
Hållbara bygder 2 Sökes: 25 st
pilotbygder

Tema: Klimat, Energi, Miljö
I denna etapp av riksorganisationen Hela Sverige ska leva:s projekt om hållbar utveckling på landsbygden 
fokuserar vi på klimat, energi och miljö. Detta är även huvudtemat för landsbygdsriksdagen i mars 2008. Planen 
är att 25 st pilotbygder under 2008 kommer att arbeta med konkreta idéer för en hållbar utveckling av sin bygd

Projektinformation

är att 25 st pilotbygder under 2008 kommer att arbeta med konkreta idéer för en hållbar utveckling av sin bygd. 
Dessa insatser ska sedan inspirera andra att våga ta steget och se förutsättningar i sin egen hembygd.

Inriktning
Inom Hållbara bygder 2 ska pilotbygderna söka metoder för att minska påverkan på klimatet, förbereda sig inför 
följderna av klimatförändringarna och pröva alternativa förhållningssätt till energifrågorna. Man ska även 
undersöka möjligheterna att hållbart nyttja lokala naturresurser och skapa en livsmedelsproduktion för framtiden. 

l i k b d i l kl i kl d l k l h di i ll k k iExempelvis kan bygdens egen potential utvecklas genom att man inkluderar lokal och traditionell kunskap i 
nyttjandet av naturresurserna. Den fortsatta satsningen på Hållbara bygder ska visa hur hållbar utveckling kan 
skapas utifrån bygdens naturgivna och förnyelsebara resurser. 

Bakgrund
Under de senaste åren har vi fått ny och stor insikt i att den nuvarande utvecklingen inte är hållbar och att 
förändringar måste ske;förändringar måste ske;

• dels har klimatförändringar redan börjat som om de får fortsätta kan äventyra fortsatt mänskligt liv 
• dels har vi fått en strid ström av rapporter om att vi snart når en kulm för oljeutvinningen som kommer 
att  medföra global energibrist
• dels håller vi på att utarma och förstöra stora delar av ekosystemen som gör att jorden inte kommer att 
kunna producera all den mat som vi kommer att behöva

Hållbara bygder 2 skall arbeta med denna nya förståelse som grund Vi menar att landsbygden kommer att varaHållbara bygder 2 skall arbeta med denna nya förståelse som grund. Vi menar att landsbygden kommer att vara 
avgörande för att kunna göra de förändringar som är nödvändiga för hela samhället. Det är på landsbygden som 
naturresurserna finns och det är där bland annat mat produceras. Många människor har kunskap om naturen och 
hur man kan bruka den för olika ändamål. På landsbygden finns också en vana att samverka och att organisera sig 
för att tillsammans finna lösningar. Dessa färdigheter gör landsbygden och landsbygdsborna nödvändiga för de 
kommande omställningarna.

Målgrupp
Projektet har flera målgrupper. I arbetet att ta fram och sprida kunskap är pilotbygderna av särskild vikt 
tillsammans med de forskare, myndigheter, organisationer m fl som medverkar. Målgruppen för den framtagna 
kunskapen är lokala utvecklingsgrupper samt politiker, tjänstemän, forskare och företrädare för andra 
organisationer med intresse för dessa frågor.



Upplägg
Insikt, kunskap och vilja är nyckelord i arbetet och därför söker vi pilotbygder som har eller vill hitta hållbara 
lösningar i sina bygder och gå i bräschen för omställningen.

Projektet startar med tre regionala informationsmöten då vi bjuder in grupper som känner sig manade att arbeta i 
sina egna bygder med dessa frågor Se separat inbjudansina egna bygder med dessa frågor. Se separat inbjudan.

Vid dessa möten kommer vi att ge en djupare bakgrund till den nya situationen som vi står inför. Vi kommer att 
koppla samman med liknande initiativ i England, de s.k. Transition Towns. Bygderna kommer sedan att själva 
definiera vad de vill arbeta med eller hur de kan gå vidare för att i den egna bygden söka nya lösningar. 

Projektet ska stödja bygderna genom att de blir del av ett gemensamt arbete tillsammans med andra bygder. 
Bygderna ska besöka och lära av varandra, delta i flera stormöten och vi kommer att ha flera mentorer som kan yg ,
hjälpa till med att effektivisera möten och koppla samman bygderna med olika experter inom relevanta områden.

25 bygder och c:a 10 mentorer kommer att ingår i projektet.

Målsättning
Satsningens övergripande målsättningar är att finna nya sätt för landsbygden till ett gott liv när oljan minskar, 
bidra till minskning av klimatförändring och förstärkning av hotade ekosystem. Inom denna övergripande 
målsättning avser vi att;

• öka kunskapen om hållbar lokal utveckling bland målgrupper.
• förbättra landsbygdspolitiken i hållbar riktning
• öka förmågan hos medverkande bygder till att på ett uthålligt sätt utveckla sina lokalsamhällen

Det uppfylls genom att de medverkande pilotbygderna gör konkreta insatser för att utveckla ett hållbart 
lokalsamhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Bygderna utvecklas genom sina erfarenheter till 
kvalificerat goda exempel över den kunskapsansamling som finns lokalt. De kan sedan användas som 
inspirationskällor i utformningen av den nationella landsbygdspolitiken samt av olika intressenter för att utveckla 
landsbygden lokalt.

Organisation
Projektet genomförs som en nationell satsning med självständiga pilotbygder. De lokala projekten finansieras från 
olika källor, bl a Landsbygdsprogrammet, Leader, länsstyrelser, kommuner och strukturfonderna. 

Projektet leds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva i samarbete med institutionen för Stad och Land vid 
SLU, Centrum för biologisk mångfald (CBM) och Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Fler organisationer 
kommer att bjudas in som samarbetspartners.

Den nationella satsningen genomförs med finansiering från Jordbruksverket och riksorganisationen Hela Sverige 
ska leva samt med forskarinsatser från CBM. 

Hållbara bygder 2 genomförs under perioden september 2007 – december 2008. 

För mer information kontakta Uno Lundback     070-6000430 uno.lundback@bygde.net

Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 111 29 Stockholm info@bygde.net
08-241350 www.bygde.net
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Inbjudan till regionala träffar
Kom och bli inspirerad, dela med dig och låt oss bli konkreta tillsammans!
Projektet startar med tre regionala informationsmöten då vi bjuder in grupper som känner sig manade att arbeta i 
sina egna bygder med dessa frågor. 

16 oktober i Vännäs på Vännäs Hotell
7 november i Värnamo på Arken Café
16 november i Krylbo på Folkärna Församlingsgård

Alla mötesplatser ligger på gångavstånd från 
järnvägsstationen. Vi bjuder på fika och lunch.

Vid dessa möten kommer vi att ge en djupare bakgrund till den nya situationen som vi står inför och peka på goda 
exempel både inom och utanför landet. Vi diskuterar och konkretiserar i mindre grupper vad bygderna själva ser 
för möjligheter. Bygderna kommer sedan att själva definiera vad de vill arbeta med eller hur de kan gå vidare för 
att i den egna bygden söka nya lösningar. 

Program

10.30 Kaffe och mingel
11.00 Välkommen och kort introduktion
11.10 ”Du sköna nya värld”  - en föreläsning av Johanna Björklund, forskare vid SLU
11.40 Bikupor och diskussion
12.00 ”Transition towns”  - ett starkt växande nätverk i Storbritannien – via videolänk
12.30 Bikupor och diskussion
13.00 Lunch
14.00 ”Bygdevärldscafé”  - Vad kan vi göra i våra bygder – konkretisering
16.30 Avslutningsrunda
17.00 Slut

Vi uppmanar er att komma två från varje grupp så att dialogen lättare kan fortsätta och ta fart i er hembygd

Anmäl er nu till: uno.lundback@bygde.net
För mer information kontakta: Hela Sverige ska leva
Uno Lundback Stortorget 7, 111 29 Stockholm info@bygde.net
070-6000430 08-241350 www.bygde.net


