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Om temadagen   
 
Land er ikke nødvendigvis underordnet by i det lokale/globale rum. IT og netværkssamfundet giver 
muligheder for brud og etablering af ny udvikling også i landdistrikterne. Men det kræver at man 
lokalt vil og kan tage handsken op. Det er ikke enkeltprojekter, der gør forskellen, men opbygning 
af lokal strategisk kapacitet. De lokale aktionsgrupper – som skal udmønte indsatsen om 
lokaldrevet udvikling i landdistriktsprogrammet 2014-2020 - er en del af svaret, men de gør det 
heller ikke alene.  
 
Denne temadag uddyber det nye rum for udvikling og behovet for viden, kompetencer samt 
opbygning af lokal strategisk kapacitet  

Temadagen er arrangeret i et samarbejde mellem Master i landdistriktsudvikling og 
landskabsforvaltning og Netværkscenteret, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  

Temadagen er en del af et sammenhængende kompetenceforløb for de kommende lokale 
aktionsgrupper. Se mere om dette på livogland.dk/ 

Tidspunkt 
Temadagen foregår den 28. marts 2014 i Middelfartsalen på KulturØen i Middelfart. 

Hvem kan deltage 
Målgruppen er alle initiativtagere til lokal udvikling, konsulenter, koordinatorer, interesserede i 
LEADER, rådgivere, planlæggere m.fl., foruden holdet af studerende i masteruddannelsen.   

Pris & tilmelding 
Deltagelse er gratis. Seneste frist for tilmelding er d. 21. marts. Tilmelding: mail til 
netvaerkscenter@mbbl.dk og oplys navn, organisation, stilling og mailadresse.   
Yderligere information om temadagen: Hanne Tanvig, tlf. 30 58 98 20, mail: hwt@ign.ku.dk    

  

28. marts 2014 

NYE PERSPEKTIVER PÅ LOKAL UDVIKLING  

– potentialer og udfordringer for den lokale indsats  



 

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne 

Program 
 
09.30-10.00 
Ankomst, kaffe   
 

10.00-10.10 
Velkomst v. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  

10.10-10.40 
Potentialer for udvikling i det nye rum og behovet for lokal strategisk kapacitet v. Hanne Tanvig, 
Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet       

10.40-11.10 
På vej mod en genindlejret økonomi? Integration af by og land i Randersområdet 1920-2013 v. 
Chris Kjeldsen, Inst. For Agroøkologi, Århus Universitet   

11.10-11.40 
’Local governance’ og LEADER- erfaringer i Danmark – er det godt nok? v. Annette Aagaard 
Thuesen. Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet  

11.40-12.15 

Status for forberedelserne af de kommende lokale aktionsgrupper v. MBBL 

12.15-13.00  

Let frokost  

13.00-14.30  

Workshops – med udgangspunkt i cases, konkrete og oplevede erfaringer:     

1. Behov for viden og øgede kompetencer i lokalt udviklingsarbejde  
2. Det at opbygge en lokal strategisk kapacitet ovenpå en ildsjælekultur   

Workshops skal munde ud i anbefalinger.  

14.30-15.00   

Opsamling og perspektivering på workshops    

15.00  

Kaffe og farvel  

  

   

 


