”Landsbygd 2020” så kallar vi vårt arbete med att utveckla landsbygden i Västra
Götaland genom det nya landsbygdsprogrammet. Vi vill skapa en levande och hållbar landsbygd i hela länet. Och vi vill visa att landsbygdsfrågor berör alla, inte bara de
som bor och arbetar på landsbygden. Ledstjärnan i arbetet är visionen som presenteras i det här dokumentet. Visionen har vi gett rubriken ”Landsbygd 2050” eftersom
den ger vår bild av framtidens landsbygd. Alltså dit vi vill nå på lite längre sikt.
Följ vårt arbete via www.lansstyrelsen.se/vastragotaland genom att söka på ”Landsbygd 2020” i A-Ö-registret. Du kan också följa oss på Twitter @projektlian och via
vår blogg ”Landsbygd 2020”.
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Landsbygd 2050
– vår vision för landsbygden i Västra Götaland

Närheten till öppna landskap, rent vatten och frisk luft lockar såväl unga som
äldre till samhällena på landsbygden och vid kusten. Det lokala föreningslivet
är med och formar samhällena och bidrar till att människor möts och utvecklar
sina relationer. Skola, äldreomsorg, affärer, fritidsaktiviteter, kulturutbud och
mötesplatser bidrar till ett gott liv för alla. Lokaler, i såväl offentlig som ideell
regi, används av fler och för olika ändamål. I många samhällen finns bypooler
som erbjuder olika tjänster som underlättar återbruk av varor.

Västra Götaland använder resurser effektivt
och utvecklar mångfald och fungerande kretslopp
Jobb, hållbar utveckling och livskvalitet beskriver landsbygden
i Västra Götaland 2050.
Västra Götaland utvecklar hållbara lösningar och produkter
för regionen och för den internationella marknaden

År 2050 har samhällets behov av produkter och tjänster från naturen ökat. I
Västra Götaland förädlas råvarorna från land och kust i regionen. Innovativa
idéer fångas upp och stödjs till utveckling av nya produkter som når den kommersiella marknaden. Det finns goda samarbeten mellan branscher och mellan forskarvärlden och gårdarna i länet. Kunskapsutbyte sker över traditionella
gränser. Med jord, skog och vatten som utgångspunkt utvecklas produkter och
lösningar i länet, inom allt ifrån energi, byggnader och livsmedel till textilier,
läkemedel och kunskapsteknologi.
Landskapet erbjuder rekreation och naturupplevelser. Ekoturism och måltids
turism lockar besökare från när och fjärran.

Västra Götaland skapar samhällen som gör det lätt för
alla människor att må bra och leva gott

År 2050 är landsbygden i Västra Götaland en lika självklar arena för framgångsrikt företagande som städerna, oavsett bransch. I småorterna runt om i länet
finns knutpunkter för transport och logistik. Handel och samarbete är väl
utbyggt med andra regioner i Sverige och världen.
Kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund attraheras av de möjligheter som finns på landsbygden. Teknikutveckling och väl utbyggd infrastruktur
har gjort det möjligt att bo och arbeta i princip var som helst i länet. Det är lätt
att ta sig mellan små samhällen och större städer.

År 2050 är Västra Götaland självförsörjande på förnyelsebar energi och småskaliga energilösningar är ett vanligt komplement till energisystemet. Det är
självklart för såväl individer som företag och offentliga verksamheter att välja
livsmedel producerade i länet. Restprodukter från såväl stad som land blir till
energi på landsbygden och blir åter till nytta för hela samhället.
Det är vanligt att olika typer av mark- och vattenanvändning samsas och samverkar i landskapet. Näringsämnen från lantbruket återförs till marken genom
slutna kretslopp. Det mesta av djurfodret produceras numera i länet.
Inriktningen och storleken på gårdarna varierar. Lantbruksföretagen har internationell konkurrenskraft med hög effektivitet och god djuromsorg. Tidigare
nedlagda gårdar är åter i bruk. Teknikutvecklingen har frigjort arbetskraft för att
bruka de mindre biotoperna i landskapet. Det främjar den biologiska mångfalden och ger en attraktiv landskapsbild.

Landsbygd 2050 är vår önskebild av framtidens landsbygd i Västra Göta
land. Bakom visionen står Länsstyrelsen och Partnerskapet som är en
sammanslutning av organisationer med betydelse för utvecklingen av
landsbygden.
Med visionen som ledstjärna ska vi bidra till en hållbar utveckling av
landsbygden i länet. Ett verktyg i det här arbetet är det nya landsbygdsprogrammet som införs under 2014 och gäller fram till 2020. I programmet
finns stöd i form av pengar för miljöåtgärder och investeringar till företagande och projekt på landsbygden.
Vi hoppas att visionen även ska inspirera andra att se möjligheterna på
landsbygden och vilja bidra till att vi närmar oss vårt önskeläge.

