eit handlingsori-
entert program. Innafor den delen av landbruket som satsar på konven-
sjonell drift er det no stor byggjeaktivitet som har store, direkte konsek-
vensar for landskapet. Gruppa meiner difor det er avgjerande viktig å 
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kome raskt i gang. Dei fleste forslaga kan difor settast i verk så snart eit 
eventuelt program startar opp. Innafor kvart deltema foreslår gruppa like-
vel eit større pilotprosjekt, både for å utvikle ny kunnskap, men også for å 
skape eit betre grunnlag for motivasjons- og informasjonstiltaka som 
gruppa gjer framlegg om. 

Arbeidsgruppa meiner det er avgjerande for å kunne oppnå gode resul-
tat av tiltaksplanen at det blir etablert web-basert informasjons- og kunn-
skapsbank retta mot bønder, byggherrar, planleggjarar, leverandørar og 
saksbehandlarar. 

Nettstaden bør etablerast i samarbeid med, eller som ei vidareutvikling 
av www.fylkesmannen.no/landbruksbygg, som er eit samarbeidsprosjekt 
mellom bygningsplanleggjarane ved den offentlege planleggjingstenesta. 

http://www.fylkesmannen.no/landbruksbygg
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Gamla lantbruksbyggnader – goda exempel 

Antti Jaatinen. 
antti.jaatinen@te-keskus.fi 

Kommer att publiceras i Nord under våren 2007. 

En publikation, med exempel hur man kan bygga om gamla lantbruks-
byggnader, håller på att färdigställas. Skriften kommer att publiseras inför 
Ministermötet i Finland 2007. Nedan finns ett exempel från en gård i 
Finland. 
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Småskalig livsmedelsproduktion – gårdsnära slakt 

Bodil Cornell och Tobias Karlsson 
bodil@eldrimner.com 

Ur ANP 2006:776. Nordiskt seminarium kring gårdsnära slakt inom 
småskalig livsmedelsförädling 

Den 14:e till 15:e juni 2006 arrangerade NordFram ett nordisk seminari-
um kring gårdsnära slakt. Värd var Eldrimner (Nationellt resurscentrum 
för småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling i Sverige). Under 
seminariet identifierades fem områden som viktiga för den gårdsnära 
slakten i Norden. De 20 deltagarna från Finland, Norge och Sverige be-
stod av företagare, organisationsrepresentanter, experter samt tjänstemän 
från nationella myndigheter i de tre länderna. De arbetsområden som 
föreslogs bedömdes både som prioriterade samt ha goda möjligheter att 
utveckla den nordiska samverkan inom den gårdsnära slakten. 

Förslag till prioriterade områden och pilotprojekt 

• Omhändertagande av slaktavfall utgör en stor kostnad vid gårdsnära 
slakt, särskild de minsta producenterna hindras i sin utveckling 
genom att deras små volymer inte kan bära kostnaderna. Lokal 
kompostering under kontrollerade former är en lösning med stor 
potential varför ett nordiskts pilotprojekt föreslås inom området. 
Avfall ska betraktas och nyttjas som den resurs det är genom ett 
resursekonomiskt tänkande. Säkra komposteringssystem kräver 
kunskap, särskilt med de krav som ställs på omhändertagande av 
slaktavfall. 

• Systemet för levandedjursbesiktning upplevs som en viktig fråga för 
de verksamma inom gårdsnära slakt. Eldrimner vill jobba för att 
skapa möjligheter till alternativ levandedjursbesiktning, gärna i 
samverkan med flera intressenter. I Österrike och Tyskland står i 
praktiken bonden själv för levandedjursbesiktningen efter samråd 
med veterinären, vilket ger de mindre lantbruksföretagen ekonomiska 
fördelar jämfört med det nordiska systemet. 

• I Norden finns en tradition av att använda trä i lämplig inredning och 
utrustning i slakt- och charklokaler. Träanvändning har kommit att 
anses ohygieniskt och kunskaper som att gran har ett inneboende 
skydd mot bakterier har ”glömts bort”. Möjlighet att återuppta 
träanvändningen är ett återkommande önskemål från små produ-
center.  

mailto:bodil@eldrimner.com
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• Framtagande av en slakthandbok kopplat till en nordisk arbetsgrupp 
föreslogs, bl.a. mot bakgrund av att den skulle vara rätt forum för att 
besvara många andra frågor som uppstod under seminariet. Nästan 
alla var intresserade av att delta i ett sådant arbete på ett eller annat 
sätt. 

• Det femte prioriterade området är utbildning och Eldrimner föreslogs 
i samverkan med Sveriges småskaliga kontrollslakteriers förening 
utarbeta en utbildning för blivande gårdsslaktare som även kan 
kompletteras med Eldrimners befintliga utbildningar inom charkuteri. 
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4. Ministermöte i Århus 2005 

Jord- och skogsbruksministrarnas sommarmöte var 2005 i Århus, Dan-
mark. Vid mötet arrangerade Pieter Feenstra, med stöd av NordFram, 
seminariedelen som behandlade landsbygdsutveckling. Seminariet bestod 
av olika inlägg med efterföljande diskussion. I denna rapport finns sam-
mandrag av tre föredrag, samt av den efterföljande diskussionen. 

 
• Bilaga 1. Program i Århus 2005 
• Bilaga 2. Erklæring om landdistriktsudvikling (2005) 
• Kap. 13. Ramkvilla årets Leader + projekt i Sverige 2004 
• Kap. 14. Kvinner på landsbygden 
• Kap. 15. Hela Norden skall leva 
• Kap. 16. Sammenfatning af seminariediskussionen i Århus 2005 
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Ramkvilla årets Leader + projekt i Sverige 2004 

Magnus Färjhage & Klas Håkanson 
magnus.farjhage@ramkvilla.com   

Ramkvilla ligger mitt i Småland i sydvästra delen av Vetlanda kommun, 
det bor ca 450 invånare i Ramkvilla socken. Tankarna om nya ut-
vecklingsprojekt uppkom ur en insikt om att någon måste göras för att på 
sikt värna servicen i bygden. Invånarantalet hade minskad under lång tid 
och många av husen skulle stå tomma om trenden inte vänds. Den första 
insatsen bestod i att inventera möjligheter och engagera invånarna i byg-
den i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet i denna etapp startade 1999. 

Förslag 

Med erfarenhet av vårt utvecklingsarbete skulle vi vilja lämna följande 
önskemål om agerande från myndigheter och företag i kontakter med 
utvecklingsgrupperna. 
 
• Utse en kontaktperson som kan lotsa rätt. 
• Visa förståelse för bygdens vilja till utveckling och behovet av 

snabba resultat genom snabb och smidig handläggning. 
• Undvik myndighetsspråk. 
• Motverka ”stuprör” i organisationen, för att lösa en fråga behövs ofta 

flera kompetenser nyttjas som inte sällan finns i olika delar av 
organisationen. 

Resultat 

I projekten arbetade vi målinriktat. Vi började med att inventera, gick 
över till en kreativ idéskapande fas som också den var målinriktad i så 
mening att idéer testades och förverkligades i möjligaste mån. Vi hade 
många arbetsgrupper med en tydlig uppgift. Vi är nu inne i skördefasen 
när verksamheterna skall mogna och utvecklas för att generera arbetstill-
fällen och möjlighet att tjäna pengar. Många av verksamheterna stödjer 
varandra och ger bättre förutsättningar för framgång. 

Resultat: Hemsida, lokalt nyhetsblad, brandkår, krisgrupp, marknads-
dagar, gruvarrangemang, kulturväg, bensinstation, turistbyrå, hantverks-
butik, uthyrning av båtar och cyklar, vandrings och cykelleder, utveck-
lingsbolag, Spa, Hotell, evenemangsarrangör, konferenslokal, kräftakva-
rie, föreläsningsförening, jordgubbsodling, bank i butik, crosscart, golfba-
na, camping, infrastruktur såsom vägar, el, tele, bredband. 

mailto:magnus.farjhage@ramkvilla.com
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Utvecklingsprojekt 

Utvecklingsprojekten i Ramkvilla har kännetecknats av en positiv atmo-
sfär där idéskapande och framåtanda har uppmuntrats. Genom att bjuda in 
myndigheter och företag och skapa relationer har känslan av maktlöshet 
som lätt infinner sig motverkats. Det var därför viktigt att vi bjöd in myn-
digheterna till Ramkvilla, det är lika långt för dem att komma till oss som 
det är för oss att komma till dem. Under projektet arbetade vi med att 
överbrygga administrativa gränser genom att t.ex. bjuda in polisen också 
från angränsande polisdistrikt för att visa på behovet av helhetslösningar, 
samarbete och samsyn. En viktig del av projektarbetet var att identifiera 
de olika kompetenser som finns hos bygdens invånare och låta dem 
komma till nytta i de olika arbetsgrupperna. Projektarbetet var hela tiden 
resultatorienterat även om man måste acceptera att det ibland tar tid innan 
man kan nå konkret resultat.  

Myndigheternas agerande 

Kontakterna med myndigheter och företag var på både lokal, regional och 
nationell nivå. Vi kan nu efteråt konstatera att kontakterna med olika 
myndigheter fungera på olika sätt och därmed gav olika resultat. Kom-
munen utsåg en kontaktperson som vi kunde vända oss till med alla frå-
gor. Denna kontaktperson fungerade som dörröppnare och lotsade oss 
vidare till rätt personer beroende på ärende. Detta fungerade mycket bra. 

I kontakterna med länsstyrelsen fick vi själva söka oss fram och ge-
nom ”försök och misslyckas” metoden hitta fram till rätt person. Länssty-
relsens företrädare var i de flesta fall vana att ha kontakt med andra myn-
digheter och var svåra att kommunicera med. De hade liten förståelse för 
vår situation och våra behov. Kontakterna med företagen fungerade också 
bra. Vi fokuserade på möjligheter och framtiden istället för att bara kriti-
sera och älta problem. 

Generellt kan också sägas att myndigheternas besked i många fall 
bygger på en enskild tjänstemans tolkning av reglerna. Det gav ibland 
motsägelsefulla besked som skapade frustration. Vi tvekade inte att ifrå-
gasätta när det behövdes, men problemet med detta är att man själv måste 
sätta sig in i regelverket för att kunna ifrågasätta. Det hände att det be-
sked vi fick var något som kanske var eftersträvansvärt men som gick 
betydligt längre än gällande bestämmelse. 
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Kvinner på landsbygden 

Ragnhildur Sigurðardóttir 
ragnhildur.umhverfi@simnet.is. 

Lidt om Building Bridges, internationalt projekt for kvinder pa 
landsbygden. 

Building Bridges (2005–2007) er et projekt støttet av EU/Leonardo Da 
Vinci-programmet og er ledet av landbruksuniversitetet pa Island. Andre 
partnere er fra Ed–lab i Tyskland, Ed-consult i Danmark, Firenze Tecno-
logia i Italia, Rural organization for community activities (VOKA) i Slo-
vakia, Bondeorganisasjonen på Island, Grass root organisasjonen Leven-
de landbruk (Lifandi landbúnaður) på Island og Landbruksuniversitetet i 
Tsjekkia. Alle partnere har forskjellig kunnskap og erfaring som kommer 
prosjektet til gode. 

Prosjektets mal er: 

• Å involvere og stimulere kvinner pa landsbygden til å bli mentorer for 
andre landbrukskvinner i hvert deltakerland. 

• Å støtte landbrukskvinner i å forbedre deres sosiale og professionelle 
status, få høyere grad af likestilling innenfor sektoren og å hjelpe dem 
til å snu den rådende tendens til at unge kvinner forlater 
landbruksområder (kvinnene reiser, mennene blir igjen). 

• Å støtte dem i kompetanseutvikling som gir mulighet til større 
integrasjion i sektorens sosiale infrastruktur og få mere aktiv 
innflydelse på deres sosiale og økonomiske miljø. 

 
For å nå målene har prosjektet arbeidet med følgende oppgaver:  
 
• Å finne aktive landbrukskvinner, som er villige til, og interesserte i, å 

bli ledere af nettverksgrupper for 5–10 landbrukskvinner. For best 
resultat trenger vi 2–3 mentorer for hver gruppe. 

• Å utvikle kurs og håndbok for ledere af nettverksgruppene, med 
motiverende metoder til personlig utvikling og kompetanseutvikling, 
og a fremme iverksetterånd. 

• Å gjennomføre en undersøkelse for å avdekke behovet for utdannelse 
for landbrukskvinner, målrettet mot å få mer ut av ressursene som 
finnes på gården, å øke personlig utvikling og skabe iverksetterånd. 
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Disse ulike oppgavene ble et grunnlag for å utvikle 8 forskjellige modu-
ler, som er tilpasset målgruppens behov: 
 
• “Intro e-learning”  
• “Farm shop marketing”  
• “Communication skills” 
• “Time management/planning” 
• “Herding sheep” 
• “AgriTurism” 
• “Digital backpack – finding information” 
• “Agricultural issues” 
 
Vi jobber med a utvikle en web-basert platform, som skal inneholde verk-
tøy til f.eks: 
 
• Samarbeid, kommunikasjon og nettverk rettet mot landbrukskvinners 

behov. 
• Et sett læringsmoduler og veiledninger. 
• Et verktøy til selvevaluering av de enkelte modulene. 
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Hela Norden skall leva 

Susanne Lindberg 
limette_consulting@pp.inet.fi 

• Ett nätverk, stiftat 1994, för lokal utveckling och demokratin i 
Norden. 

• Utbyte av erfarenheter genom 2–3 möten, 2–3 ggr om åren. 
 

Med de erfarenheter som skribenten har haft som medlem i arbetsgruppen 
med det nordiska samarbete ”Hela Norden skall leva”, konstaterar skri-
benten att samarbetet hålls igång främst ur medvetandet att Norden skall 
hålla samman. Mötena inom ”Hela Norden skall leva” har främst inne-
hållit utbyte av erfarenhet och information angående medlemsländernas 
situation i landsbygdsutvecklingen. Medlemsorganisationerna har också 
försökt besöka varandras ”byadagar” eller andra tillställningar av bety-
delse. Detta ”lösa” nätverk har överlevt främst pga. Medlemsorganisa-
tionernas beslutsamheten att hålla samarbetet vid liv. I samarbetet ingår 
bl.a. landstäckande byaorganisationer, SYTY FI, LAL, ”Hela Sverige 
skall leva – SWE”, Norges Velförbund och Island med sin byarörelse. 

Det är synd att ett existerande samarbete inte syns tillräckligt tydligt 
på den nationella nivån, t.ex. i Finland. ”Hela Norden skall leva” har varit 
ett forum som möjliggör att vi inom de nordiska länderna öppet kan dis-
kutera om vår landsbydgspolitik, vår situation och våra framgångar. Detta 
måste få ett bredare forum och en bredare synlighet. 

Jag skulle vilja att de kontakter som finns inom ”Hela Norden skall 
leva” får en möjlighet att genomföra konkret nordisk samarbete på gräs-
rotsnivå. I de följande 3 åren borde ”Hela Norden skall leva” få en möj-
lighet att: 

 
• Ha en deltids sekreterare (25 %?). 
• Möjlighet till sammanträden där alla kan delta, dvs. täcka 

resekostnaderna. 
• Medel till en ”Hela Norden skall leva” tidning (2ggr /år) som 

presenterar de aktuella gräsrotsfrågorna inom landsbygdsutveckling, 
demokrati samt ungdomsfrågor. 

• Möjligheter att genomföra ett gemensamt tema årligen på gräsrotsnivå 
(t.ex. utbildning av ”metodbox” eller gemensamma strategiearbeten 
för framtiden, för ungdomen på landsbygden etc.). 
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Idealiskt vore om arbetsgruppen, med sina erfarenheter och sin förank-
ring på den nationella nivån, skulle kunna analysera vilka teman som är 
mest betydelsefulla. 
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Sammenfatning af seminariediskussionen i Århus 2005 

Anders Christiansen 
ACR@fvm.dk  

Workshoppen satte særlig fokus på hvad det er som skal til for at nyttig-
gøre lokale kompetencer og ressourcer i udviklingen af landdistrikterne. 

Udfordringerne 

Globaliseringen og dens effekter er en afgørende udfordring for landdi-
strikterne. Først og fremmest som følge af at skærpede konkurrencefor-
hold ændrer produktionsbetingelserne for de traditionelle og nye erhverv i 
landdistrikterne. 

Mange landdistrikter er kendetegnet ved en skæv demografi som præ-
ges af affolkning og overvægt af ældre i befolkningen. Det er vigtigt at 
forsøge at vende denne udvikling. 

Kvinderne har potentiale for et større bidrag til landdistrikternes ud-
vikling. Det er en væsetnligt udfordring at synliggøre kvinders rolle og 
udnytte deres kompetencer bedre i landdistrikterne. 

Det nytter ikke at alle landdistrikter satser på at gøre det samme. Der 
er store lokale og regionale forskelle på hvilke styrker og svagheder man 
skal tage højde for. Det er derfor meget vigtigt at identificere de lokale 
styrker som kan bruges til at sætte skub i udviklingen. 

Initiativer 

Lokale ressourcer og kompetencer er en vigtig forudsætning, men det er 
ikke nok. Netværk på alle niveauer er vigtige for at drage nytte af andres 
erfaringer og udnytte kompetencer som ikke kan være til stede lokalt. Det 
er vigtigt at skabe samarbejdsrelationer og kontakter både lokalt, regio-
nalt, nationalt og internationalt. 

Det er fundamentalt at styrke troen på egne muligheder og skabe en-
gagement og opbakning til de projekter som sættes i gang. Hvis den do-
minerende holdning lokalt er at udviklingen er en trussel og at forandrin-
ger per definition er noget negativt, så er det meget vanskeligt at få afsæt 
til en dynamisk proces. 

Det er vigtigt at have meget klar fokusering på mål og resultater. Det 
skal ikke udvikle sig til diskussioner og møder uden retning og klart defi-
nerede mål. Det skal være muligt konkret at vurdere om projekter har 
leveret de ønskede resultater. 
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Lokale styrker og kompetencer skal synliggøres. Kun når det er sket 
kan man bruge dem. Dette gælder generelt, men måske er der et særligt 
behov når det gælder kvinder. 

Myndighederne, lokalt, regionalt og nationalt skal tale med en stemme 
og skal effektivt kommunikere med det lokale niveau og på hurtig og 
kvalificeret måde tage stilling til spørgsmål og problemer. 

Små innovative virksomheder skal styrkes, med fremhævelse af suc-
ceshistorierne. Det er afgørende at styrke innovationsevnen i de mindre 
virksomheder for at skabe varige arbejdspladser i landdistrikterne. 
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5. Ministermöte i  
Bodö/Lofoten 2006 

Jord- och skogsbruksministrarnas sommarmöte var 2006 i Lofoten, Nor-
ge. Ministermötet inleddes med ett seminarium kring landsbygdsutveck-
ling som hölls i Bodö. I denna rapport finns sammandrag av åtta av de 
föredrag som hölls då. 

 
Bilaga 3. Program i Bodö 2006 
Bilaga 4. Ministererklæring om kyst-, skov- og landdistrikts-

udvikling i Norden (2006) 
Kap. 17. Nordiske råvarer og nordisk kultur 
Kap. 18. Produktutvikling og innovasjon – Bioenergi 
Kap. 19. Det gode liv på Sørøya – en romantisk drøm eller 

framtidas muligheter 
Kap. 20. De menneskelige ressurser 
Kap. 21. Lovund 
Kap. 22. Åbolands skärgård 
Kap. 23. Klejtrup – Årets landsby 2004 
Kap. 24. Øystre Slidre kommune en veiviser for andre 
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Nordiske råvarer og nordisk kultur 

Claus Meyer 
eva@meyerfood.dk  

Det marokanske paladskøkken, maya-folket, aztekernes oprindelige me-
xicanske køkken, det antikke græske køkken, det kinesiske køkken, det 
italienske køkken, det franske og senest det spanske køkken – alle har de 
haft deres storhedstider. Chancen for at turen er kommet til det nordiske 
køkken er overvældende.... 

Et window of opportunity… 

• Fortællinger fra de kendte fødevareregioner udtømmes. 
• Nordiske kokke er i toppen internationalt – og de nytænker. 
• New Scandinavian Cooking er en global TV-succes. 
• Øget mangfoldighed af ambitiøse småskala-producenter. 
• Store fødevareproducenter som aktive medspillere. 
• Trading up blandt forbrugere i Norden – og internationalt. 
• Mulighed for at bygge bro mellem velsmag og sundhed. 
• Det nordiske terroir – et uforløst potentiale. 

10 aktionsmuligheder 

1. Forskning der understøtter markedets ønske om kvalitet. 
2. Drive vidensdeling mellem aktører. 
3. Etablere nordisk gastronomisk mødeplads. 
4. Internationale fælles-nordiske mad/oplevelses fremstød. 
5. Støtte terroir-orienterede initiativer. 
6. Fremme alternative distributions-strukturer. 
7. Angribe fedmekurven med det nye nordisk køkken som våben. 
8. Troværdige nordiske mærkningsordninger vs bullshit. 
9. Nordiske mesterskaber i produktudvikling. 
10. Forankre fremadrettet indsats gn sekretariat og styregruppe. 

Fra forordet til bogen ’Noma – nordisk mad’ 

Vi var udmærket klar over, at forsyningslinierne var et kerneproblem for 
udviklingen af et nyt nordisk køkken og dermed for noma. Det var i 2002 
lettere at få friskplukket thailandsk basilikum i København, end det var at 
få frosne svenske multebær. Det er det forsat. Man kunne skaffe hvide 
trøfler fra Umbrien på 10 minutter i sæsonen, men ikke majroer fra Fær-
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øerne på to uger. Det var nemmere at købe krokodillekød end elgsdyr. … 
Fiskehandleren ville have tilbud på frisk King Clip fra Sydafrika eller 
japansk tun, mens fersk færøsk torsk eller islandsk rødding ville være en 
uopnåelig drøm. 

I sydeuropa har man meget lange traditioner for helt små virksomhe-
der, der udnytter særlige lokale klimatiske og jordbunds-mæssigeforhold 
– og ikke mindst den lokale biodiversitet – til at lave produkter, der er 
enestående i verden, fordi de gennem deres smag, duft og oprindelseshis-
torie formidler deres geografiske herkomst. I Norden har vi meget få af 
den slags virksomheder, alt imens de større fødevareproducenter nærmest 
har gjort det til en dyd at eliminere terroirdimensionen i deres produkter. 
Hvordan skulle vi kunne forføre internationale feinsmeckere med en nor-
disk osteanretnining, når loven i hvert af de nordiske lande kræver, at 
mælken varmebehandles og derved uniformeres før ostningen. 

… 
Som det vil være en del af denne bogs læsere bekendt, gik det langt 

over forventning. Først og fremmest formulerede kokkene et storslået 
manifest, der siden er blevet adopteret i sin helhed af Nordisk Ministerråd 
som et praktisk-ideologisk grundlag for det langsigtede nordiske samar-
bejde om Ny Nordisk Mad, som Ministerådet efterfølgende har igangsat. 
Mediedækningen både fra både indenlandske og udenlandske medier var 
overvældende. Symposiet er blevet sammenlignet med de baskiske kok-
kes beslutning tilbage i 1973 om at rejse det spanske køkken til internati-
onal anerkendelse, og det er min overbevisning, at manifestet i dag funge-
rer som en ledestjerne for mange virksomheder og organisationer i Nor-
den. 

… 
… Sådan gik der et par måneder, og så en dag, jeg ved ikke helt, hvad 

der var sket eller præcist hvornår, men det gav ikke længere mening at 
vurdere maden ret for ret. Jeg var målløs. Det var ualmindeligt godt men 
på en ny måde. Det var ikke fordi den enkelte ret var mere vellykket end 
noget jeg tidligere havde fået hos The Paul, Bo Bech, På Søllerød Kro, 
M.R , Premisse, Kong Hans og de andre fremragende restauranter i nabo-
laget. Men maden ramte mig som en følelse i kroppen – ikke bare som en 
smag i munden. Det var som om køkkenet havde sluppet vores ark med 
stive spilleregler og retterne på en måde flød fra køkkenet og ud i rum-
met. Det nordiske køkken var ikke længere en opgave Rene tog på men 
en ild der brændte i ham. 



80 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 

Produktutvikling og innovasjon – Bioenergi 

Erik Eid Hohle 
erik.hohle@energigarden.no, www.energigarden.no  

Energigården er en informasjons- og kunnskapssenter for bioenergi, som 
erbjuder – opplæring og demonstrasjon av bioenergi – i teori og praksis. 
Siden etableri i 1991 har Energigården hatt 25 000 besøkende og kursdel-
takere fra i alt 75 nasjoner. Här finnes: 
 
• Kurs og seminarer 
• Prosjektering og konsulenttjenester  
• Guidede turer/ omvisninger og demonstrasjoner 
• Informasjonsmateriell, fagbøker m.v. 
• Produksjon, foredling og bruk av biobrensler 

Det er behov for kunnskap om bioenergiens muligheter 

Ökt bruk av fornybar energi kommmer blant annet gjennom: 
 
• økt kunnskap. 
• tett samarbeid mellom markedsaktørene og myndighetene. 
 
Bioenergi har det største potensialet blant nye fornybare 
 
• bioenergi er nå den største fornybare energikilden i norden med 250 

twh (vannkraft 210 twh)  
• EU og USA har mål om 3-dobling av bioenergibruk (1995–2010) 
• potensial til å dekke ca 50 % av global energibruk 

Norden – den fornybare energiregionen… 

• Norden er en ”stormakt” innen fornybar energi med en andel på vel  
30 % (Sum bio-, vann- og vindenergi) 

• I-landsgjennomsnittet er til sammenligning ca. 5 % 
• Norden bør ta mål av seg til å bli en global initiativtaker og pådriver 

for utviklingen av den 3.generasjons energisystemer ….. 
 
”Den fornybare epoken” innledes… 
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Landbruksnæringen trenger økt kunnskap om bioenergi… 

Skog- og jordbruksnæringen disponerer over betydelige biomasse-
ressurser som Nordens industri og befolkning vil etterspørre i økende 
grad. Dette fordi bioenergi gjennom betydleg FoU de siste 25 årene er 
blitt blant de mest lønnsomme av de fornybare, miljøvennlige energikil-
dene. Samtidig er bruk av biovarme og biodrivstoff er kostnadseffektiv 
måte å redusere klimautslippene på. 

For at skog- og jordbruksnæringen skal oppnå økonomisk gevinst av 
en bioenergisatsing, må næringen i økende grad delta aktivt i hele lo-
gistikkkjeden fra råvare til sluttbruker. Dette vil kreve at utøverne satser 
aktivt på å skaffe seg informasjon og kunnskap om de biologiske, teknis-
ke og økonomiske sidene ved produksjon og bruk av bioenergi. Energi-
gården ønsker å bidra til at det utvikles et tettere samarbeid mellom de 
aktørene som satset på informasjon og kunnskapsformidling innen dette 
fagfeltet. 
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Det gode liv på Sørøya  
– en romantisk drøm eller framtidas muligheter 

Eva Husby 
hut@hasvik.kommune.no  

I 2002 gikk alle tre fiskeindustribedriftene i Hasvik kommune på Sørøya i 
konkurs. 110 mennesker ble kastet ut i arbeidsledighet. Prosessene med å 
gjenskape de tapte arbeidsplassene har vært omfattende, og pågår fortsatt. 
Selv om det arbeides over et bredt spekter for å bygge opp et mer robust 
næringsliv enn før konkursen, er fiskerirelatert næring fortsatt grunnpila-
rene i Hasviksamfunnet. Innenfor fiskeri er målet å skape virksomheter 
som i størst mulig grad videreforedler fisken lokalt.  

Erfarenheter och förslag 

• Ut fra den gode erfaring vi har med Slow Food, se nedan, og den 
innsikt vi etterhvert har fått i organisasjonens filosofi og organisering, 
anser vi Slow Food som en viktig samarbeidspartner. Slow Food kan 
være en viktig aktør også for andre småsamfunn som fortsatt har 
bevart sin kultur og gamle tradisjoner, og ønsker å utvikle dette til 
lønnsomme fremtidsrettede bedrifter. 

• Min anbefaling til Nordisk ministerråd er at det på et nasjonalt/nordisk 
nivå etablereres et samarbeid med Slow Food, og at man sammen 
videreutvikler de muligheter som ligger i bevegelsens konsept som et 
ledd i oppbygging av levedyktige småsamfunn. 

• Sørøya kan bli portal for andre aktører i Finnmark til et marked med 
store muligheter for økt verdiskaping, i første omgang innen fiskeri, 
men med klare muligheter også for andre områder. 

Slow food en spennede mulighet for Sørøya. 

Vinteren 2005 startet Hasvik i utvikling kf (HUT) sammen med 4 permit-
terte fra fiskeindustrien på Sørøya et prosjekt med å kartlegge gammel 
tradisjonell bruk av fisk. Det ble utarbeidet fullstendig dokumentasjon 
med bilder, film og protokoller på flere produkter. 

I denne sammenheng vil jeg trekke fram de muligheter som ligger in-
nenfor produkter produsert etter Slow Foods filosofi. 

Slow-food ble etablert i 1986 i Italia som en motbevegelse mot fast 
food trenden. Et av hovedmålene er å ta vare mattradisjonene for framti-
dige generasjoner. I dag er Slow Food en internasjonal bevegelse med 
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forgreininger til de fleste europeiske land, og har ca 90 000 medlemmer 
fordelt over 100 land. Organisasjonen er i sterk vekst. 

I februar 2005 kom ledelsen i Slow Food bevegelsen på besøk til Sø-
røya. Begeistringen var stor over det lille fiskeværet Sørvær som samfunn 
og det arbeidet som var lagt ned gjennom kartleggingsgruppa. Dette pas-
set perfekt inn i Slow foods filosofi.  

8 aktører fra Sørøya ble invitert av Slow Food til Slow Fish messa i 
Genova, november 2005. Tilbakemeldingen på produktene som ble pre-
sentert var meget positiv. Produktene besto i sin helhet av fiskeprodukter 
laget etter gamle tradisjonnelle metoder. Også i år inviterer Slow Food 8 
personer fra Sørøya til messe, denne gangen Slow Foods største messe – 
Terra Madre i Torino oktober 2006. 

Stockfish from Sørøya er Norges første fiskepresidium. Presidia ble 
etablert i Italia i 1999. Dette er et produkt, en gruppe produsenter eller en 
produksjonsmetode som står under ”beskyttelse” av slow-food bevegel-
sen. Slow-food hjelper til med å markedsføring, nettverksbygging mv. for 
å få dette til å bli et lønnsomt foretak.  

En studie utført av Bocconi universitetet i Milano i 2002 viste en 
gjennomsnittlig økning i salget på 42 % etter man var blitt en Presidia. 

Etter 2000 ble Presidia prosjektet internasjonalt. Det er nå ca 70 pro-
sjekter i 30 land.  

I løpet av høsten 2006 etableres det en bedrift med 4 ansatte på Sørøya 
som skal produsere kvalitetsprodukter av fisk tuftet på gammel tradisjon. 
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De menneskelige ressurser 

Kirsten Indgjerd Værdal 
kirsten.vaerdal@oimat.no  

Foredraget tok utgangspumkt i påstanden ”En forutsetning for at ut-
vikling i et bygdesamfunn er at mennesker trives og har handlingsrom”. 
Dette innebærer at et sett av faktorer må være til stede. Eksempler på 
slike er jobbmuligheter, idrett/fritids/kulturaktiviteter, fritidstilbud for 
barn/ungdom og et sosialt hyggelig og utviklende miljø. Det kan også se 
ut som at det er lettere å lykkes med å utvikle nye arbeidsplasser i bygde-
samfunn som kan karakteriseres med begrepet mangfold. I dette legger 
jeg at det er en variert næringsstruktur og forskjellig kompetanse i bygda. 

Förslag 

En av forutsetningene for livskraft i et bygdesamfunn er at det finnes 
arbeidsplasser, og at forholdene er slik at det også skapes nye arbeids-
plasser. Forutsetningen for å skape arbeidsplasser handler igjen om at det 
er et ”klima” menneskene imellom som gjør at det er mulig å vinne fram 
med nye tanker og lykkes med nye satsinger. Med utgangspunkt i erfa-
ringer fra Norge vil jeg trekke frem følgende områder for mulige forbed-
ringer: 
 
• Breddemobilisering – Talentspeiding. Det brukes svært mye ressurser 

på mobiliseringsaktiviteter. Dette er vel og bra, men en står i fare for å 
bruke mye ressurser uten at det gir konkrete resultater i form av 
næringsetableringer. Jeg mener det vil være noe å hente på å gå mye 
mer systematisk på talentspeiding, og i neste omgang følge opp 
talenter på en langt mer systematisk og kraftfull måte enn det som blir 
gjort i dag.  

• Symboler!!! Mennesker som lykkes kan være til stor inspirasjon for 
andre. Vi er vanligvis alt for lite dyktig til å lære av de som lykkes;– 
hvilken kompetanse har de, hvilke nettverk har vært viktige, hvilke 
prioriteringer har de gjort, hvilke feil kan vi andre lære av osv. 

• Nettverk – ofte for homogene. Å etablere nettverk med folk som har 
ulik bakgrunn, erfaring, kompetanse etc. vil gi langt større dynamikk 
enn homogene nettverk. 

mailto:kirsten.vaerdal@oimat.no


 Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap – Idéer og initiativ 85 

Erfarenheter 

I föredraget ble vist to eksempler innledningsvis. Det ene var ”Den Gyld-
ne Omvei” i Inderøy kommune. Dette er en organisasjon med 20 eiere, og 
det har på mindre enn 10 år utviklet seg til å bli et nasjonalt merkenavn. 
Dette takket være dyktige folk og godt samarbeid. 

Det andre eksemplet var John Helge Inderdal og Lierne Bakeri AS. 
Lierne Bakeri AS ble etablert i 1990, og hadde den gang 1,5 årsverk og 
90.000 NOK i omsetning. 15 år etter har ildsjelen Inderdal utviklet be-
driften til å bli en hjørnesteinsbedrift i Lierne. Lierne Bakeri AS har 70 
ansatte (50 årsverk) og en omsetning på ca.50 mill. 

Jeg vil trekke frem følgende faktorer som viktig (knyttet til de men-
neskelige ressurser). 

 
• Åpenhet for mangfold og”anderledeshet” 
• Å støtte talentene 
• Å vise forbildene 
• Nettverk 
• Å unne naboen suksess 
• ”Jeg er stolt av deg”!!! 
• Omsorg for han/hun som gikk konkurs 

 
Gode nettverk er etter min vurdering en svært viktig faktor i utvik-
lingsarbeid. Dersom en skal anføre noen krav til hva nettverksdeltagelse 
ideelt sett bør bidra til vil jeg trekke frem følgende: 

 
• Lønne seg for de som deltar 
• Gi mulighet til større lokal verdiskaping 
• Bidra til økt kreativitet 
• Føre til kvalitetsheving 
• Styrke markedsposisjon 

 
Jeg tror også at vi ofte har en instrumentell tilnærming til temaet 
næringsutvikling. Vi har lett for å glemme at dette i stor grad handler om 
mennesker. 

La meg avslutte med et sitat fra direktør Pål Hofstad på IndPro på 
Verdal.  

”Vi glemmer alt for ofte at dette handler om mennesker!Dess mer jeg 
jobber med næringsutvikling dess klarere blir det for meg at å lykkes eller 
ikke avhenger mer enn noe annet av hva som forgår oppe i hodene hos 
folk! Måten en kommune eller region blir omtalt på er avgjørende for om 
mennesker, kompetanse og kapital ’oppsøker’ området.” 

Dette foredraget hadde tittelen ”De menneskelige ressurser”. Dette 
gjør at tilgang på kapital ikke er drøftet. Dette er selvsagt også en av flere 
viktige forutsetninger i næringsutviklingssammenheng. 
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Lovund 

Hans Petter Meland 
lovla@online.no  

Lovund er opprinnelig et fiskerisamfunn, med støtteinntekter og forsy-
ning fra småskala landbruksvirksomhet. Etter 70-tallet sluttet nedgangen i 
folketallet. Dette skyldtes flere forhold, og jeg vil her nevne bare noen av 
de viktigste forutsetningene: 
 
1. Den norske staten hadde fortsatt på 70-tallet så gode støtteordninger 

til næringslivet at lokale eiere ble i stand til å bygge opp en rekke 
virksomheter bl.a. på Lovund.  

2. Kjennetegnet ved disse lokalt eide bedriftene er at de er stabile, de 
flytter ikke til utlandet eller blir kjøpt opp. 

3. Fortjenesten blir beholdt lokalt, til lokale knoppskytinger. 
4. En fjerde forutsetning er at det finnes et lokalt etablerermiljø, med en 

god del lokalpatriotisme og utholdenhet. 
5. Videre er det svært viktig, i alle fall har det vært det på Lovund, at 

bedriftene er spesielt samarbeidsvillig og ser styrken i utstrakt 
samarbeid. 

Noen sluttsatser: 

• God distriktspolitikk kan være svært lønnsom. Eksempelvis så bidrar 
Lovund til den norske handelsballansen med en eksportverdi på over 
en milliard kroner i år. 

• Vi har nå fått en regjering i Norge som i sin regjeringserklæring har 
sagt at de vil TA HELE NORGE I BRUK. Skal dette kunne realiseres, 
så må hele Norge knyttes sammen med tidsmessige veier og 
kollektivtilbud. 

• Oljelandet Norge må våge å investere mer i slike varige verdier i 
heimlandet. Og er man redd for at presset i norsk økonomi skal bli for 
høyt, bør man aktivt gå ut til våre nordiske naboer med prosjektene. 

• De nevnte finansieringsordningene fra 70-tallet må gjenninnføres. 

Fakta om samfunnet 

• Geografi: Lovund er det vestligste samfunnet i kommunen Lurøy i 
Nord-land. Avstanden til fastlandet er ca 50 km. 

• Demografi: Folketallet sank etter krigen fra 350 til 235 først på 70-
tallet. Etter den tid har det økt til 370 i 2006. 

mailto:lovla@online.no
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• Økonomi i samfunnet: Krumtappen i samfunnet i dag er lakseoppdrett. 
Ut fra dette springer en rekke virksomheter. 

• Næringsliv: Fiske: 8 årsverk, fiskeoppdrett: 90 årsverk, emballasje: 15 
års-verk, biprodukter fra fiskeoppdrett: 10 årsverk, skole og andre 
offentlige tjenester: ca 30 årsverk, privat tjenesteyting: ca 15 årsverk. 

• Kommunikasjon: Ferge og hurtiggående katamaran. 
• Skole: 10 års grunnskole. 
• Kultur: Idretts- og ungdomslag, sangkor, korps, dykkerklubb, 

filmklubb, museum med kunstgalleri m.m. 
• Rekreasjon: Masse natur, idrettsanlegg, svømmehall, gymsal, 

squashhall, treningssenter. 
• Utviklingsmuligheter: Reiseliv, fiskeri og foredling av store mengder 

råstoff av fisk. 
• Andre forhold av betydning: Sterk patriotisk innstilling, men også 

evne til å samarbeide i svært mange sammenhenger med naboer på 
kysten. 
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Åbolands skärgård 

Paula Wilson 
info@bengtskar.fi  

Åboland är ett vidsträckt skärgårdsområde, som omfattar 10 000 öar och 
skär i sydvästra Finland. Området gränsar i väster till Åland och i söder 
till Norra Östersjön. Av öarna är ca 100 bebodda året om. De största öar-
na har broförbin-delser till fastlandet medan de minsta öarna, av vilka 
endel bebos av endast en familj, trafikeras av förbindelsebåtar. Totalt är 
ca 22 000 personer fast bosatta i Åbolands skärgård. 

Några slutsatser eller rekommendationer 

• Åbolands skärgård är unik på grund av att så många små öar har 
bevarat sin bofasta befolkning in i modern tid. Denna bosättning borde 
man slå vakt om att bevara som ett viktigt kulturarv. 

• En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna hålla skärgården 
levande är att den bofasta befolkningens åsikter beaktas i det 
beslutsfattande som rör dem. I intressekonflikter mellan 
skärgårdsbornas och andra befolkningsgruppers intressen, bör de 
bofastas intressen prioriteras. 

• Motivationen att bo och verka i skärgården försämras om det utifrån 
och uppifrån kommer ständiga krav, bestämmelser och begränsningar, 
som försämrar möjligheterna för befolkningen att få sin utkomst i 
skärgården. 

• För att trygga en levande skärgård är det viktigt att se till att öborna 
har förbindelser, som fungerar året om och att den allra viktigaste 
servicen, såsom skolor för barnen, finns på nära håll. Indragningen av 
små skolor är ett av de största hoten mot bosättningen på öarna. 

• Om lokalbefolkningen tillåts utveckla sin näromgivning på sina egna 
villkor och också ges möjlighet att utöva nya näringar, har de flesta 
öar i Åbo-land goda utsikter att hållas levande långt in i framtiden.  

Fakta om Åboland 

• Skärgården har under de senaste årtiondena lyckats bibehålla sitt 
befolkningstal rätt väl. 

• Inkomstnivån i skärgården är klart högre än i östra och norra Finland. 
• Näringslivet är mångsidigt och huvudsakligen baserat på 

småföretagsamhet. Också turismen är i lokalbefolkningens händer. 

mailto:info@bengtskar.fi
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• Kommunikationerna är väl ordnade med beaktande av hur utspridd 
befolkningen är. Praktiskt taget alla bebodda öar omfattas av offentligt 
finansierade förbindelser. 

• I området finns grundutbildning och yrkesutbildningsanstalter. Kultur- 
och föreningslivet är rikt på öarna. 

• Skärgården är ett viktigt rekreationsområde både för Åbotrakten och 
för Helsingforsregionen. De utländska besökarnas antal är relativt 
litet. 

• Utvecklingsmöjligheterna för turismen är goda. 
• Det finns en speciell ramlag ”Skärgårdslagen” som har som mål att 

befrämja utvecklingen i skärgården. 
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Klejtrup – Årets landsby 2004 

T Mette Nielsen 
www.mettenielsenklejtrup.dk 

Klejtrup blev ”Årets Landsby 2004”, og baggrunden for det, skyldes at 
det er initiativ og sammenhold, der har skabt den imponerende bosætning 
og udvikling af nye arbejdspladser i Klejtrup. 

Erfarenheter och förslag 

• Tidlig involvering af borgerne – gennem oplysning, information og 
presseomtale. 

• Ideen skal bredes ud før den er et færdigt projekt – så at så mange som 
muligt med interesse får lyst til at deltage. De skal kunne præge 
projektet – gennem processen – og arbejde sammen med 
initiativtagerne. 

• Samarbejde mellem institutioner, foreninger og erhvervsdrivende – 
synergien skal udnyttes – og der skal arbejdes mod samme mål fra 
projektets start. 

• Der arbejdes sammen mod samme mål gennem processen fra start og 
frem til målet er nået. Eks. som i projekt sund landsby, hvor der blev 
søgt penge til realisering af landsbyprojekter – og de blev delt ud på 
tværs af alder og tilhørsforhold. 

• Sørge for at tilflyttere, førtidspensionister og pensionister får tilbudt 
en rolle. 

• Jo, større holdet – der vil arbejde for Klejtrups udvikling – des mere 
nuanceret bliver arbejdet. 

 
Tænke stort – sætte store mål – og tro på det lykkedes…Sammen kan vi 
gøre en forskel. 

Klejtrup 

Landsbysamfundet Klejtrup består af 799 indbyggere. Der er mange ild-
sjæle, en aktiv handelsstandsforening på 29 medlemmer og et levende 
foreningsliv. Der er inden for de seneste 10 år skabt 147 nye arbejdsplad-
ser, og der har været en befolkningstilvækst gennem de seneste 4 år på 71 
nye borgere. Klejtrup har turistattraktionen ”Verdenskortet”, der hvert år 
besøges af 35.000 turister.  

Landsbyen og borgerne har gennem frivilligt arbejde været med i 
etableringen af Klejtrup Multi- og Kulturcenter, den nye minihal, by-

http://www.mettenielsenklejtrup.dk/
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forskønnelse, Musikefterskolen, koncertsal (10 mill) og Klejtrup By- og 
legepark (2,9 mill). Der afholdes herregårdskoncerter, Open Air-
koncerter, (og det er blandt andet overskuddet fra musikarrangementerne 
der investeres i lokale anlægsprojekter sammen med eksterne midler) 
Desuden er der lokale, melodigrandprix`er med 200 børn på scenen, tea-
terforestillinger, foredrag, børnearrangementer, fællesspisning, sund 
landsby med løb til maraton – 116 deltagere løber tre gange om ugen, 
friluftsgudstjenester, revy og meget andet – alt sammen på baggrund af 
frivillig arbejdskraft og engagement fra byens borgere. 

Klejtrup ligger i Møldrup kommune med ca 7000 borgere og i Viborg 
amt. Klejtrup er et udkantsområde i den nuværende Møldrup, og det bli-
ver den også i den nye Viborg kommune, i den kommende Region Midt-
jylland pr. januar 2007. Den nye Viborg kommune bliver geografisk den 
2 største i Danmark, og den 9 største i forhold til antal borgere – med 
91.512 borgere. 

Borgerinddragelse gennem kommunikation  

Det kommunikeres meget for at inddrage borgerne – alle har mulighed 
for at blive hørt, og alle kan deltage i projekterne – da der holdes åbne og 
annoncerede møder, og der satses på at inddrage tilflyttere, pensionister 
og førtidspensionister i de forskellige aktiviteter – fra planlægning til 
projektet realiseres. Der er meget medieomtale, information til husstan-
dene, opslag i byen, sedler til børnene i skolen og børnehaven med aktu-
elle informationer – fra projektets tidlige start. 

Nye projekter for august og september 2006 – på baggrund af frivilligt 
arbejde: 

 
• Minihal – projektet starter med udgravning mv. 
• Sundhedsmesse. 
• Hjertestarter – med kurser for byens borger omkring førstehjælp. 
• Søløb for motionister – med invitation for hele kommunen. 
• Filmfestival med støtte fra Indenrigsministeriet. 
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Øystre Slidre kommune – en veiviser for andre 

Gro Lundby 
gro.lundby@oystre-slidre.kommune.no  

Folkehelse er bygdeutvikling og altfor alvorlig til at vi kan la det hvile på 
frivillige skuldre aleine. Valdres bygger lokalsamfunnet på ei samla sat-
sing på helse som griper inn i hverandre. De prioriterte feltene er: 
 
• Folkehelse og forebygging. 
• Rehabilitering og næringsklynge. 
• Reiseliv og helseturisme. 
• Forsking og utvikling. 

Noen sluttsatser eller anbefalinger 

• Myndighetene må tenke helhet og sette ned utvalg på departementalt 
nivå som kan samordne innsatsen og dialogen mot Valdres. Bare slik 
kan vi skape utvikling og få grep om den nye fjellpolitikken. 

• Fellesgoder i reiselivet bør få mye høyere prioritet nasjonalt. En 
forsøksordning som kan sikre finansiering av fellesgodene er viktig. 

• En atskillig mer offensiv forvatning av verna områder må til for å ska-
pe utvikling og arbeidsplasser. Bare på denne måten kan utmarksarea-
lene være lokale ressurser også etter et eventuelt vern. Næringsutvik-
lingsaspektet i forvaltningen må vektlegges betydelig mer. 

• Langsiktige avtaler (10 år) med staten og andre partnere er nødvendig 
for å utvikle Valdres som en Natur- og kulturpark etter fransk modell. 
Lokale myndigheter må få mulighet til å ta grep om egen utvikling 
gjennom forvaltning og virkemidler. 

• Vi ønsker å dokumentere effekten av folkehelsetiltaka våre, særlig det 
å bruke aktivitet som innfallsvinkelen i alt forebyggende arbeid. Fors-
king gir kompetanse til lokalsamfunnet og nye kompetansearbeids-
plasser. 

Tiltak i Valdres 

Vi har mye kompetanse og offensivt pågangsmot lokalt. Vi satser mye 
ressurser, både økonomisk og menneskelig på å bygge opp folkehelse 
som en viktig faktor for bygdeutvikling. Vi ønsker å snu den negative 
befolkningsutviklingen og bygge kompetansearbeidsplasser i Valdres. 
Høgskoler og universitet, helseforetak og direktorat, samt forskningsrådet 
vil forhåpentlig følge opp de positive samtalene vi har hatt om å bruke 
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Valdres til forsking og utvikling på viktige felt som myndighetene har 
sagt de vil løfte fram og prioritere. Myndighetene må gi oss mulighet til å 
utvikle reiselivsnæringa i regionen gjennom forsøket i finansiering av 
fellesgoder i reiselivet. 
 
• Mange rehabiliteringsinstitusjoner i Valdres som har starta nettverks-

samarbeid gjennom et Arenaprosjekt. Målet er å styrke kompetanse og 
være synlige for omverdenen som en rehabiliteringsinstitusjon. 
Beitostølen Helsesportssenter er en av institusjonene. 

• Norsk Idrettsmedisinske Institutt (Nimi) er i ferd med å etablere seg 
på Beitostølen. Slik kan destinasjonen både være en rehabilite-
ringsplass, samtidig som reiselivsnæringa kan gi kompetente tilbud til 
sine gjester (smerter etter skifall, vondt i ryggen, stressnakke….) 

• Sterk satsing på folkehelse i regionen (seks kommuner). Hver kommu-
ne en aktivitetskoordinator, regionen en samordningskoordinator. 
Aktivitet er det overbyggende tiltaket.  

• Helseturisme inneholder mye. Alt fra SPA til fjellprest. Ro i sinnet er 
mer enn massasje. 

• Fellesgoder i reiselivet bør få mye høyere prioritet nasjonalt. En 
forsøksordning som kan sikre finansiering av fellesgodene har Valdres 
søkt om. Produktutvikling og kvalitetsheving er avhengig av om vi får 
ja på denne søknaden som ligger i Næringsdepartementet. 

• Satsing på Turistvegen over Valdresflye. Her må nasjonale myndighe-
ter bidra med utviklingsmidler, infrastruktur for den reisende. Også 
her er vi avhengig av midler til fellesgoder som stier og tilrettelegging.  

• Valdres prøver å bli den første natur- og kulturparken i Norge, etter 
fransk modell. Bygdeutvikling, lokal matproduksjon og foredling går 
hand i hand med folkehelse, rydding av stier og aktivitet som 
opplevelse. Vi har mange møter med departementet om saken. Håper 
på en helhetlig tilnærming fra statlige myndigheter, ikke bare 
sektoriserte svar. (En langsiktig avtale med staten er nødvendig (10 
år)for å få lokal mulighet til å ta grep om utviklingen, det gjelder både 
virkemidler og forvaltning) 

• Store arrangement og festivaler har gode ringvirkninger for lokalsam-
funn og næringsliv. World Cup på Beitostølen trekker hundrevis av 
aktive løpere hvert år med TVsendinger over hele verden. Kommunen 
og idrettslaget investerer mange millioner for å tilfredsstille det 
internasjonale skiforbundets nye og omfattende krav om 
snøproduksjon, løypenett og fasiliteter. Tilbud om fysisk aktivitet til 
publikum er en del av folkehelsesatsinga. Dette skal skje ved alle store 
arrangementer i hele Valdres. 

• Samarbeid mellom næringsliv, alle seks kommunene og det frivillige 
organisasjonslivet er unikt i Valdres. En mobilisering for folkehelse 
krever god forankring i alle ledd. Først når vi har aktivitet og 
forebygging som en naturlig del av hverdagen hos innbyggerne, kan vi 
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være troverdige overfor våre tilreisende når vi frister dem til å komme 
til helseregionen Valdres. Der du blir robust. Der du holder deg frisk. 

• Folkehelsekoordinatoren og kommunene har møter med Norges 
Idrettshøgskole om forsking og utvikling. Vi ønsker å dokumentere 
effekten av folkehelsetiltaka våre, særlig det å bruke aktivitet som 
innfallsvinkelen i alt forebyggende arbeid. NIH er positivt interesserte. 
Penger fra Forskningsrådet er sannsynlig, da dette er helt i tråd med 
det Helsedepartementet og Direktoratet sier i sine handlingsplaner. 
Forsking gir kompetanse til lokalsamfunnet og nye 
kompetansearbeidsplasser. 

• Vi har også hatt møter med Helse Øst som sier seg interessert i 
forsking på lokale prosjekter både innafor folkehelse og rehabilitering. 
Kriteriene de setter, er samarbeid mellom flere instanser, noe vi utøver 
i utstrakt omfang i Valdres. Derfor dekker vi bordet for dem, slik at de 
kan komme og forsyne seg. 

• På Beitostølen Helsesportssenter vil de neste 3 åra sitte to 
doktorgradsstipendiater. Dette styrker den lokal kompetansen 
ytterligere, og dette vil få ringvirkninger for flere hovedfagsstudenter 
og deres arbeid som også legges til Beitostølen. Dette er i samarbeid 
med Norges Idrettshøgskole. De vil antakelig forske på aktivitet som 
rehabilitering og forebygging, med særlig vekt på lokalmiljømodellen, 
altså hvordan det virker å få oppfølging hjemme og varige vaner å ta 
med deg hjem. Emnet er ikke klarlagt enda, men teorien er overførbar 
til funksjonsfriske mennesker som trenger forebygging. 
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Bilagor 

Följande bilagor finns bifogade: 
 
Bilaga 1. NordFrams mandat 
Bilaga 2. Program i Århus 2005 
Bilaga 3. Erklæring om landdistriktsudvikling (2005) 
Bilaga 4. Program i Bodö 2006 
Bilaga 5. Ministererklæring om kyst-, skov- og landdistrikts-

udvikling i Norden (2006) 
Bilaga 6. För- och nackdelar med NordFrams arbetsätt 
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Bilaga 1. NordFrams mandat 

Mandat for ad hoc arbejdsgruppen for ”Fremtidens nordiske jordbrug og 
kulturlandskab”  
 
1. Nordisk Ministerråd for fiskeri, jord- og skovbrug og levnedsmidler 
vedtog på sit møde den 13. august 2004, Akureyri- deklarationen om 
jordbrugets fremtidige roller og kulturlandskabet som ressource i Norden. 
Ministerrådet godkendte, at der nedsættes en ad. hoc arbejdsgruppe, der 
under en projektperiode på to år skal arbejde videre med spørgsmål inden 
for jordbrugets fremtidige roller og kulturlandskabet som ressource.   
 
2. De overordnede målsætninger for gruppen er at styrke grundlaget for 
det nordiske samarbejde, erfaringsudveksling og strategisk samarbejde 
om spørgsmål i relation til jord- og skovbruget, landskabet, og landdi-
striktsudvikling med formål, at påvirke og forbedre udviklingsforudsæt-
ningerne.  
 
3. Arbejdet skal baseres på Akureyri-deklarationen om jordbrugets frem-
tidige roller og kulturlandskabet som ressource (vedlagt mandatet) samt 
allerede foreliggende beslutninger og rapporter,  
 
• Strategien for Bæredygtig Udvikling – en ny kurs for Norden, og dens 

seneste revidering.  
• Handlingsprogram for fiskeri, jordbrug, skovbrug og levnedsmidler 

2005–2008 
• Strategi for genetiske ressourcer i Norden, 2005–2008 
• Jordbrukslandskapet som ressurs i Norden. Samarbeid og 

anbefalinger, TemaNord 2004:537, rapport 
• Landbrukets och landsbygdens framtida roller, TemaNord 2004:516 

rapport 
 
4. Gruppen skal snarest efter etablering, mødes og fremlægge en plan for 
møder, netværks- og projektinitiativer for de kommende to år. Arbejds-
gruppen skal på sit første møde finde et passende navn for gruppen.  
 
5. Arbejdsgruppen skal bidrage til netværksdannelse for at udvikle sam-
arbejde og erfaringsudveksling mellem embedsmænd, forskere og er-
hvervslivet med forskellige samfundsinteresser. 
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6. Arbejdet skal særligt fokusere på de områder, hvor Norden har fælles 
interesser, og hvor det nordiske samarbejde skaber en merværdi. Ar-
bejdsgruppen bør endvidere tage hensyn til følgende:  

 
• Arbejdet skal bidrage til at sikre, at alle politisk vigtige relevante 

områder bliver belyst. 
• Igangværende initiativer, såvel nationalt som internationalt. 
• Arbejdet skal bidrage til at styrke de nordiske landes indflydelse på 

internationale processer 
• Arbejdet skal løfte de emner frem som har politisk relevans 
• Arbejdet skal opmuntre til samarbejde for at opnå størst mulig nordisk 

nytte og opnå synergier i nationale og nordiske arbejder. 
 
7. Arbejdsgruppen bør overveje de budgetmæssige konsekvenser af sine 
forslag, således at der er en realistisk sammenhæng mellem budgetniveau 
og gennemførsel af aktiviteter under mandatperioden. I overvejelserne 
bør indgå de mange forskellige finansieringskilder i Nordisk Ministerråd 
samt muligheden for national medfinansiering af forskellige aktiviteter.  
 
8. Arbejdsgruppens bør i relevante sager søge, at opnå et godt samarbejde 
med andre relevante grupper der arbejder med lignende spørgsmål. Der 
kan f.eks. nævnes Miljø, Jord- og Skovbrugsgruppen (MJS), Natur, Kul-
tur- og Friluftsgruppen (NFK) Samnordisk Skovforskning (SNS), Nor-
disk Kontakt Organ for Jordbrugsforskning (NKJ), Nordisk Genbank 
(NGB), Nordisk Genbank for Husdyr (NGH) , Nordisk Frø- og Planteråd 
(NSFP) samt andre relevante grupper både nationale og nordiske. 
 
9. Arbejdsgruppen referere til Nordisk Embedsmandskomité for Jord- og 
Skovbrugsspørgsmål (NEJS). Arbejdsgruppen udarbejder senest den 1. 
maj 2005 og 1. maj 2006 en kort statusrapport som forelægges NEJS og 
Ministerrådet. Senest den 1. oktober 2005 forelægges NEJS et arbejds-
program for 2006.  
 
10. Hvert land og de selvstyrende områder udpeger 1–2 repræsentanter på 
departementalt niveau med relevant viden inden for temaområderne. 
Hvert land/selvstyrende område har én stemme i arbejdsgruppen. Der 
skal ved udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen tages højde for de 
ligestillingsmæssige aspekter sådan, at der tilstræbes en ligelig repræsen-
tation af mænd og kvinder i gruppen.  
 
11. Formandskabet varetages af Norge under hele mandatperioden.  
 
12. Nordisk Ministerråds sekretariat kan deltage i arbejdet for at bidrage 
med overordnede nordiske synspunkter samt sikre koblingen til nuværen-
de og øvrigt igangværende arbejde relateret til temaerne. Endvidere bistår 
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sekretariatet med forslag til procedurer samt ved behov med administrati-
on og praktiske arrangementer. 
 
13. Der afsættes foreløbig 700.000 DKK fra henholdsvis Puljen for Bæ-
redygtig Udvikling og NEJS projektmidler til projektet.  Der ansættes en 
sekretær på 25–30 % af et årsværk til at bistå arbejdsgruppen med arbej-
det. Sekretæren finansieres af Sveriges Jordbrugsministerium.  Landene 
og de selvstyrende områder betaler selv rejseomkostninger mv for sine 
repræsentanter.  
 
14. Dette mandat er gældende fra den  2. november 2004 til og med den 
31. december 2006. Der skal inden vedtagelse om en eventuel fortsættel-
se af gruppens arbejde udarbejdes en evaluering af arbejdet under man-
datperioden. 
 
Mandatet er godkendt af NEJS på møde den 2. november 2004. 
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Bilaga 2. Program i Århus 2005 
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Bilaga 3. Erklæring om landdistriktsudvikling (2005) 
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Bilaga 4. Program i Bodö 2006 
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Bilaga 5. Ministererklæring om kyst-, skov- og 
landdistriktsudvikling i Norden (2006) 
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Bilaga 6. För- och nackdelar med NordFrams arbetsätt 

Inom Nordiska Ministerrådet har man diskuterat att i ökande utsträckning 
tillsätta tidsbegränsade grupper för speciella frågor, enligt NordFrams 
modell. Det är därför viktigt för det vidare arbetet inom NMR att utvärde-
ra för- och nackdelar med NordFrams sätt att arbete och ta fasta på de 
delar som fungerat bäst. 

Arbetet i NordFram har haft många fördelar men även vissa brister. 
Gruppen bestod av erfarna deltagare med god förankring i sina respektive 
länders förvaltningar. Diskussionerna var mycket kreativa och i en god 
anda togs många bra initiativ. Till detta kommer väl utvecklade nätverk 
som gjorde det möjligt att snabbt knyta expertis till förslag som man ville 
utveckla. Svagheten låg i deltagarnas brist på tid. Nationella åtaganden 
gick nästan alltid före dem man gjort inom NordFram, vilket gjorde att 
arbetet drog ut på tiden.  

NordFram tycker därför att arbetet inom framtida liknade ”ad hoc 
grupper” tydligare bör inriktas på den kreativa processen och att via 
gruppernas nätverk knyta externa utförare till framtagna förslag. Under-
sökningar och analyser genomförs sedan av olika externa utförare och 
resultaten publiceras i självständiga rapporter. Förslagen i dessa rapporter 
diskuteras av ”ad hoc gruppen” och rekommendationer formuleras i en 
egen slutrapport, som lämnas till uppdragsgivaren. För att detta skall 
fungera måste gruppen ha en egen budget. 

Den föreslagna metodiken tillämpade NordFram under andra halvan 
av sin mandatperiod, med gott resultat. 
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