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Det sidste led. VER-DI har talt med nogle af de lokale erhvervsdrivende, som
skal holde gang i aktiviteterne, når VER-DI slutter til sommer.

Aktører er nerven
Når det kommer til initiativer, der har til formål at skabe
erhvervsudvikling, spiller private aktører en afgørende
rolle for at nå målet.
Inddragelse af lokale erhvervsdrivende er en kritisk
faktor for et projekt som VER-DI, for uden lokal
opbakning er det svært at lave gode holdbare aktiviteter.
Derfor rejser det en række spørgsmål.
Hvad er realistisk at opnå indenfor en projektperiode på
tre år? Hvilke initiativer vil vi have gang i? Hvad kan vi
stille aktørerne i udsigt?
Aktører skal være med fra starten af initiativer for at
øge chancen for at skabe levedygtige projekter, samtidig
skal projektet først sættes i gang og indsatsområder
og mulige initiativer identificeres. I praksis reducerer
det den reelle udviklingstid til rådighed. Det er derfor
vigtigt, at der er lokale kræfter til rådighed for projektet
også i forhold til at drive aktiviteterne videre, når
projektperioden udløber.
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Marianne Hagel
59 år
Ansvarlig for marketing på Sinatur Hotel
Skarrildhus.
Beskrivelse af dit projekt: Er med til
at udvikle en snapsetur på Sinatur Hotel
Skarrildhus. Snapseturen indeholder både
læring om at lave snaps og om områdets
natur og kulturhistorie. Bidrager med
indhold til smartphone applikationen.
Hvordan hørte du om VER-DI?
Jeg hørte første gang om VER-DI i forbindelse med lystfisketurismestudieturen
til Norge, hvor jeg deltog.
Hvad var dine forventninger til at indgå i VER-DI?
Jeg kom med på studieturen med kort varsel og nåede derfor ikke rigtigt
at have nogle forventninger til projektet som helhed. Mine forventninger til
studieturen var at få inspiration til videreudvikling af vores lystfiskepakker.
På studieturen lærte jeg projektet som helhed bedre at kende. I forhold til
snapseturen forventer jeg, at vi sammen får skabt et levedygtigt koncept, som
kan anvendes fremadrettet og i forskellige sammenhænge.
Hvilke muligheder har deltagelsen i projektet givet dig?
Studieturen til Norge var en fantastisk oplevelse. Vi oplevede stor gæstfrihed.
Når man er i gæstens sted, oplever man på en anden måde, hvor vigtig
værtsrollen er. Det har sat tankerne i gang hos os i forhold til, hvilke partnere
i lokalområdet, som vi kan hente ind for at give vores gæster en større
oplevelse. Lige nu er vi i gang med at planlægge en snapsetur, som kombinerer
læring om, hvordan man laver sin egen snaps, og selv er ude og plukke urter
i lokalområdet, med formidling om områdets natur og kulturhistorie. Vi kunne
ikke have udviklet denne snapsetur alene, så det er en mulighed, som VER-DI
har skabt.
Hvordan har forløbet omkring VER-DI været?
Forløbet har været godt, og der har været et rigtig godt samarbejde med
VER-DI partnerne. Der er mange gode aktiviteter i projektet, som giver nye
udviklingsmuligheder. Jeg har deltaget i studieturen, holdt oplæg for VER-DI
styregruppen, været med til at evaluere studieturen og kommet med forslag
til aktiviteter. I øjeblikket udvikler vi snapseturen og bidrager med indhold til
smartphone applikationen.
Kan de aktiviteter, du medvirkeer i leve videre, når projektet er slut?
Det har jeg helt klart forventninger om. I forhold til snapseturen forventer jeg,
at vi sammen får skabt et levedygtigt koncept, som kan anvendes fremadrettet
og i forskellige sammenhænge. Lystfiskeri kommer til at fylde mere og mere
for os år for år. Her skal der udvikles videre.
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Claës Ljung och Agnieszka PolakRing
66 respektive 45 år
Claës: Kommunråd och Naturguide,
Agnes: Ekonom Naturguide och
Tolk,
Alvhaga Vildmark AB
Beskrivelse af projektet: Claës
arbetar med ett turismprojekt i
Ryssland där syftet är att få ryska
besökare till området runt Fegen.

Hvordan hørte du om VER-DI?
Vi fick en personlig inbjudan och vi har sedan som kommunråd och boende i
Fegen följt projektet på nära håll.
Hvad tænkte du om projektet til at starte med?
Ett mycket bra projekt med en intressant bredd och intressanta mål! Det
finns en potential i projektet som på sikt kommer att gynna oss företagare i
området!
Hvad var dine forventninger til at indgå i VER-DI?
Vi såg tidigt en projektidé som skulle hålla. Projektledaren i Sverige,
Gert-Ove Elled känner vi dessutom sedan många år och känner till hans
samarbetsförmåga. Han har på ett bra sätt samlat intresserade företagare i
området och gett bra idéer att arbeta vidare med.
Hvilke muligheder har deltagelsen i projektet givet dig?
FIA- informationscentralen i Fegen har fungerat alldeles utmärkt. Gäster
på vårt företag, Alvhaga Vildmark, har haft mycket god nytta av den
upplysningsverksamhet som funnits där. Vi har inte hört något missnöje med
projektet.
Hvordan har forløbet omkring VER-DI været?
Uppsatta mål har följts och informationen till oss som sitter i styrgruppen har
varit föredömlig. Vi är imponerade över de mål som nåtts på kort tid!
Kan de aktiviteter, du medvirker i leve videre, når projektet er slut?
Från de tre kommuner som berörs av projektet har vi beslutat att tillskjuta
medel för en kontinuitet och att projektet kan leva vidare. Förhoppningen är
att FIA på sikt skall vara självgående.
Hvad kunne man gøre bedre i projektet?
Vi har svårt att peka på något. Projektets delmål har varit rimligt högt satta
och därigenom uppnåeliga.
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John Simoni
54 år
Biolog/naturvejleder
Privat virksomhed
Beskrivelse af projekt: En fællesportal
for Nationalpark Mols Bjerges forskellige
udbydere af lejrskole-tilbud, som skal
gøre Nationalparken synlig for landets
skoler specielt for udskolingsområdet.

Hvordan hørte du om VER-DI?
Gennem Kristian Herget, som tilbød konsulentarbejde omkring at samle
områdets aktører for at beskrive et lejrskoleprojekt for Nationalpark Mols
Bjerge.
Hvad tænkte du om projektet til at starte med?
At det ville give en mulighed for at definere og beskrive et projekt, som sikkert
aldrig ville blive uarbejdet pga. tid/økonomi etc.
Hvad var dine forventninger til at indgå i VER-DI?
Realistisk, veldefineret, afgrænset projekt, der lød realistisk gennemførligt.
Hvilke muligheder har deltagelsen i projektet givet dig?
Mulighed for at gøre min rolle som privat aktør i området synlig og byde ind
med de kompetencer som jeg besidder.
Hvordan har forløbet omkring VER-DI været?
Fint, men på grund af tidspres er vores projekt blevet forsinket.
Kan de aktiviteter, du medvirker i leve videre, når projektet er slut?
Vi har afgrænset projektet, i form af en hjemmeside, så det kan leve videre
med en minimal arbejdsindsats. Vi satser på, at projektet bliver så godt, at alle
deltagere får lyst til at bidrage til siden.
Hvad kunne man gøre bedre i projektet?
Kunne være mere fremadrettet, så der ville være mulighed for at udvikle på
projektet.
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Britt Guton Halland
55 år
Aktivitetsansvarlig Nore og Uvdal museum
Beskrivelse af projektet: prosjekt
for å tilrettelegge for kortere og mer
familivennlige turer i tilknytning til
bygdetunet.

Hvordan hørte du om VER-DI?
Jeg ble kjent med VER-DI i forbindelse med min jobb som aktivitetsansvarlig
på Nore og Uvdal bygdetun.
Hvad tænkte du om projektet til at starte med?
Jeg har hele tiden vært positiv til prosjektet. Syntes dette virket ”spennende”.
Hvad var dine forventninger til at indgå i VER-DI?
Jeg hadde en ide om å få til flere opplevelser rundt bygdetunet der jeg
jobber. Barnefamilier og andre turister og fastboende har behov for flere
aktivitetstilbud når de er i vår kommune. Ideen ble positivt mottatt, og gikk fra
ide til prosjekt.
Hvilke muligheder har deltagelsen i projektet givet dig?
Jeg har deltatt på flere kurs i regi av VER-DI og fått nyttig kunnskap og
informasjon.
Hvordan har forløbet omkring VER-DI været?
Jeg har hatt mulighet til veiledning via VER-DI prosjektet. I tillegg har jeg
samarbeidet med lokale håndverkere, turistkontoret i kommunen, samt en
arkeolog og frivillige.Prosjekte ferdigstilles våren 2012.
Kan de aktiviteter, du medvirker i leve videre, når projektet er slut?
Aktivitetene jeg har startet opp er begge langsiktige. Dette er aktiviteter som
vil gå over år.
Hvad kunne man gøre bedre i projektet?
Vet ikke om det gjøres, men kanskje bidragsyterne kunne besøke noen av de
prosjektene de har gitt støtte til.
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Ingen nationalpark
til Skjern Å
Arbejdet med at skabe en nationalpark ved Skjern
Å er opgivet. Politikerne kunne på et møde på
Christiansborg fredag den 23. marts ikke blive enige
om afgrænsningen, så miljøminister Ida Auken
valgte til sidst at tage Nationalpark Skjern Å helt af
bordet.
”Det er helt utrolig ærgerligt, at Nationalpark Skjern Å
ikke bliver til noget. Det er en plan, vi har arbejdet på
længe, fordi vi har været helt overbeviste om, at en
nationalpark på tværs af Herning og Ringkøbing-Skjern
kommuner i den helt unikke natur omkring Skjern Å
ville kunne bringe spændende udviklingsmuligheder til
området. Både på turismefronten og i forbindelse med
udvikling af lokale fødevarer med høj kvalitet,”
siger Mette D. Koch, Udviklingskonsulent By, Erhverv og
Kultur, Herning Kommune og del af VER-DI projektet.
”Vi har igennem længere tid været usikre på, om der
ville blive en nationalpark. Derfor har vi løbende rettet
planlagte aktiviteter i VER-DI til, så de ikke var afhængige
af en nationalpark og et nationalparkbrand. Det har
blandt andet betydet, at vi ikke har arbejdet så meget
med et fødevarebrand, hvilket ellers var oplagt at gøre på
baggrund af fødevareanalysens resultater.”

Kalender
Maj
d. 14.-16.
Kursus i
naturvejledning
og formidling ved
Kristian Herget
Husk tilmelding!
d. 21
Deadline for
aflevering af
regnskab økonomiopfølgning
d. 29
Styregruppemøde
d. 30.-31.
Afslutningskonference i Sverige

Generelt har der i Skjern Å været fokus på at gennemført
aktiviteter, der kunne styrke udviklingen i lokalområdet
og skabe netværk på tværs. Aktiviteter, som er aktiver for
lokalområdet også uden en nationalpark. Så nedlæggelsen
af Nationalparken får ikke nogen effekt på de aktiviteter,
som er planlagt i den resterende del af VER-DI projektet.

@Mette D. Koch, bekmk@herning.dk

Nyhedsbrevet udgives af Region Midtjylland i samarbejde med VER-DI partnere:
Buskerud Fylkeskommune, Sigdal Kommune, Rollag Kommune, Nore og Uvdal Kommune og
Universitetet for miljø- og biovidenskab (UMB). Svenljunga Kommune, Gislaved Kommune og
Falkenberg Kommune. Syddjurs Kommune, Destination Djursland, Ringkøbing-Skjern Kommune,
Herning Kommune og Destination Ringkøbing Fjord. Projektet støttes af:

