28 Rådgivning om landdistriktsudvikling
A. Projektperiode
Projektstart: 01. januar 2008
Projektafslutning: 31. december 2008.
B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner
Projektet har bidraget til at sætte fokus på mulighederne inden for landdistriktsområdet til gavn
for landbruget og landmanden. Gennem information og rådgivning har projektet bidraget til
dette. Endvidere har netværksarbejdet bidraget til, at der udvikles projekter med deltagelse af
flere partnere uden for landbrugssektoren.
C. Projektets faglige forløb
C.1 Projektforløbet
Der er ydet rådgivning om konkrete opgaver, projekter og produktudvikling rettet mod landmanden i forbindelse med ideudvikling og ansøgninger. En række landbrugscentre blev besøgt
med henblik på at klarlægge landmændenes behov og ønsker på landdistriktsområdet.
Den løbende dialog med myndigheder og interessenter inden for landdistriktsområdet har
dannet grundlag for en løbende orientering om den seneste udvikling og prioritering inden for
de tilgængelige puljer. Dette er sket først og fremmest gennem nyhedsbreve og dialog med
rådgivere, landmænd og borgere.
Der er i samarbejde med to kommuner startet en udvikling af lokale projekter med fokus på det
gode liv på landet med ophæng i fælles koordinering for lignende projekter i Norge og Sverige.
Der er gennem møder og rådgivning givet rådgivning til tre erfa-grupper, der fungerer som
fagligt netværk for landdistriktsrådgivere, ligesom der er kontakt til LAGer og netværk i tilknytning til Landdistrikternes Fællesråd og Velfærdsministeriet.
C.2 Udbytte af projektet
Viden om finansierings- og samarbejdsmuligheder inden for landdistriktsområdet er løbende
formidlet til alle interesserede og har fremmet udviklingen af aktiviteterne i landdistrikterne.
Større kendskab til mulighederne fra forskellige puljer – også uden for Fødevareministeriet, har
givet rådgiverne mulighed for at støtte landmanden i deltagelse i landdistriktsprojekter.
Flere projektansøgninger hvor landmandens rolle i den lokale udvikling er i fokus.
D. Offentliggørelse vedr. projektet
http://www.lr.dk/applikationer/kate/viskategori.asp?ID=po001000010002100.
Deltagelse i Velfærdsministeriets Landdistriktskonference.
Deltagelse i Landdistrikternes Fællesråds Landdistriktsudfordring.
Input til workshop på Plantekongressen 2009.
E. Projektansvarlig
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