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Skrivelse angående Jordbruksverkets beslut att
utesluta Kalmar-öland från möjligheterna till lokalt
ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-
2020

Tack for er skrivelse daterad 8 december. För perioden 2014-2020 har Sverige
valt en modell diir investeringar i lokalt ledd utveckling kan ges från fyra av
EU:s struktur- och investeringsfonder. I regeringsuppdraget till Jordbruksverket
står att lokala utvecklingsstrategier ska väljas ut som i hög grad bidrar till att
uppfulla mål och prioriteringar ftir berörda operativa program och lokala grupper
med god administrativ kapacitet. I uppdraget ingår däremot inte att bedöma
strategierna mot bakgrund av erfarenheter och resultat under ftiregående
programperiod eller mot bakgrund av grundläggande regionalpolitiska behov.

Som ni själva skriver gäller att alla strategier höll måttet, men pengarna räckte
inte till och Jordbruksverket var tvungna att göra en prioritering, vilket gjorde att
fem områden ftill bort.

Självfallet kommer ni även i fortsättningen att kunna bedriva
landsbygdsutveckling också i Kalmar-Öland, exempelvis via andra delar av
landsbygdsprogrammet. Skillnadenär att formerna kanske blir lite annorlunda.
Men vi måste också titta på andra finansieringskällor. De regionala
regionalfondsprogrammen kan också stödja projekt som syftar till lokal
utveckling, exempelvis lokal matkultur. Socialfonden arbetar med utlysningar
som bygger på regionala handlingsplaner. Här kan lokala projekt fangas upp.
Dessutom har länsstyrelsen, regionen och kommunerna medel ftir regional
utveckling.
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Vi måste alltså se det hela i ett lite större sammanhang. Landsbygdsutveckling
spåinner över ett vitt ftilt som också berör andra myndigheter och program och
Jordbruksverket kommer att ftira dialog med övriga myndigheter i frågan.

I er skrivelse lyfter ni frågan om möjligheter till överprövning av beslut. Enligt
38 § i ftirordning (2015:a07) om lokalt ledd utveckling är det bara beslut om att
inte betala ut stöd och beslut om att upphäva beslut om stöd som far överklagas.

Beslut om bildande omfattas inte av vad som kan överklagas.

Avslutningsvis vill jag tacka ftir det stora intresse ni inom Ölands
Naturskyddslorening visar ftir lokalt ledd utveckling och det arbete som gjorts
inom ramen for LEADER under perioden 2007-2013.
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