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Skrivelse angående Jordbruksverkets beslut att utesluta Kalmar-Öland från
möjligheterna till lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 20142020.
Jordbruksverket (JV) meddelade i april 2015 att fem områden "inte prioriterats" för arbete
med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom Landsbygdsprogrammet för Sverige.
Vårt område "Kalmar-Öland", är ett av de fem som uteslöts trots att strategin för arbetet var
granskad och godkänd. Motivet var att den anslagna budgeten inte räckte till för alla och att
JV därför använt en "urvalsnyckel" för att sålla bort fem av det femtiotal regioner som ansökt.
JV valde alltså att utesluta fem regioner istället för att finna en lösning som skulle gagna hela
Sverige. Vi noterar också att det beslutet strider mot uppfattningen i verkets egna arbets- och
referensgrupper. Både den "urvalskommitté", som granskat ansökningarna med de lokala
utvecklingsstrategierna, och JVs "samordningsgrupp" för lokalt ledd utveckling, var överens
om att alla gamla "Leaderområden" var kvalificerade och lämpade för att också vara med i
nya programperioden. JV har därefter fattat ett budgetfördelningsbeslut som innebär att 430
000 invånare, i 31 kommuner och 8 län, står utan möjlighet att arbeta med lokalt ledd
utveckling under de kommande 8 åren.
För oss på Öland är det här ett hårt slag. Både för att vår region måste lösa allvarliga
utvecklingsproblem och för att metoden med "lokalt ledd utveckling" visat sig vara
framgångsrik. Ölands Naturskyddsförening (ÖN) har medverkat i arbetet under hela den
föregående programperioden (2007-2013). På nära håll har vi följt projekt som lett fram till
minskad användning av fossila bränslen och minskad näringsbelastning på våra kustområden,
för att ta två aktuella utvecklingsområden.
Alla med kännedom om vårt arbete är överens om att "Leadermetoden" varit framgångsrik.
En oberoende utvärdering av resultaten i vårt och sex närliggande "Leaderområden" bekräftar
också den bedömningen och pekar på hur metoden kan bli ännu bättre1. Vid
Landbygdsgalorna 2009 och 2011 utsågs våra projekt till “Årets Leader”. Inom ÖN är vi
kanske allra mest nöjda över projektet som ledde fram till en storsatsning på produktion av
fordonsbränsle och förbättrad gödselhantering2. De analyser vi har tillgång till visar vidare att
metoden varit kostnadseffektiv i vårt område. Trots vår “småskalighet", med utpräglad

glesbygdsproblematik, har administrationskostnaderna alltså inte varit höga jämfört med
större regioners kostnader.
Europeiska rådets och EU-kommissionens övergripande mål formuleras i strategidokumentet
"Smart och hållbar tillväxt för alla"3. ÖN menar att JVs uteslutning av kvalificerade
leaderområden står i motsättning till målskrivningarna för det nationella arbetet.
Mot bakgrund av våra lokala erfarenheter, och de uppgifter vi har tillgång till, tycks det alltså
uppenbart att JV har fattat ett felaktigt och orättvist beslut, som avbryter framgångsrikt lokalt
utvecklingsarbete och skadar tilltron till den nationella ledningen för EUs program.
Vi har en stark känsla av att beslutet är förhastat, baserat på ett ofullständigt eller illa förberett
underlag. Beslutet kan rimligen inte ha föregåtts av en allsidig belysning av alternativa
fördelningsnycklar med sammanvägd bedömning av alternativens konsekvenser för en hållbar
utveckling i de olika landsbygdsregionerna.
ÖN menar att ansvaret nu vilar tungt på Jordbruksverket att finna en lösning på den
uppkomna situationen.
Vi undrar hur ni kommer att arbeta för att vårt, och de andra fyra Leaderområdena, inte ska
drabbas av det orättvisa beslutet?
Vi undrar vidare om vem som har, eller har haft, möjlighet att begära överprövning av
beslutet hos högre instans?
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