Identitet og stedbundne ressourcer
– mere end modeord?
Teoretiske perspektiver, potentialer og praktiske tilgange i et landskabs- og landdistriktsperspektiv.

Temadag d. 29. oktober 2012
Denne temadag henvender sig til alle, der arbejder med landdistriktsudvikling, planlægning og
forvaltning af det åbne land. Temadagen byder på teoretiske indspark såvel som praktisk erfaring.
Identitet og stedbundne ressourcer er vigtige nøgleord i mange af de nye tiltag, der handler om
styrkelse af landskabsforvaltning og landdistriktsudvikling. Nye støtteordninger og mange udviklingsstrategier har også et sådant fokus. Hvad kan egentlig forklare, at de begreber er kommet
til at stå så centralt? Hvad handler de om mere konkret? Er de mere end floskler og hvad har de i
så tilfælde at byde på? >>
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Identitet og stedbundne ressourcer– mere end modeord?
På temadagen præsenteres og diskuteres den seneste forskning
inden for feltet og praktiske eksempler vil blive sat under lup.
Deltagerne vil få øget indsigt i de udfordringer og muligheder, der
er, når landskabet bruges som omdrejningspunkt for identitetsska-

belse og stedbundne ressourcer bruges som et aktiv for udvikling.
Temadagen arrangeres i samarbejde mellem forskningsprogrammet DIAPLAN og Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning.

PROGRAM
9.45

Registrering og formiddagskaffe

10.00 Velkomst og introduktion
Hanne W. Tanvig, Seniorrådgiver, Københavns Universitet
10.10 Når fortællinger skaber identitet
En fælles reference og forståelse for eks. kulturhistorie, naturen og landskabet kan være kimen til øget identitetsskabelse. Hør bl.a. om ideen bag de fortællingsworkshops,
som DIAPLAN har afholdt.
Lone S. Kristensen, Lektor, Københavns Universitet
10.40 Identitet som bærende element i udvikling af
Geopark Odsherred
De stedbundne ressourcer spiller en afgørende rolle for
etableringen af Geopark Odsherred. Ligeledes har kommunen fra start af været bevidst om, at en fælles identitet
både indadtil og udadtil er en nødvendighed, hvis det skal
lykkes at få sat kommunen på verdenskortet.
Thomas Adelskov, Borgmester, Odsherred Kommune
11.10 Som landet ligger. Stedsans og identitet
Landskaber og fysiske eller erindrede steder spiller en stor
og kompliceret rolle for os som moderne mennesker, fordi
vi fortæller eller konstruerer sider af vores selv-historie
identitet med landskaberne som spejl. Litteraturen og
kunsten rummer mange eksempler på stedets magi og
betydning, og på forholdet mellem identitet og stedsans,
som det er frugtbart at kende til i planlægningsarbejde.
Johannes Nørregård Frandsen, Professor, Syddansk
Universitet

11.40 Diskussion og spørgsmål
11.55 Frokost
12.45 Stedsbaseret udvikling – eksempler fra Tyskland
Erfaringer fra Tyskland kan give nye perspektiver og inspiration til danske forhold.
Anne Tietjen, Adjunkt, Københavns Universitet
13.15 Kort introduktion til ”shoppe-turen”
Lone S. Kristensen, Lektor, Københavns Universitet
13.20 Workshops: Tre eksempler hvor identitet og
stedbundne ressourcer bruges som drivkraft
Shop rundt og bliv inspireret: Branding Fur, Læsø og saltet
samt Det Sydfynske Øhav. Kaffe.
14.50 10 lokale udviklingsprojekter med succes sat
under lup
Identitet og stedbundne ressourcer gør sig ganske vist,
men gør det ikke alene. Kompetencer, tværgående
organisering og strategiske relationer skal til for at aktivere
ressourcerne.
Hanne W. Tanvig, Seniorrådgiver, Københavns Universitet
15.20 Afrundende diskussion
15.30 Afslutning
Lone S. Kristensen, Københavns Universitet
Hanne W. Tanvig, Københavns Universitet
Ordstyrer: Lone S. Kristensen, Københavns Universitet

TID OG STED
Mandag den 29. oktober 2012
Lillebæltsalen, KulturØen
Havnegade 6-10
5500 Middelfart

TILMELDING
Tilmelding på www.diaplan.dk via link på forsiden,
senest den 8. oktober 2012

PRIS
1.200 kr. (studerende 300 kr.)

FAGLIG ANSVARLIGE
Hanne W. Tanvig, hwt@life.ku.dk
Lone Søderkvist Kristensen, lokr@life.ku.dk
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