Landdistriktsudvikling og
nye transportinitiativer

Delebusser, elcykler, borgerbiler, landsby-apps og lokale rullende købmænd
vokser i antal i landsbyer og i kommunerne. Sådanne nye transportinitiativer
er bindeled mellem byer og lokalsamfund. De kan skabe tættere relation og en
ny dynamik mellem land og by og landsbyer imellem. De kan ligeledes 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 nye infrastrukturmuligheder for cyklister og gående, deletransport og online platforme, samt
fødevaredistribution ud til lokalsamfund og mindre landsbyer. Projektledere, initiativtagere, app-udviklere, kommunale aktører deler deres konkrete erfaringer
og kommer med forskellige vinkler på de udfordringer og potentialer der er, for
at de nye smarte transportinitiativer kan bidrage til udvikling i landdistrikterne.
Seminaret retter sig mod kommunale og private aktører, samt LAG’er
og foreninger med interesse for
landdistriktsudvikling og nye
transportinitiativer.
Tid og sted: Tirsdag d. 14 juni,
kl. 10-16 på SDU Kolding.
Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Lokale 61.01.

Tilmelding: Bedes sendt til
Bente Nielsen på seminar-clf@sam.
sdu.dk, senest fredag d. 10 juni.
Nærmere oplysninger: Pia Heike
Johansen, Center for Landdistriktsforskning, piaj@sam.sdu.dk

Seminaret organiseres af Center
for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet

PROGRAM
09.30-10.00: Rundstykker og kaffe
10.00-10.15: Velkommen
v/Pia Heike Johansen, Center for
Landdistriktsforskning, SDU
10.15-10.45: Resultater fra undersøgelsen
af SMART transport på landet
v/Pia Heike Johansen
10.45-11.15: “Stier for bløde trafikanter”,
Spor i Landskabet
v/Anne Sig Kvistgaard

13.05-13.25: “Min-Landsby-App”
v/Heino Sørensen
13.25-13.45: “Dele-bus i landsbyen”
v/Connie Skovbjerg
13.45-14.15: Diskussion i grupper Digitale platforme for deling af transport
14.15-14.30: Kaffe
14.30-15.00: “Den Rullende Madbutik”
v/Johannes Jørgensen

11.15-11.45: “Elcykler på Djursland”
v/Charlotte Thomsen og Rene Meyer

15.00-15.30 “Købmandsinitiativer”
v/Oplægsholder kommer på senere

11.45-12.15: Diskussion i grupper om
bløde trafikanter

15.30-15.50: Kort diskussion og
opsamling på dagens læring i grupper

12.15-12.45: Frokost

15.50-16.00: Tilbagemeldinger og tak for i
dag

12.45-13.05: “Dele-by-Projekt”
v/Michael Rasmussen

