
LANDDISTRIKTSUDVIKLING OG 
NYE MADBÅRNE INITIATIVER

Gårdbutikker, Bondens markeder, Fødevarefællesskaber og lokale småskala-
producenter vokser i antal i byerne og på landet. Sådanne nye madbårne initiativer er 
potentielle udstillingsvinduer for de landlige kvaliteter. De kan skabe tættere relation 
og en ny dynamik mellem land og by. De kan være en vigtig drivkraft for bosætning og 
erhvervsudvikling på landet. På dette seminar sættes fokus på udfordringer ved og 
muligheder for udnyttelse af dette potentiale. Tre centrale temaer præsenteres og 
diskuteres; etablering af småskalaproduktion og forarbejdning, synliggørelse af 
landlige kvaliteter gennem nye madbårne initiativer og madkulturmøder mellem 
byernes og landdistrikternes fællesskaber. Småskala-madproducenter, madbloggere, 
naturmad app-udviklere, landdistriktsaktører og embedspersoner fra Fødevare-
styrelsen deler deres konkrete erfaringer og kommer med forskellige vinkler på de 
udfordringer og potentialer der er for at de nye madbårne initiativer kan bidrage til 
udvikling i landdistrikterne. 

Kurset retter sig mod kommunale og 
private aktører, LAG’er og foreninger som 
interesserer sig for koblinger mellem 
landdistriktsudvikling og madproduktion.

Tid og sted:. Torsdag d. 10.9.2015, 
kl. 10-16 på Syddansk Universitet, 
Sdr. Stationsvej 28, Slagelse, 
lokale A.1.05, indgang B, 1.sal, t.h.

Tilmelding: Kurset er gratis. Der er 38 
pladser, og de fordeles efter et ”først-til-
mølle” princip. 

Tilmelding skal ske til Bente Nielsen
seminar-clf@sam.sdu.dk senest den 
1.9.2015

Nærmere oplysninger:
Pia Heike Johansen, Center for 
Landdistriktsforskning, piaj@sam.sdu.dk

Kurset organiseres af Center for 
Landdistriktsforskning ved Syddansk 
Universitet



PROGRAM
Ordstyrer: Mette Meldgaard. Freelance 
konsulent.

10.00 – 10.15: Velkommen
v/ Pia Heike Johansen. Center for 
Landdistriktsforskning, SDU.

10.15 – 10.45: Land og By og Mad. Resultater 
fra Center for Landdistriktsforsknings 
undersøgelse
v/ Pia Heike Johansen og Hannibal Hoff. 
Center for Landdistriktsforskning, SDU.

10.45 – 11.15: Drømmen om det hele liv på 
landet. Udfordringer ved opstart af småskala 
madproduktion og forarbejdning i  
landdistrikterne. 
v/ Jette Højholdt Mikkelsen og Lars Peter 
Nielsen. Kærsgård Gårdbutik, Teestrup.

11.15 – 11.45: Er fødevarekontrol en barriere? 
Særlige udfordringer ved småskala-
madproduktion 
v/ Fødevarestyrelsen.

11.45 – 12.15: Opstart af småskala-
madproduktion i landdistrikterne – diskussion 
og erfaringsudveksling i grupper

12.15 – 12.45: Frokost  

12.45 – 13.15: Bymarkeder – et 
udstillingsvindue for det gode liv på landet. 
v/ Mogens Bisgaard. Bondens Marked, Det Lille 
Grønttorv, madkultur.dk.

13.15 – 13.45: Med naturmad apps på land-tur. 
v/Mikkel-Lau Mikkelsen og Kristoffer Melson. 
Byhøst.dk.

13.45 – 14.15: Formidling af landdistrikternes 
kvaliteter for byboere - diskussion og 
erfaringsudveksling i grupper

14.15 – 14.30: Kaffe

14.30 – 15.00: Møder mellem byens 
madfællesskaber og fællesskaberne på landet.
v/Sandra Villumsen. Farendløse Mosteri.

15.00 – 15.30: Hjælp! Byboerne kommer.
v/Alex Würtz. Koordinator LAG Struer-
Holstebro.

15.30 – 15.50: Kulturmøde mellem byernes og 
landdistrikternes fællesskaber - diskussion og 
erfaringsudveksling i grupper

15.50 – 16.00 Tak for i dag


