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Lovsekretariatet 

 

  

 

 

 

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby 

 

Det er mig en stor glæde at invitere dig til Landdistriktskonference 2013 den 11. og 12. april 2013 på 

Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70-72, 9300 Sæby. 

 

Temaet for konferencen er ”Sammenhæng mellem land og by”, hvor vi i år sætter fokus på vækst og 

velfærd og vækst gennem udvikling og iværksætteri, digital sundhed samt byfornyelse. Der er behov 

for, at vi sammen tænker innovativt og diskuterer, hvordan vi skaber bedre sammenhæng mellem 

land og by og samtidig skaber vækst og velfæld. 

 

Vi sætter ligeledes fokus på erhvervsklynger, der er en ny innovativ måde at skabe udvikling og vækst 

på, og som kan sætte Danmark på verdenskortet. Vi skal også hylde dem, der gør en forskel. Derfor 

har jeg stiftet ”Årets Landdistriktspris” som går til den person, som har gjort en forskel i landdistrik-

terne. I år vil jeg uddele 2 priser – årets erhvervspris og årets ildsjælepris. Se kriterier og indstil din 

kandidat på ministeriets hjemmeside http://www.livogland.dk/udvalgte-initiativer/landdistriktspris.  

 

Endelig giver Landdistriktskonferencen os alle lejlighed til at drøfte landdistriktspolitik i formelle og 

uformelle rammer på kryds og tværes af politiske aktører, lokale aktionsgrupper, ildsjæle, erhvervs-

folk, iværksættere, interesseorganisationer, vidensfolk og med ministeriets medarbejdere.  

 

Har du ikke selv mulighed for at deltage, må du gerne videregive denne personlige invitation til din 

stedfortræder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Carsten Hansen 

  

   

          

 Dato:  10. april 2013 
  

http://www.livogland.dk/udvalgte-initiativer/landdistriktspris
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Program - Torsdag den 11. april 2013 

 

Kl. 11.00 – 12.00 

 

Ankomst og servering af let forplejning 

 

Kl. 12.00 – 12.30 

 

Velkomst v/ minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen 

 

Kl. 12.30 – 13.00 

 

Nye perspektiver på ”landdistrikter” som sted for udvikling, et opgør med 

de gamle klassikere – er vi klar? v/Hanne Tanvig, seniorrådgiver ved Sektion 

for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet 

 

Kl. 13.00 – 13.20 

 

2 oste – 2 historier. En frontberetning fra Thise Mejeri v/ Mogens Poulsen, 

salgsdirektør i Thise Mejeri 

 

Kl. 13.20 – 13.50 

 

Pause 

 

Kl. 13.50 – 14.10 

 

Lokale fødevarer til lokale forbrugere - Nyt banebrydende initiativ til udvik-

ling af landdistrikter baseret på lokalt producerede fødevarer v/ Michael Løve, 

kædedirektør i SuperBrugsen 

 

Kl. 14.10 – 14.30 

 

Erhvervsklynger som afsæt for udvikling – Hvordan kan erhvervsklynger 

medvirke til en ny innovativ måde at skabe udvikling og vækst på i landdistrik-

terne? v/ Glenda Napier, klyngespecialist og konstitueret leder af REG X 

 

Kl. 14.30 – 14.45 

 

Introduktion til workshops v/ minister Carsten Hansen 

 

Kl. 14.45 – 15.15 

 

Pause med kaffe/the og kage  

 

Kl. 15.15 – 16.15 

 

Workshops – 1. runde 

 

Workshop 1: 

Velfærdsinnovation i 

yderområder 

 

Er det muligt at opretholde et højt velfærdsniveau i 

tyndt befolkede yderområder? Med afsæt i tre aktu-

elle studier introducerer workshoppen en række 

eksempler på velfærdsinnovation. Efterfølgende 

lægges der op til en diskussion af disse innovationers 

muligheder og begrænsninger. 

 

Oplæg v/ Anette Aagaard Thuesen, Ph.d., Cand. mag. 

Adjunkt Center for Landdistriktsforskning og  

Troels Andersen medstifter og partner i Center for 

Digital Forvaltning.  
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 Workshop 2: 

Landdistrikterne 2030 

 

Hvordan ser landdistrikterne ud i 2030? På baggrund 

af visionsgruppens rapport med visioner for udvikling 

af landdistrikter samt præsentation af megatrends 

lægges op til en diskussion om udvikling af landdi-

strikterne. 

 

Oplæg v/ Søren Hemansen, direktør af Samsø Ener-

giakademi og formand for visionsgruppen og Claus 

Kjeldsen, seniorkonsulent ved Institut for Fremtids-

forskning. 

 

Workshop 3: 

Kommunale landdi-

striktspolitikker: Hvor-

for og hvordan? 

 

 

 

Mange yder- og landkommuner har udarbejdet 

landdistriktspolitikker. Der er imidlertid store forskel-

le på indholdet af disse politikker og måden de bliver 

udarbejdet på. Med udgangspunkt i ministeriets nye 

værktøjskasse om kommunale landdistriktspolitikker 

introducerer workshoppen en række værktøjer til 

arbejdet med kommunale landdistriktspolitikker. 

Efterfølgende lægges der op til en diskussion af disse 

redskabers anvendelighed. 

 

Oplæg v/ Suzanne Eben Ditlevsen konsulent og stif-

ter af LandLabDK.  

 

Workshop 4: 

Udvikling af nedslidte 

bymiljøer (Fra udsat 

landsby til blomstren-

de bymiljø). 

 

I januar 2013 blev der gennemført en lovændring af 

byfornyelsesloven, som har givet en række nye red-

skaber til udvikling af mindre byer og landdistrikter. 

På workshoppen præsenteres de nye redskaber og 

konkrete kommunale erfaringer med udvikling af 

bymiljøer ved hjælp af områdefornyelse kombineret 

med indsatser målrettet dårlige boliger. 

 

Oplæg v/ Birgitte Lundblad, kontorchef for kontor for 

bypolitik, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

og Mogens Dam Lentz, associeret partner i sbs råd-

givning A/S 

 

Workshop 5: 

Business eller Blom-

sterkasser – om at 

skabe udvikling i 

landdistrikterne. 

 

Workshoppen handler om at skabe udvikling i land-

distrikterne. Skal fokus være på vækst og beskæfti-

gelse? Eller skal der i højere grad satses på gode 

rammevilkår for at trække tilflyttere og aktiviteter til 

landdistrikterne? 

 

Oplæg v/Rita Munk, chefkonsulent og René Kusier, 

fuldm., Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
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Kl. 16.15 – 16.45 

 

Pause 

 

Kl. 16.45 – 17.45 

 

Workshops – 2. runde 

Gentagelse af ovenstående workshops 

 

Kl. 17.45 – 18.15 

 

Pause 

 

Kl. 18.15 – 18.45 

 

Uddeling af årets landdistriktspriser – kåring af årets ildsjæl og årets iværk-

sætter v/ minister Carsten Hansen 

 

Kl. 18.45 – 19.30 

 

Pause med forfriskning og underholdning ved bandet ”Tørfisk” 

 

Kl. 19.30 – 22.00 

 

Middag 

 

Kl. 22.00 – 

 

Networking  

 

 

 

Program - Fredag den 12. april 2013 

 

Kl. 09.00 – 09.15 

 

 

Godmorgen og præsentation af dagens program 

v/ minister Carsten Hansen 

 

Kl. 09.15 – 10.00 

 

 

Oplæg ved 2 virksomhedsledere, der har bidraget til at skabe lokal vækst 

gennem udvikling og iværksætteri 

 Birgitte Juhl Svensson, Havnedirektør i Hanstholm Havn 

 Britta Tarp, grundlægger af Skarø Is 

 

Kl. 10.00 – 10.20 

 

Vækst og udvikling med afsæt i lokalt producerede fødevarer v/ Søren Wi-

uff, landmand og leverandør af grøntsager til restaurant NOMA mfl. 

 

Kl. 10.20 – 10.50 

 

Pause med kaffe/te og brød 

 

Kl. 10.50 – 11.30 

 

Debat i plenum mellem formiddagens oplægsholdere samt mulighed for 

stille spørgsmål til panelet. Ordstyrer: Claes Nilas, departementschef ved 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

 

Kl. 11.30 – 11.45 

 

Afrunding på konferencen v/ minister Carsten Hansen 

 

Kl. 11.45 – 13.00 

 

Frokost 

 

 

Praktiske oplysninger vedrørende konferencen, herunder tilmelding - se næste side. 
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Praktiske oplysninger: 

 

Konferencested 

Landdistriktskonferencen 2013 finder sted den 11. og 12. april 2012 på Hotel Viking, Frederikshavns-

vej 70-72, 9300 Sæby. 

 

Tilmelding og deltagergebyr 

Invitationen til at deltage i konferencen Landdistriktskonferencen 2013 er personlig.  

 

Har du ikke selv mulighed for at deltage, må du gerne videregive denne personlige invitation til din 

stedfortræder. 

 

Tilmelding til konferencen skal via tilmeldingsmodulet på ministeriets hjemmeside  

http://www.mbbl.dk/tilmelding-til-landdistriktskonferencen-d-11-12-april-2013  

 

Sidste frist for tilmelding er den 2. april 2013. 

 

Deltagelse i konferencen koster 650 kr. pr. person. 

 Virksomheder og privatpersoner bedes indbetale beløbet på reg.nr. 0216 konto nr. 4069167985 

senest den 5. april 2013. Indbetalingen bedes tilføjet ”Landdistriktskonference 2013” og indbe-

talerens navn og e-mailadresse således, at ministeriet kan identificere indbetaleren.  

 

 Offentlige myndigheder bedes udfylde de 5 gule rubrikker i vedhæftede opkrævningsblanket og 

returnerer blanketten til ministeriet på følgende e-mailadresse landdistriktskonference@mbbl.dk 

senest den 2. april 2013. Ministeriet vil herefter fremsende en e-faktura til myndigheden. 

 

Bemærk - tilmeldingen er først endeligt gældende efter betalingen er modtaget. Tilmeldingen er 

bindende, og betalingen for deltagelse kan ikke efterfølgende refunderes ved evt. afbud. 

 

Spørgsmål i forbindelse med tilmelding rettes til landdistriktskonference@mbbl.dk eller Lykke Skjol-

dan tlf. 4171 7844, Kontoret for Landdistrikter. 

 

Overnatning 

Deltagere, der ønsker overnatning, indkvarteres på enkeltværelser på en af følgende adresser: 

 

 Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70-72, 9300 Sæby. 

 Hotel Viking City, Vestergade 31, 9300 Sæby. 

 Scandic The Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn. 

 

Deltagere der skal overnatte på andre hoteller end Hotel Viking hvor konferencen finder sted vil blive 

transporteret i bus tur/retur mellem Hotel Viking og de to andre hoteller uden beregning.  

 

Deltagerliste og værelsesfordeling 

Deltagerliste og værelsesfordeling forventes udsendt i uge 15. 

http://www.mbbl.dk/tilmelding-til-landdistriktskonferencen-d-11-12-april-2013
mailto:landdistriktskonference@mbbl.dk
mailto:landdistriktskonference@mbbl.dk

