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VER-DI projektet er nu afsluttet med succes, og mange af aktiviteterne føres
videre rundt om i områderne. Projektet holdt afslutningskonference i slutningen af maj, hvor resultaterne blev præsenteret og deltagerne kom på studietur til Fegen. Billedet er taget i Fegen Inspiration Area (FIA).
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Tak for denne gang
Så er VER-DI projektet ved at være ved vejs ende, og
sommerferien står for døren. Det har været tre hektiske år, hvor
vi har nået rigtig meget, selvom vi kom sent i gang. Man fristes
til at tænke på historien om haren og skildpadden, hvor den
langsomme skildpadde trods sin langsomme fremfærd kom først i
mål.
Det er et rigtigt godt samarbejde og en flok meget engagerede
mennesker, der har gjort, at vi er nået så langt, og jeg synes I
alle sammen skal give jer selv et velfortjent klap på skulderen
over de mange resultater, der er nået på den korte tid.
Der er stadig hektisk aktivitet i gang for at afslutte diverse ting og
sager. Projektet slutter som sagt den 31. juli, hvor alle aktiviteter
skal være afsluttede. Og så er der lige opgaven med det sidste
regnskab og den sidste afrapportering af projektet.
Tak for nu!
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VER-DI afslutningskonference
Onsdag d. 30. maj og torsdag 31. maj var Falkenberg Strandbad
rammen om VER-DI projektets afslutningskonference.
Dagen inden var der styregruppemøde, hvor
de sidste ting kom på plads inden den store
afslutningskonference.
Præsentationer fra konferencen er lagt ud på
projektets hjemmeside http://www.ver-di.eu

Onsdag d. 30. maj 12:00 - 18:30
Deltagerne blev budt
velkommen med
frokost og bagefter
var det tid til en
præsentation af
hovedkonklusionerne.

>>

Projektleder Thomas
Olesen fra Region
Midtjylland forklarede,
hvad der var lykkedes,
og hvad der havde
været af udfordringer i
projektet.

<<
Vejret viste sig fra
sin lunefulde side,
og tunge regnskyer
truede med at
gøre studieturen til
Fegen til en noget
våd affære, men
heldigvis åbnede
skyerne sig kun
for alvor en enkelt
gang. Claes Ljung
fra Falkenberg
Kommune fortalte
om området under
busturen til Fegen.
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Dagens første stop
var Fegen Inspiration
Area, den bemandede
formidlingscentral,
hvor der også blev
budt på lidt godt at
spise fra nogle af
fødevareaktiviteterne i
VER-DI.
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Backa Loge blev der
også tid til at besøge
og her var der igen
lidt godt til ganen.
Der blev også udpeget
en fiskeørne rede,
men der var svært
at se noget på den
lange afstand. Den
splinternye app skulle
selvfølgelig også
afprøves, så der blev
tjekket ind på livet løs.
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Torsdag d. 31. maj 9:00 - 12:00
Sidste dag var forbeholdt de enkelte områder, deres præsentationer af resultater og overvejelser
i forbindelse med VER-DI. Bettina Rafaelsen fra COWI var ordstyrer og stod for den afsluttende
diskussion.

Formålet med VER-DI har været at skabe lokal udvikling med udgangspunkt i
naturområder. Det er lykkedes til fulde.
Der har været udviklingsaktiviteter i mange forskellige retninger. Fælles for
dem er, at de har resulteret i en lang række af konkrete resultater, som har
lagt et solidt fundament for en fortsat udvikling.
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Snapsetur ved Skarrildhus
<<
Vejret var
fantastisk, og
rammerne var helt
i top, da der for
første gang blev
afholdt snapsetur
på Skarrildhus

Snapseturen var afprøvning af en ny type oplevelse hvor naturvejledning,
bespisning og aktiv involvering af turdeltagerne gik hånd i hånd. Ideen var
at deltagerne udover en lækker picnic og fortælling om stedet i de historiske
omgivelser på Skarrildhus, skulle ud og indsamle urter og planter til deres helt
egen snaps.
Deltagerne blev hjulpet på vej af de to naturvejledere Søren Frederiksen
og Thorbjørn Tarp som udover deres guidekompetencer også er eksperter i
fremstillingen af snapse baseret på lokale urter. Deltagerne fik smagsprøver fra
det lokale kryddersnapsefirma Hardsyssels, så de fik en chance for at spore sig
ind på hvilke urter, de skulle på udkig efter.
Arrangørerne var på forhånd spændte om der var tilstrækkelig opbakning til
arrangementet. Det kan man roligt sige der var. Turen var fuldstændig udsolgt

>>
Skarrildhus
bød på en
dejlig frokost
og gæsterne
fik mulighed
for at smage
på de våde
varer fra
Hardsyssels.
Her er
det Søren
Frederiksen,
der fortæller
om de forskellige snapse.
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Egepinde er noget af
det man kan bruge
til at lave snaps.
Tynde egegrene
afbarkes og skæres
i ca. 15 cm lange
stykker. De puttes
så i en flaske
og dækkes med
spiritus.

<<
med alle aldersgrupper repræsenteret på turen og mange
interesserede henvendte sig forgæves.
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Kalender
Juli
d. 31.
VER-DI projektet
afsluttes
August
d. 15
Deadline for
aflevering af
regnskaber og bidrag
til afslutningsrapport

Efterfølgende blev der gennemført en guidet tur efter
samme model med oplevelser og bespisning hvor temaet
var naturpleje og kød. Interessen var her endnu større og
der er allerede planer om en ny tur i sensommeren.
Resultaterne fra turene ser meget lovende ud. Deltagerne
får en større oplevelse som de vel og mærke er villige til
at betale for, og flere aktører bliver involveret i de guidede
ture. Så det ser ud til at konceptet er kommet for at blive.

Læs mere om VER-DI
www.ver-di.eu

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:

