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Handlingsplan för nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling 2014-2020
1. Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling
Enligt EU:s förordning om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EU) 1305/2013 ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt landsbygdsnätverk i
vilket de organisationer och förvaltningar som är involverade i landsbygdsutvecklingen ska samlas. Det
partnerskap som är kopplat till partnerskapsöverenskommelsen som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr
1303/2013 ska också ingå i det nationella nätverket.
Under 2007-2013 har det nationella landsbygdsnätverket fungerat som en plattform för en bredare
diskussion om landsbygdens utveckling. Parallellt med att ett nytt nätverk etableras kommer det gamla
nätverket att avvecklas.
Avsikten är att det nationella nätverket för landsbygds- och fiskeutveckling (nationella nätverket) startar
den 1 januari 2014. Under våren 2014 bjuds aktörer in med betydelse för landsbygdens, fiskets och
havsbrukets utveckling samt de båda programmens mål att anmäla sitt intresse för att ingå i nätverket.
Förvaltningsmyndigheten har i uppdrag att under våren 2014 upprätta en handlingsplan samt inrätta en
styrgrupp som speglar de mest centrala aktörerna för landsbygdsprogrammets och Havs- och
fiskeriprogrammets genomförande. Förvaltningsmyndigheten ska även tillsätta en referensgrupp för fiske
och vattenbruk under 2014.
2. Ett kraftfullt nätverk
En funktionell och träffsäker nätverksorganisation som arbetar samlat för landsbygds-, fiske- och
vattenbruksutveckling och för programmens måluppfyllnad kräver ett flexibelt och lyhört arbete. För att
medlemsorganisationerna ska uppleva nytta måste nätverksaktiviteterna möta konkreta behov och
utmaningar.
Ett moget nätverk har engagerade medlemmar som samverkar och skapar mervärde inom nätverket med
begränsad eller helt utan en support eller överordnande instans. Normalt uppstår nätverk utifrån de
enskilda medlemmarnas behov och nytta av att samverka och hålla kontakt. Landsbygds- och
fiskenätverket bildas dock utifrån överordnade behov och mål så som de allmännyttiga målen i
programmen för landsbygdsutveckling, havs- och fiskeriutveckling samt lokalt ledd utveckling i
Socialfonden och Regionalfonden, d.v.s. ett så kallat policyinitierat nätverk. I sådana nätverk är det viktigt
att medlemmarna ges tid för att de ska förstå varandras olika behov och motiv för att medverka. För att de
ska känna det meningsfullt att engagera sig måste de också få tid att upptäcka och formulera gemensam
nytta med olika aktiviteter i nätverket. När medlemmarnas egen nytta med att delta sammanfaller med den
överordnade gemensamma nyttan då skapas mervärden inom ett policynätverk så som landsbygds- och
fiskenätverket. Först då kan nätverket ta steget till ett moget och effektivt nätverk. Därför ska nätverket
jobba med nätverksaktiviteter i specifika och konkreta frågor som motsvarar de behov som finns på
gräsrotsnivå, d.v.s. hos organisationernas och myndigheternas medlemmar och målgrupper.
2.1 Nationella nätverkets arbete med olika intressenter
Enligt rådsförordningen för landsbygdsprogrammet ska de nationella nätverken syfta till att öka
intressenternas engagemang och deltagande i utvecklingen landsbygder. I Sverige avgränsar vi det till att
gälla den landsbygdsutveckling som sammanfaller med målen i landsbygdsprogrammet, havs- och
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fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling med finansiering från socialfonden och
regionalfonden. Det sker genom att nätverkets medlemsorganisationer och myndigheter genomför
nätverksaktiviteter som riktar sig till eller engagerar intressenter som är viktiga för att nå målen med de
olika programmen. Mot bakgrund av en årlig behovsanalys prioriterar styrgruppen bland medlemmarnas
behov av nätverksverksamhet och bland det som behövs för att bidra till en ökad kvalitet och effektivitet
av de olika programmens genomförande.
Medlemsorganisationerna ska på olika sätt företräda stödmottagare, landsbygdsbefolkning och dess
näringsliv eller vara myndigheter med betydelse för utveckling av landbygden, fiskerinäringen och
vattenbruket. De ska direkt eller indirekt vara intressenter i arbetet med att utveckla de areella näringarna
fiske och vattenbruk samt en livskraftig landsbygd. Så länge de på något sätt kan bidra till måluppfyllelsen i
de tre programmen eller skapa förutsättningar för att andra kan bidra till måluppfyllelsen så kan aktörer
omfattas av nätverkets arbete. Till denna krets räknas även aktörer inom partnerskapsöverenskommelsen,
likaså intressenter som företräder organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och ickediskriminering. I nätverket bör det finnas en god representation från universitet och högskolor samt
forskningsinstitut som aktivt arbetar med forskning inom relevanta områden.
Medlemsorganisationerna och deras verksamhet ska företrädesvis ha en nationell inriktning eller en
verksamhet som omfattar fler än en region. Om en aktör har regional organisation så är det den nationella
samordningsfunktionen som kan utgöra medlem i det nationella landsbygdsnätverket. Aktörerna ska
företräda en kollektiv nytta.
Nätverket ska vara ett nationellt och internationellt forum för ett brett utbyte av information, erfarenheter
och metodutveckling, samt öka dialogen mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. En ökad
delaktighet nås genom att de myndigheter och organisationer som deltar i nätverket stimuleras till dialog
med utbyte av information, kunskaper och erfarenheter. Att verka för ett ökat lärande och samverkan
mellan medlemsorganisationerna är av stor betydelse för ett bättre genomförande av programmen.
En viktig uppgift för det nationella nätverket är att främja ett framgångsrikt genomförande av regionala
handlingsplaner och lokala utvecklingsstrategier. Detta kommer till betydande del att ske genom
medlemsorganisationers/myndigheters egna kommunikationskanaler. Det blir styrgruppens uppgift att
utveckla formerna för samspelet mellan nationellt nätverk, regionala partnerskap och lokalt ledda
utvecklingsgrupper. Aktiviteterna utformas i aktivitetsplanerna och tas fram i samarbete med berörda
aktörer.
Aktiviteterna inom nätverkets ska till stor del utföras av de organisationer som ingår i nätverket.
Merparten av nätverksaktiviteterna planeras, genomförs och följs upp av tematiska arbetsgrupper och i
delnätverken.
Vissa temaövergripande och gemensamma aktiviteter inom nätverket ska genomföras årligen på nationell
nivå. Dessa aktiviteter bör handla om ämnen som är kopplade till nationella nätverkets målsättningar och
som är gemensamma för alla medlemsorganisationer t.ex. partnerskapsarbete, horisontella prioriteringar,
utvärdering och uppföljning, kommunikation och avslut.
2.2 Nationella nätverkets mål
Huvudmålen för nationella nätverket är de som anges i EU:s förordning om stöd för landsbygdsutveckling
(EU) 1305/2013 samt att verka för att målsättningarna i havs- och fiskeriprogrammet och programmet för
lokalt ledd utveckling uppnås. Huvudmålen blir därmed:
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Öka intressenternas deltagande i landsbygdsutvecklingens och havs- och fiskeriutvecklingens
genomförande.
Förbättra landsbygdsprogrammets, havs- och fiskeriprogrammets och programmet för lokalt ledd
utvecklings kvalitet.
Informera en bredare allmänhet och de potentiella stödmottagarna om landsbygdsutvecklings- samt havsoch fiskeripolitiken.
Främja innovation inom framförallt jordbruk, trädgård och rennäring via EIP-Agri-satsningen, men även
allmänt inom skog- och landsbygdsområden samt inom havs- och fiskeriområdet.
Dessa mål ska leda till att de övergripande målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet
samt programmet för lokalt ledd utveckling i socialfonden och regionalfonden uppnås.
Övergripande mål för landsbygdsprogrammet 2014-2020:
a) Främja jordbrukets konkurrenskraft.
b) Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder.
c) Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet
skapande och upprätthållande av sysselsättning.
Övergripande mål för Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020:
a) Hållbart och resurseffektivt fiske och vattenbruk.
b) Innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk.
c) Genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
d) Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen.
e) Genomförandet av den integrerade havspolitiken.
Övergripande mål för lokalt ledd utveckling i Socialfonden och Regionalfonden
1. Regionalfonden: Främja lokal utveckling genom ökat entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det
ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag.
2. Socialfonden: Främja lokal utveckling genom att stärka individers ställning på arbetsmarknaden och
bidra till att öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden.
För att nå de olika målen med programmen ska nyttan av aktiviteter och insatser inom nätverket fokusera
på bättre metodkunskaper, ökad utvecklingsförmåga och sakkunskaper bland nätverkets alla
medlemsorganisationer och ökad samverkan.
Den främsta nyttan av nätverket bedöms bäst genom medlemsorganisationernas egna upplevda nytta av
genomförda aktiviteter och uppnådda resultat. Därför ska uppföljningar göras med
medlemsorganisationerna. Styrgruppen ansvarar för att utforma en enkät eller på annat sätt mäta den
upplevda nyttan minst tre gånger under programperioden.
Aktiviteter inom nätverket planeras och genomförs enligt en interventionslogisk struktur, se bild nedan.
Varje årlig aktivitetsplan ska innehålla en beskrivning av den interventionslogiska kedjan som gäller för
den aktuella planen.
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Figur 1 Interventionslogisk kedja

Övergripande målen för landsbygdsnätverket är reglerade i rådsförordningen för Landsbygdsprogrammet.
De specifika målen och resultat som nationella nätverket kan ha direkt inflytande på kan till exempel vara:
Fler som sprider information om möjligheterna i programmet
Fler medlemsorganisationer som samverkar
Fler medlemsorganisationer som lär av varandra.
Svårigheter och problem, så kallade ”gruskorn” i programmet synliggörs och arbetas bort.
De specifika indikatorer som gäller gemensamt för nationella nätverk i alla medlemsländer redovisas i den
interventionslogiska strukturen som utfall.
Kommissionen har formulerat programspecifika indikatorer som ska följas upp i varje årsrapport för
Landsbygdsprogrammet.
Indikator

Mål för utfall
(formuleras i varje årlig aktivitetsplan)

Total public expenditure support for set up and running of the
NRN
Number of networking meetings/events organized by the NRN at
transnational level
Number of networking meetings/events organized by the NRN at
national level
Number of networking meetings/events organized by the NRN at
regional level
Number of participants to events organized by the network
Number of thematic groups established
Communication tools, number of publications (leaflets, magazines,
newsflashes…)
Communication tools, website statistics (remains to be defined)

3. Nationella nätverkets organisation
Ett samlat nätverk för landsbygds, fiske- och vattenbruksutveckling hålls samman av en gemensam
styrgrupp och ett kansli. En gemensam strategisk handlingsplan styr nätverkets verksamhet på en
övergripande nivå. För det operativa arbetet ska aktivitetsplaner som gäller över tvåårsperioder tas fram
och beslutas av styrgruppen. För inriktningen fiske och vattenbruk kommer det att finnas ett projektbeslut
Beslutad 2014-02-06
Reviderad 2014-12-03
Reviderad 2015-05-25

[7]

och en projektplan. Inom nätverket ska en helhetssyn främjas genom gemensamma nationella och
regionala träffar som ger mervärde till nätverkets tre inriktningar.
Jordbruksverket ansvarar för att upprätta stadgar som reglererar beslutsordningen för nätverket.
Eventuella behov av stadgeändring diskuteras i styrgruppen.
Nätverkets aktiviteter ska till stor del utföras av de organisationer som ingår i nätverket.
De tre inriktningarna ska kunna anpassa och fördjupa sig inom sina specialområden för att nå konkreta
nyttor och effekter bland prioriterade målgrupper. De tre inriktningarna är:
”Gröna näringar” för att främja både målen med stärkt konkurrenskraft och miljö, inklusive särskilda
nätverksfunktioner för att stärka innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring.
”Blåa näringar” med intressenter inom fiske- och vattenbruk för att stärka genomförandet av havs- och
fiskeriprogrammet.
”Landsbygdsutveckling” inklusive nätverksfunktioner erfarenhetsutbyte och samverkan mellan grupper
för lokalt ledd utveckling inom både landsbygds- och fiskeområden.

Figur 2 Organisationsstruktur för nationella nätverket för fiske-, vattenbruk och landsbygdsutveckling 2014-2020

Även om nätverket för innovationer inryms i Gröna näringar så behövs det innovativt tänkande inom hela
nätverket, därför bör nätverket inrätta en gemensam tematisk arbetsgrupp som fokuserar på metoder och
erfarenhetsutbyte för att stimulera fram nya innovationer.
Även miljö- och klimatfrågorna har sin tyngdpunkt inom Gröna näringar, men blir en viktig fråga också
för de andra två inriktningarna. Andra viktiga frågor som kan komma att knyta samman de tre
inriktningarna är integration, jämställdhet och ungdomar.
En del av aktiviteterna kan genomföras i olika tematiska arbetsgrupper. Grupperna bemannas av de olika
medlemsorganisationerna. Grupperna kan med fördel bemannas med organisationer gemensamt från de
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olika inriktningarna om behov finns. Det finns också en möjlighet för varje inriktning att knyta ett
vetenskapligt råd till sig.
Kopplingen till det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, sker främst på en generell nivå med undantag
för det europeiska innovationsnätverket, inom EIP-Agri, och det europeiska nätverket för fiskeområden,
Farnet, som endast riktar sig till vissa delar inom nätverket; det svenska innovationsnätverket och lokalt
ledd utveckling.
3.1 Styrgrupp
Sammansättningen av styrgruppen kan förändras över tid utifrån de behov av inriktningar som uppstår.
Styrgruppen bemannas med aktörer från de tre inriktningarna Gröna näringar, Fiske och vattenbruk samt
övriga aktörer inom landsbygdsutveckling, inklusive Lokalt ledd utveckling.
Styrgruppens sammansättning beslutas av Jordbruksverket. Vid förändring av styrgruppens
sammansättning ska den sittande styrgruppen lämna förslag på denna till Jordbruksverket.
Sammansättningen av styrgruppen ska fördelas så att det blir en lika balans mellan aktörer inom gröna
näringar och vattenbruk samt aktörerna inom generell landsbygds- och fiskeutveckling. Detta innebär att
hälften av platserna ska representeras av gröna näringar inklusive miljö- och klimataktörer, aktörer inom
vattenbruk samt länsstyrelse, två platser ska representeras av lokalt ledd utveckling, en plats ska
representeras av fiskeaktörer och resten av platserna ska representeras av medlemsorganisationer med
annan inriktning.
Styrgruppens ordförandepost innehas av Jordbruksverket.
Förvaltningsmyndigheten ska utöver ordföranden ha en adjungerad plats i styrgruppen.
Styrgruppen styr verksamheten och beslutar om aktivitetsplaner där det framgår vilka mål och effektmål
verksamheten har och vilka huvudaktiviteter och övrigt genomförande av handlingsplanen som ska
genomföras under en angiven period. Styrgruppen har utöver att säkerställa att målen med verksamheten
uppnås även ett särskilt ansvar för samordning och att synergier mellan de olika inriktningarna inom
nätverket uppstår. Så sker bl.a. genom att fastställa och följa upp arbetsgruppers arbetsplaner.
De årliga aktivitetsplanerna verkställs av kansliet och tematiska arbetsgrupper.
3.2 Medlemskap
Genomförandet av nätverkets aktiviteter ska till stor del utföras av de organisationer som ingår i nätverket.
Medlemmarna ska ha möjlighet att föreslå nätverksaktiviteter till styrgruppen.
Ett formellt medlemskap i nätverket beslutas av styrgruppen utifrån ett antal kriterier som ska tas fram.
Styrgruppen och medlemsorganisationerna/myndigheterna tecknar en ömsesidig överenskommelse som
förklarar avsikten och aktivitetsnivån med medlemskapet samt nätverkets övergripande mål och syfte.
Ett medlemskap innebär som minimum att:
a) Medlemsorganisationen utser representanter för den egna organisationen i nationella nätverket.
b) Medlemsorganisationen säkrar upp interna rutiner för spridning av nationella nätverkets information,
analyser och resultat.
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3.3 Tematiska arbetsgrupper och delnätverk
Det är medlemsorganisationerna som i huvudsak genomför nätverkets aktiviteter. Detta sker t.ex. genom
tematiska arbetsgrupper. Tematiska arbetsgrupper är sammansatta med representanter från berörda
delinriktningar inom nätverket och kan även bemannas med personer från nätverkets vetenskapliga råd.
Arbetsgrupperna budgeteras, till största del, inom den delinriktning där temat har sin huvudsakliga
tyngdpunkt. Tematiska arbetsgrupper kan också vara så specialiserade att de enbart berör en delinriktnings
målsättningar.
Styrgruppen arbetar fram riktlinjer för hur de tematiska arbetsgrupperna ska genomföras, organiseras och
arvoderas. Riktlinjerna ska också omfatta krav på förankring i respektive medlemsorganisation som deltar
och spridning av resultat.
De tematiska arbetsgrupperna bemannas av de olika medlemsorganisationerna. Det ska också finnas
möjlighet att knyta vetenskapliga råd till nätverkets prioriterade inriktningar. De tematiska arbetsgrupperna
kommer att ha en arbetsplan med tillhörande budget som godkänns av styrgruppen. De tematiska
arbetsgrupperna är operativa och fördelar arbetet mellan de aktörer som ingår i gruppen.
Varje respektive arbetsgrupp inom ramen för nationella nätverket ansvarar för att, med stöd från
nätverkets kansli analysera, planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser som görs inom
ramen för arbetsgruppen.
3.4 Nationella nätverkets kansli
Nätverkets kansli placeras på Jordbruksverket för att få en naturlig samordning med förvaltnings- och
utbetalningsmyndigheten. Närheten innebär en tillgång till snabb och enkel dialog om bl.a. uppdateringar
och förändringar i programgenomförandet som effektivt kan förmedlas ut till medlemsorganisationerna.
Nätverkets kansli ansvarar för att följa upp verksamheten inom nätverket och ta fram resultatunderlag
som rapporteras till förvaltningsmyndigheten, departementet, övervakningskommittén och kommissionen.
Kansliets roll är:






Samordnande och koordinerande för aktiviteter som genomförs inom nationella nätverket.
Sekretariat för nationella nätverkets styrgrupp.
Kontaktpunkt för erfarenhetsutbyte och samverkan för Lokalt ledd utveckling
Sekretariatfunktion för tematiska arbetsgrupper och i delnätverk inom nationella nätverket.
Nationell kontaktpunkt för det europeiska landsbygdsnätverket, europeiska nätverket för
fiskeområden och för det europeiska innovationsnätverket.

Kansliet ansvarar för att ta fram förslag på stadgar, rutiner samt årliga aktivitetplaner som styrgruppen
beslutar om för:








Tillsättning av styrgruppsledamöter
Tillsättning av tematiska arbetsgrupper
Tillsättning av samverkansgrupp för lokalt ledd utveckling
Kommunikationsstrategi
Ekonomi
Medlemsrekrytering
Medlemsregister
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4. Nationella nätverkets tre inriktningar
För att möta de olika behov och utmaningar som finns bland nätverkets medlemsorganisationer kommer
nätverket att vara indelat i tre huvudinriktningar. De i olika inriktningarna speglar
Landsbygdsprogrammets prioriterade områden.
Det nationella nätverket består av tre delinriktningar:
Gröna näringar, motsvarar prioriterade områden 1-6 i landsbygdsprogrammet.
Fiske och vattenbruk, motsvarar prioriterade områden inom Havs- och fiskeriprogrammet.
Landsbygdsutveckling, motsvarar prioriteringsområde 6 samt mål för lokalt ledd utveckling i
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.
4.1 Gröna näringar
Nätverket ska ha en arbetsgrupp för att stödja de gröna näringarna. Uppdraget är att arbeta i gränssnittet
mellan de gröna näringarna och annan näringsverksamhet på landsbygden samt den generella
landsbygdsutveckling och även med rena konkurrenskraftsfrågor. Näringens miljöfrågor och leverans av
miljönytta bör få en hög prioritet, där även omställningsfrågor till ett kolidoxidneutralt samhälle är viktiga.
4.1.1 Nationella nätverkets arbete med innovation inom de gröna näringarna
Förutom ett generellt mål att främja innovation i landsbygdsutveckling finns också ett mål för nationella
nätverket att främja innovation specifikt inom jordbruk, trädgård och rennäring, knutet till samverkan
inom det europeiska innovationspartnerskapet (EIP-Agri).
Det är nationella nätverkets uppgift att vara kontaktlänk till EIP-Agri och dess servicepunkt i Bryssel.
Nätverkets roll är också att stödja de s.k. innovationsgrupper som kommer att jobba med
innovationsprojekt med stöd från landsbygdsprogrammet. Här ingår även ett ansvar att ordna med
innovationssupport, bl.a. för att hjälpa företagare, rådgivare, m fl med utmaningar och innovativa
lösningsförslag att bedöma lämplighet för innovationsprojekt och knyta de kontakter som behövs för att
bilda innovationsgrupper.
4.2 Fiske och vattenbruk
Syftet med nätverket är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande,
samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter aktiva på nationellt plan inom fisket och
vattenbruket samt lokala utvecklingsområden inom fisket, för att nå målen med programmet.
Nätverket ska arbeta med utbyte av erfarenheter samt sprida information och metoder för utveckling av
fiskerinäringen. Nätverket ska fungera som en mötesplats, stimulera samverkan med flera olika aktörer
och bidra till att öka förståelsen för hur myndigheter, organisationer och företag kan bidra till målen i
havs- och fiskeriprogrammet på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Nätverket ska
synliggöra och samlat lyfta upp frågeställningar som medlemsaktörerna har. Nätverket ska också vara en
viktig kanal för att förmedla kontakter och stötta samarbeten på europeisk nivå.
Genom ett gemensamt nätverk kan organisationer och myndigheter, som arbetar med fiskeri- och
vattenbruksfrågor, tillsammans klargöra eventuella problembilder, tydliggöra målkonflikter och skapa
samsyn och förståelse. Detta underlättar möjligheten att få fram ett helhetsperspektiv inom fisket och
vattenbruk samt landsbygdsutveckling.
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Många frågor är till stor del desamma för fisket och vattenbruket som inom övrig landsbygdsutveckling.
Det gäller till exempel kapitalförsörjning, miljö, kommunal planering, innovationer och entreprenörskap.
De flesta samhällen som kan beröras av havs- och fiskeriprogrammet är också landsbygdssamhällen. Här
finns många samarbetsmöjligheter mellan de olika inriktningarna i landsbygds-och fiskenätverket. I
synnerhet när det gäller vattenbruket och de gröna näringarna och när det gäller lokal utvecklingen av
kust- och landsbygdsområden.
4.2.1 Finansiering och projektplan
Inriktningen fiske och vattenbruk ska finansieras genom havs- och fiskeriprogrammet.
Detta innebär att inriktningen fiske och vattenbruk kommer att styras av ett projektbeslut och en
projektplan. Nätverksaktiviteter för aktörer inom inriktningen fiske och vattenbruk kommer därför inte att
kunna starta förrän havs- och fiskeriprogrammet är godkänt av kommissionen och det är möjligt att
ansöka om stöd och fatta beslut om stöd.

4.3 Landsbygdsutveckling och lokalt ledd utveckling
Nätverket ska arbeta med utbyte av erfarenheter, sprida information och med att ta fram och sprida
metoder för landsbygdsutveckling och för att nå en ökad måluppfyllelse av unionsprioritering 6 i
förordningen om stöd till landsbygden;
Främja social delaktighet, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling på landsbygden, med särskild
inriktning på följande:
a) Främja diversifiering, skapande samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen.
b) Främja lokal utveckling på landsbygden.
c) Öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
på landsbygden.
4.3.1 Lokalt ledd utveckling
Nätverket ska också arbeta med utbyte av erfarenheter, sprida information och med att ta fram och sprida
metoder för landsbygdsutveckling och för att nå en ökad måluppfyllelse av unionsprioritering 4 för Lokalt
ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet:
Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, nya arbetstillfallen och arbetskraftsrörlighet i de kustoch inlandssamhallen som ar beroende av fiske och vattenbruk.
Under perioden 2014-2020 kommer Sverige att tillämpa lokalt ledd utveckling inom samtliga fyra ESIfonderna.
Nätverket ska särskilt stödja utbyte av erfarenheter och stimulera till samverkan i utarbetande,
genomförande och uppföljning av strategier för Lokalt ledd utveckling. Berörda myndigheter och
organisationer i nätverket bör involveras i arbetet i möjligaste mån.
Nätverkets kansli är kontaktpunkt för Lokalt ledd utveckling med uppdrag att verka för att:
Öka intressenters delaktighet i Lokalt ledd utveckling.
Öka kompetens hos grupper inom Lokalt ledd utveckling. Vissa aktiviteter i samarbete med förvaltningsoch utbetalningsmyndigheten.
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Arrangera nätverksaktiviteter för Lokalt ledd utveckling.
Främja erfarenhetsutbyte mellan grupper inom Lokalt ledd utveckling.
Underlätta för samarbetsprojekt mellan grupper inom Lokalt ledd utveckling, både interregionalt och
transnationellt.
Inrätta och driva en samordningsgrupp för Lokalt ledd utveckling.
5. Nationella nätverkets samordning med Jordbruksverket som förvaltnings- och
utbetalningsmyndighet
Ett bra och resurseffektivt genomförande av de olika programmen kräver en samordning och ett
samarbete mellan nationella nätverket och förvaltnings- och utbetalningsmyndigheterna. Nationella
nätverket kommer att ha ett nära samarbete med handläggande myndigheter. Aktiviteter stäms av och
genomförs i samarbete då det är möjligt.

Uppgifter som nationella
nätverk ska utföra enligt
rådsförordningens Art 54

Nationella nätverket

Förvaltningsmyndigheten

i) Aktiviteter som rör insamling
av projektexempel från alla
prioriteringar för
landsbygdsprogrammen.

Nationella nätverket samlar in,
sprider och främjar
erfarenhetsutbyte mellan projekt
via nätverksaktiviteter och andra
kommunikationskanaler.

Förvaltningsmyndigheten
upprättar en projektdatabas.

ii) Aktiviteter som rör
underlättande av tematiskt och
analytiskt utbyte mellan
intressenter inom
landsbygdsutvecklingen, delande
och spridning av resultat.

iii) Aktiviteter som rör
tillhandahållande av
kompetensutveckling och
nätverksverksamhet för lokala
aktionsgrupper och i synnerhet
tekniskt stöd för interregionalt
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Nationella nätverkets kansli
bistår med sekreterarfunktion i
de arbetsgrupper som inrättas
utifrån styrgruppens årliga
prioriteringar. Kansliet bistår
även med viss
kommunikationsresurs vad gäller
framtagande och spridning av
resultat.

Förvaltningsmyndigheten sprider
resultat från arbetsgrupper.

Nationella nätverkets kansli
bistår med sekreterarfunktion i
de vetenskapliga råd som inrättas
utifrån styrgruppens
prioriteringar.
Insatser som bygger på ett
lärande utbyte mellan olika
genomförare, framför allt mellan
lokalt ledd utveckling, genomförs
av nationella nätverket och gärna
i samarbete med förvaltnings-

Förvaltningsmyndigheten och
utbetalningsmyndigheten
ansvarar gemensamt för
utbildningsinsatser om
programmens regler riktade till
både nationella, regionala och
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och transnationellt samarbete,
underlättande av samarbete
mellan lokala aktionsgrupper och
sökande efter parter för den
åtgärd som avses i artikel 35.

och utbetalningsmyndigheten.
Detta för att undvika att
feltolkningar av programregler
sprids.

lokala aktörer för att säkra ett
programgenomförande med hög
kvalitet.

Nationella nätverket erbjuder
genom olika nätverksaktiviteter
en arena för
kompetensutveckling och
lärande.
Nationella nätverkets kansli är
kontaktpunkt för Lokalt ledd
utveckling och bistår med
sekreterarfunktion i
samordningsgruppen för Lokalt
ledd utveckling. Kansliet bistår
också med resurser vid planering
och genomförande av
nätverksaktiviteter för Lokalt
ledd utveckling med syfte att
främja erfarenhetsutbyte och
lärande mellan grupperna.
Nationella nätverkets kansli är
kontaktpunkt för transnationellt
samarbete. Genom nätverket kan
förfrågningar om samarbete
snabbt spridas och hitta en
matchning. Nätverkets kansli kan
bistå med kompetens och
coachning för uppstart och
genomförande av transnationella
samarbeten.

iv) Aktiviteter som rör
tillhandahållande av
nätverksverksamhet för rådgivare
och innovationsstödjande
tjänster.
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Nätverksaktiviteter för att
informera om nya
innovationsstödet och EIP-Agri.
Samordning av support till
innovationsgrupper.
Nätverksaktiviteter för att skapa
kontakter och
kunskapsöverföring mellan
producenter, rådgivare och
forskare nationellt och
internationellt. Aktiv medverkan
i EIP-Agris aktiviteter på EU
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nivå.
v) Aktiviteter som rör delande
och spridning av övervakningsoch utvärderingsresultaten.

vi) En kommunikationsplan som
inbegriper publicitet och
information när det gäller
landsbygdsprogrammet, i
samförstånd med
förvaltningsmyndigheterna, samt
informations- och
kommunikationsverksamhet
avsedd för en bredare allmänhet.

vii) Aktiviteter som rör
deltagande i och bidragande till
verksamheten inom europeiska
nätverket för
landsbygdsutveckling.

Nätverksaktiviteter för att samla
in, sprida och lära av
utvärderingsresultat.
Nätverkets roll i ÖK kommer att
utredas.
Nationella nätverkets kansli
formulerar en
kommunikationsstrategi för hela
programperioden och tvåårsvisa
kommunikationsplaner för hur
strategin ska genomföras.

Förvaltningsmyndigheten
formulerar en
kommunikationsstrategi för
Havs- och fiskeriprogrammet,
Landsbygdsprogrammet och för
Lokalt ledd utveckling.

Kommunikationsstrategin och
kommunikationsplaner beslutas
av nätverkets styrgrupp.

Programmens
kommunikationsstrategi beslutas
av Jordbruksverket.

Nationella nätverkets
medlemmar ges möjlighet att
delta i aktiviteter som arrangeras
av europeiska
landsbygdsnätverket ENRD,
europeiska fiskenätverket Farnet
och europeiska
innovationsnätverket EIP.

Det är en fördel om även
förvaltningsmyndigheten deltar i
aktiviteter som arrangeras på
EU-nivå för att få en ökad insyn
och förståelse om programmens
genomförande i andra
medlemsländer

5.1 Relationen nationellt nätverk och övervakningskommittén
Nätverkets roll i ÖK kommer att utredas.
6. Relationen nationellt nätverk och partnerskapsöverenskommelsen (PÖ)
De som driver projekt inom ESI-fonderna har nytta av att möta de som driver tematiskt likartade projekt
inom ett annat program. En ESI-samordning blir en arena där dessa projektägare kan utbyta erfarenheter,
dela information, dela värdefulla kontakter och etablera samarbeten/nätverk. Det kan handla om att
projektägare som jobbar med t.ex. integrationsprojekt, innovationsfrämjande projekt, turismfrämjande
projekt och klimatåtgärder.
Den så kallade fondsamordningsgruppen mellan programmens olika förvaltningsmyndigheter har fått
ansvaret för att utveckla nätverkandet inom PÖ. Relationen mellan landsbygds- och fiskenätverket och ett
PÖ-nätverk utformas därför i dialog med fondsamordningsgruppen och preciseras i kommande
aktivitetsplaner.
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7. Europeiska nätverk inom jordbruk, fiske och landsbygd
Kopplingen till det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, sker främst på en generell nivå med undantag
för det europeiska innovationspartnerskapet, EIP- Agri, som riktar sig till det svenska innovationsnätverket samt det europeiska nätverket för fiskeområden, Farnet, som riktar sig till lokalt ledd utveckling.
För det nationella nätverket kan det bli aktuellt att verka för insatser som berör samarbetet i
östersjöområdet både för att bidra till att uppfylla målen i östersjöstrategin och som en vidareutveckling av
det existerande nordisk-baltiska nätverkssamarbetet. Denna prioritering görs i aktivitetsplanerna.
8. Forskning inom jordbruk, fiske och landsbygd
Landsbygdsforskning är ett brett och svårdefinierat område. Det spänner över en mängd olika områden i
samhället. En forskare som exempelvis forskar om jämställdhet inom jordbruket ser sig kanske som
forskare inom jämställdhet och inte som landsbygdsforskare. Landsbygdens särskildheter så som det
fysiska landskapet, glesa strukturer och avstånd samt att se landsbygden som en livsavgörande miljö gör att
det finns ett behov av erfarenhetsutbyte mellan forskare som har landsbygden som en dimension eller
aspekt i sin forskning. Det samma gäller erfarenhetsutbyte mellan dessa forskare och praktiker. Tvärvetenskapliga samarbeten, det vill säga vetenskap som bedrivs i samverkan mellan företrädare för flera
discipliner, kan vara ett sätt att få flera dimensioner och ny kunskap. Även olika samarbeten mellan
institutioner och forskargrupper är positivt.
Forskning inom fiske, vattenbruk och jordbruk är mer tydligt avgränsade än generell landsbygdsforskning,
men även inom detta mer avgränsade forskningsfält finns behov av ökat erfarenhetsutbyte och samverkan
mellan forskare och praktiker.
Sverige har ingen samlad institutionaliserad arena för erfarenhetsutbyte mellan forskare som utifrån olika
discipliner forskar om landsbygdsutveckling. Ej heller mellan dessa forskare och praktiker.
Högskolor, universitet, institut och forskningsråd som har forskning och utbildning som berör områdena
jordbruk, vattenbruk, fiske- och landsbygdsutveckling, kommer därför att inbjudas att ingå i nätverket. I
aktivitetsplanerna anges vilka aktiviteter som genomförs för att stärka erfarenhetsutbyte och samverkan
mellan olika forskare och mellan forskare och praktiker. Dessa aktiviteter handlar om:
Dialog och samverkan inom nätverket om forskningsresultat och forskningsinriktning.
Till politiker och myndigheter initiera och tydliggöra behoven av forskning baserat på den erfarenhet som
samlas i nätverket.
Särskilda aktiviteter för att främja innovationer i jordbruket och de insatser som kommer att ske inom
ramen för operativa grupper och EIP.
Sprida forskningsresultat via nätverkets kommunikationskanaler.
Vid behov inrätta och driva vetenskapliga råd för att främja erfarenhetsutbytet och samverkan mellan olika
forskare och mellan forskare och praktiker.
8.1 Stärka erfarenhetsutbyte och samverkan med forskningen
En viktig del i att nå målen med Landsbygdsnätverket är att stärka erfarenhetsutbytet och samverkan
forskare sinsemellan och mellan forskare och de organisationer och myndigheter som är medlemmar i
nätverket. Det finns flera sätt att göra det på och bland annat kommer det att finnas möjlighet att knyta
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vetenskapliga råd till nätverkets prioriterade inriktningar. Det innebär att de kan omfatta olika
forskningsdiscipliner beroende på vilken inriktning som rådet arbetar inom. Rollen för ett vetenskapligt
råd är generellt att:
Bidra till att ge en överblick över aktuell forskning inom den prioriterade inriktningen.
Vara omvärldsbevakande och analyserande till stöd för programmens genomförande, men också för
landsbygdsutveckling i allmänhet.
Agera som kritiska ifrågasättare och lyfta nya perspektiv.
Identifiera "vita fläckar" inom forskningen som berör den prioriterade inriktningen.
Reflektera över behovet av framtida insatser, bland annat kopplingarna mellan den gemensamma
jordbrukspolitiken, CAP, och sammanhållningspolitiken, den sektoriella dimensionen kopplad till den
territoriella.
Vara en resurs vid nätverksträffar och andra aktiviteter inom nätverket.
Föra en dialog med nätverkets styrgrupp och tematiska arbetsgrupper.
9. Kommunikation
Nätverkets självständiga roll klargörs i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammets
kommunikationsplan samt i nätverkets kommunikationsstrategi.
Kärnan i nätverkets kommunikation är dialogen mellan medlemsorganisationerna, där
förvaltningsmyndigheterna ingår som medverkande aktör. Nätverket ska enligt rådsförordningen för
landsbygdsprogrammet också informera en bredare allmänhet och de potentiella stödmottagarna. Detta
sker främst genom att upplåta sina kommunikationskanaler för spridning, paketera innehållet på ett
tilltalande sätt samt ansvara för den kommunikation om programmet som kan uppstå inom ramen för
nätverket som rör programmets innehåll och genomförande. Nätverket sprider reaktioner på programmen
och dess genomförande ur olika perspektiv.
9.1 Nationella nätverkets kommunikationsplaner
Nationella nätverket ska ha tvåårsvisa kommunikationsplaner för nätverkets verksamhet. De ska bland
annat innehålla kommunikationsmål, målgrupper samt ambitionsnivå för dessa, verktyg, strategier,
arbetsmetoder, kommunikationspolicy för medlemmarna, samt frågor som rör uppföljning och
utvärdering.
Av planerna ska det även framgå att nationella nätverket ska sprida information till nyckelaktörer inom
europeiska innovationspartnerskapet, europeiska landsbygdsnätverket och europeiska fiskenätverket samt
bl.a. övervaka och rapportera om forskningsresultat.
Nätverkets löpande kommunikationsplanering ska kopplas till nätverkets aktivitetsplaner, liksom i vissa
fall till den kommunikationsplanering för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet som
upprättas tillsammans med förvaltningsmyndigheterna och övriga nätverksaktörer.
Kommunikationsinsatser ska följas upp löpande. Kommunikationsmålen ska utvärderas och utifrån
resultaten revideras kommunikationsplanerna.
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10. Uppföljning och utvärdering
Jordbruksverket har tagit fram en utvärderingsplan som beskriver utgångspunkterna för de uppföljningsoch utvärderingsaktiviteter som är kopplade till landsbygdsprogrammet och hur utvärderingsarbetet
kommer att organiseras. För havs- och fiskeriprogrammet har Jordbruksverket gjort motsvarande arbete.
Ett systematiserat utvärderingsarbete är en grundförutsättning för att bedöma landsbygdsprogrammets
effektivitet och måluppfyllelse.
Nationella nätverket kommer att involveras i uppföljnings- och utvärderingsarbetet i samband med
operationaliseringen av utvärderingsplanerna. Medlemsorganisationerna kan bidra med information om
programgenomförandet och måluppfyllelsen utifrån ett aktörsperspektiv. Detta gäller främst
uppföljningen. De kan också bidra med att sprida resultat från uppföljningar och utvärderingar till olika
intressentgrupper, genom de kanaler nätverkets medlemmar har tillgång till.
Nätverkets styrgrupp har i uppdrag att följa upp den upplevda nyttan av aktiviteter och resultat bland
medlemsorganisationerna. Uppföljningen görs förslagsvisa vid halvårsskiftet minst tre gånger under
programperioden för att kunna göra eventuella förändringar inför kommande aktivitetsplaner.
Uppföljningen, som bl.a. sker genom medlemsundersökning, består av en generell del med frågor om
övergripande nätverkssamarbete och en del med specifika frågor för respektive delinriktning.
11. Budget
Nätverkets budget finansieras med TA-medel från landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteter som berör
Lokalt ledd utveckling i Havs- och fiskeprogrammet finansierares med TA-medel från det programmet.
För de nätverksaktiviteter som rör övrig inriktning för fiske och vattenbruk sker finansieringen från havsoch fiskeriprogrammet i form av projektmedel.
Finansieringen från Landsbygdsprogrammet uppgår till 70 miljoner kronor, men nätverkets totala
budgetram fastställs i samband med att Havs- och fiskeriprogrammet är godkänd och det är möjligt att
söka projektstöd från det programmet. Budgeten delas upp i en del som rör drift och en som rör
genomförande av denna handlingsplan. Driften ska inte överstiga 20 % av den totala budgeten.
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