CLF nyhedsbrev nr. 62
Maj 2018
Så er foråret over os med fuld kraft, og tingene spirer frem uden for vores vinduer.
Det gør de også i Center for Landdistriktsforskning, hvor vi i denne udgave af nyhedsbrevet har
fornøjelsen af at kunne præsentere hele 3 nye ph.d. projekter i regi af centret og 4 nye ansættelser,
der er med til at skabe nyt liv i centret.
Der er også frugten af sidste års arbejde i form af 3 rapporter.
Alle løber meget hurtigt i denne tid med undervisning og at skaffe ekstern finansiering til at forsætte
centrets virke, men vi forsøger forsat at finde tid og ressourcer til at formidle den viden, der opbygges i
centret, og at være i tæt dialog med jer, der interesserer sig for landdistriktsområdet.
I dette nyhedsbrev kan du læse om:
•

3 nye CLF rapporter:
• Finansiering af fremtidens danske landbrug
• Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde?
• Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

•

3 nye ph.d.-projekter:
• Frivillige foreninger som turismeaktører
• Udvikling af landdistrikternes branding
• Provinsuniversitetets samspil med studerendes motiver og strategier

•

Velkommen til 4 nye kollegaer:
• Jens Fisker ansat som postdoc
• Bo Villumsen tilknyttet CLF i forbindelse med sit ph.d.-projekt
• Barbora Gulisova ansat som ph.d.-studerende

•

Eva Mærsk er ansat som ph.d.-studerende

3 nye CLF rapporter
Finansiering af fremtidens danske landbrug
-status og perspektiver

Landbrugserhvervet befinder sig i en historisk brydningstid, hvor nye
modeller for, hvordan landbrugsvirksomheder ejes, organiseres og drives,
vokser frem. Det betyder, at nye aktører kommer ind på scenen.
Under et nyligt afholdt seminar arrangeret af CLF og Institut for
Agroøkologi, AU, blev perspektiverne for fremtidens landbrug og
spændende udviklingsveje livligt debatteret.
Konklusionerne herfra er blevet videreformidlet i CLF rapport 65/2018,
som kan læses på CLF’s hjemmeside.
Seminaret er en del af H2020 projektet SUFISA ”Bæredygtig finansiering
for et bæredygtigt landbrug og fiskeri”. Læs mere på http://sufisa.eu/
Forfatterne af rapporten er Martin Hvarregaard Thorsøe (AU), Egon Noe,
Helle Rotbøll Randløv og Birgitte Lund Eberhardt (CLF).
Læs også kronikken ”Hvem skal eje fremtidens jordbrug?”, som er
forfattet af Martin Hvarregaard Thorsøe og Egon Noe. Kronikken blev
bragt i Erhvervstillægget Business Syd / Jysk Fynske Medier den 29. april
2018.
Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder
i deres lokalområde?

Et casestudie af lokalområderne omkring Thorup Strand Kystfiskerlaug
og Hertha Levefælleskab.

I forhold til landdistrikterne er der et stort behov for økonomiske
initiativer, som revitaliserer levevilkårene. Rundt omkring i Danmark
blomstrer en række nye initiativer og nye forretningsmodeller op. Nogle
af initiativerne bygger på forskellige former for fællesøkonomier, som fx
mere traditionelle former for andelsselskaber og nye former for
crowfunding og partnerskaber.
Projektet er finansieret af Kooperationen, Gaia Trust,
Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond og Center for
Landdistriktsforskning.
Læs hele rapporten, som i øvrigt beskriver to velfungerende cases.
Rapporten er forfattet af Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv.

Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter
for multifunktionel jordfordeling

Denne rapport handler om synergi og begrænsning mellem forskellige
typer af anvendelse af det åbne land.
I rapporten fokuseres på visioner inden for fem forskningsfaglige
områder: effekter for miljø, natur, rekreativ anvendelse, driftsøkonomi
og for landdistriktsudviklingen ved anvendelse af
jordfordelingsredskabet.
Rapporten er en del af projektet ”Collective Impact Det åbne land som
dobbelt ressource” og er finansieret af Realdania.
Læs hele rapporten på CLF’s hjemmeside. Rapporten er forfattet af Pia
Heike Johansen (SDU), Kronvang, B. (AU), Præstholm, S., (KU), Ejrnæs,
R., (AU) Schou, J.S. (KU) og Olsen, J.V. (KU).

3 nye ph.d.-projekter
Frivillige foreninger som turismeaktører

Dette ph.d.-projekt skal undersøge, hvilke udfordringer og potentialer
der ligger i samarbejde mellem frivillige foreninger og
turismevirksomheder omkring udviklingen af turismerettede aktiviteter.
Projektet gennemføres som et casestudie i Ringkøbing-Skjern Kommune
og Varde Kommune.
Læs mere om projektet på CLF’s hjemmeside.
Kontaktperson: ph.d.-studerende Bo Villumsen, bovi@sam.sdu.dk.

Udvikling af landdistrikternes branding – hvordan
balancerer man top-down og bottum-up processer?

Nyt ph.d.-projekt skal forske i, hvordan landdistrikterne brander dem selv.
Projektet skal bl.a. klarlægge, hvilke aktører der er involveret i en
branding proces, og hvilke processer der anvendes. Foregår processerne
som top-down eller bottom-up processer?
Hvilke roller spiller de forskellige aktører, hvad er deres motivation for at
være med, hvad får de ud af samarbejdet, og hvilke ulemper er der for
dem ved at være med? Endvidere vil projektet også se på, hvilke
målgrupper landdistrikterne forsøger at ramme med deres branding.
Projektet er finansieret i et samarbejde mellem SUC-fonden og
landdistriktspuljen.
Læs mere om ph.d.-projektet på CLF’s hjemmeside.
Kontaktperson: ph.d.-studerende Barbora Gulisova, bagu@sam.sdu.dk

Provinsuniversiteters samspil med studerende

Det lyder ofte, at de unge vil til hovedstaden for at læse. Dette
harmonerer imidlertid ikke med, at mange unge vælger at læse på
universiteter uden for hovedstaden.
Hvorfor vælger unge at søge ind på et universitet i provinsen? Hvad
betyder tilknytningen til stedet? Og hvilke forventninger har de unge i
forhold til fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, projektet vil forsøge
at svare på.
Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem CLF, SDU og University of
Groningen, der har et rigtig stærkt forskningsmiljø inden for
landdistriktsforskning.
Læs mere om ph.d.-projektet på CLF’s hjemmeside.
Kontaktperson: Eva Mærsk, evm@sam.sdu.dk
Velkommen til 4 nye kollegaer
Bo Villumsen

Bo er ansat af Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner og pr. 1. april
indskrevet som ph.d.-studerende og tilknyttet CLF.
Bo bor med sin familie i Esbjerg. Han er uddannet cand.scient. Idræt
med fokus på humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.
Forud for ph.d.-studiet, hvor han er koblet til Ringkøbing-Skjern og
Varde Kommune, har han været ansat som udviklingskonsulent i Kultur
og Fritid, Varde Kommune.

Barbora Gulisova

Barbora er ansat som ph.d.-studerende pr. 1. marts. Barbora kommer
oprindeligt fra Slovakiet, men har boet i Esbjerg siden 2002. Hun er
uddannet Negot. i turisme og fritidsmanagement fra SDU i Esbjerg,
hvorefter hun blev optaget på European Master in Tourism
Management, en 2-årig EU Erasmus kandidat-uddannelse, som foregik
på SDU i Kolding, University of Ljubljana i Slovenien, og Universitat de
Girona i Katalonien.
I sommeren mellem Negot. og masteruddannelsen arbejdede Barbora
på Christiansfeld Centret i Christiansfeld, og sommerferien efter var hun
ansat som projektmedarbejder på et forskningsprojekt hos Sydvestjyske
Museer. Projektet handlede om turisternes brug af kulturarv, når de er
på ferie på Vestkysten. Det var data fra dette projekt, som hun tog
udgangspunkt i til mit kandidatspeciale.
Efter kandidatuddannelsen, blev hun i Girona, hvor hun arbejdede på
universitetet og som selvstændig på forskellige forskningsprojekter
samt som kommunikationsansvarlig for turismeforskningsinstituttet. Nu
er Barbora så vendt tilbage til Esbjerg, for at blive ekspert i rural place
branding.
Eva Mærsk

Eva er indskrevet som ph.d.-studerende og tilknyttet CLF. Projektet
drejer som et 4-årigt ph.d.-forløb, hvor hun de første 2 år vil være på
Groningen Universitet. Eva har en kandidatgrad ”MSc Cultural
Sociology” fra SDU i Esbjerg og har bosat sig i Groningen.

Jens Fisker

Jens er ansat som postdoc pr. 1. april. Vi er glade for igen at kunne byde
velkommen til Jens. Han har tidligere været ansat som postdoc på CLF,
hvor han bl.a. har udarbejdet rapporterne
”Co-working i danske landdistrikter”,
”Erhvervsmæssige potentialer i landdistrikterne med planloven som
medspiller”,
”Fritidsklynger - Interessebaserede fællesskaber som grundlag for
landdistriktsudvikling?”, ”
Festivaler og begivenheder i landdistrikterne” og
”Landsbypedeller - En ny form for offentlig-frivillig samproduktion i
danske kommuner?”
Jens skal primært arbejde med projektet ”LUP på lokalt engagement i
naturen”.
Projektet omfatter forskning og afprøvning af metoder til, hvordan
kommunerne kan være med til at understøtte friluftslivet på landet. Der
fokuseres både på frivillige, der er formelt organiseret i foreninger og
lokalråd og på uorganiserede frivillige, som igangsætter eller deltager i
aktiviteter.
Det er projektets udgangspunkt, at organiseringen af det lokale
engagement i natur og friluftsliv i høj grad finder sted helt lokalt og
besidder en særlig inkluderende, dialog- og fællesskabsbaseret værdi.
Projektet er samfinansieret af midler fra Friluftsrådet (1,9 millioner kr.)
samt Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi.

Du kan finde flere forskningsresultater og nyheder på CLF’s hjemmeside
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