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Det syvende styregruppemøde i VER-DI blev afholdt i høj sol og med masser
af sne i Haglebu Fjellstue, Sigdal Kommune, Norge.
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Styregruppemøde
Mødet løb over to dage d. 23. til 24. januar og
er det sidste stormøde inden VER-DI projektets
afslutningskonference. Derfor var der også
fokus på status fra de forskellige områder og
planlægning af afslutningskonferencen.
Et andet vigtigt tema for de to dage var spørgsmålet
om, hvordan projektet får samlet op på den læring, som
partnerne har fået ud af at deltage i VER-DI. Der er i
projektet gjort mange erfaringer med forskellige typer af
tiltag og initiativer. Nogle med mere succes end andre.
På samme måde er der en række hypoteser indbygget i
projektet, hvor den mest grundlæggende endda fremgår
af titlen: At man kan bruge naturområder til at skabe
bæredygtig økonomisk udvikling. Holder disse hypoteser?
På styregruppemødet var der fokus på, hvordan vi kan
arbejde videre med erfaringerne fra projektet. Både i
form af konkret viden samt mere grundlæggende, hvad
man kan opnå med et projekt som VER-DI. Målet er også
at sørge for at, erfaringerne bliver udbredt, så læringen
ikke ender som en støvet rapport på en hylde.

Nr. 03
Marts 2012
Redaktør: Mia Poulsen
mia.poulsen@ru.rm.dk

>>

Region Midtjylland
Ansvarshavende redaktør
Thomas Olesen
thomas.olesen@ru.rm.dk

>>
De enkelte partnere forpligtede sig til at overveje og synliggøre, hvad der er
gået godt og skidt i projektet, og hvordan de har brugt hinanden til at indhente
viden og udveksle erfaringer. Det er første skridt på vejen til at få gode
praksisser med videre.
Der blev også taget beslutninger i forhold til budgettet og app’en. Der var fra
flere sider ønsker om at udvide funktionerne og mulighederne for at lægge
data ind i applikationen.
•
•

Mulighed for selv at kunne lægge nye ruter ind, uden at skulle opdatere
hele kortet
Mulighed for at have et leksikon for hvert område med oplysninger om
flora og fauna

Det blev enstemmigt besluttet at bruge ekstra penge på at få de ekstra
funktioner.

>>

Der blev arbejdet
på højtryk i de flotte
rammer i Haglebu.
Der var mange
dagsordenspunkter,
som vi skulle igennem.

<<
Der blev
selvfølgelig også
tid til at snakke
sammen. For
mange deltageres
vedkommende,
var det lang
tid siden, de
sidst havde set
hinanden ansigt
til ansigt, så der
var meget at
diskutere.

@Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk
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Nye løjpe- og stiprojekter
i Norge og Sverige
Løjper og stier er en vigtig del af naturbaserede oplevelser og
aktiviteter i Norge og Sverige. Derfor laves der projekter til udvikling
af stier i høj kvalitet og med god afmærkning. I tråd med VER-DI
projektets delaktivitet – udvikling af aktivitetsturisme, hvor det
fremhæves, at man ønsker at udvikle natur- og kulturoplevelser, som
giver besøgende en bedre oplevelse af området.
Støtte til udvikling af fire løjper
til udsigtspunkter i Nore og Uvdal
Kommune
Nore og Uvdal Kommune ligger
strategisk placeret mellem to unikke
naturbeskyttelsesområder, TrillemarkaRollagsfjell og Hardangervidda. Som
rejsemål markedsføres destinationen
under slagordet ”tættere på naturen”.
Et af de allervigtigste tilbud er stier
og løjper af høj kvalitet. ”10 toppe”
er ture til flotte udsigtspunkter med
udsigt over Hardangervidda arrangeret
af kommunen i samarbejde med
idrætsforeninger.

>> Vandrere i fjeldet.

De ture ønsker arrangørerne at forbedre
og lave til et produkt, der kan appellere til både lokale og hyttegæster. Derfor
skal løjper og stier til bjergtoppene udvikles, med rydning, mærkning, skiltning
og udformning af informationsmateriale. I første omgang er der udvalgt fire
toppe til arbejdet.
Ny løjpe til beskyttelse af Vildrenen
Norge har et internationalt ansvar for at beskytte Europas største vildrensflok,
som holder til på Hardangervidda. VER-DI støtter i projektet rydning og
udvikling af en ny løjpe fra Imingfjell Turistheim til hytteområderne ved
Svartevann i Åsbøseterdalen. Løjpen skal lede turister og lokale væk fra et
vigtigt vintergræsningsområde for vildrenen.
Løjpen vil være lettilgængelig for brugere af Nore og Uvdals højest liggende
bjergområde, som er snesikkert og et meget brugt turområde specielt sidst på
vinteren og i foråret. Projektet er i god tråd med VER-DI projektets formål om
bæredygtig brug og udvikling i og omkring værneområder.
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Initiativet til den nye løjpe kommer fra folk i Åsbøseterdalen, hvor der er planer
om en udbygning i skovområdet op mod Vestfjelltangen. Det vil betyde et øget
pres på plateauet som rekreationsområde, og derfor er det vigtigt at trafikken
kanaliseres væk fra vildrenens græsningsområder. Den planlagte løjpe vil
bidrage til dette, og det er positivt, at lokale på den måde tager hensyn til
vildrenens leveområde.

@Terje Halland, terje.halland@nore-og-uvdal.kommune.no
Restaurering af Naturstien Solvik
Sverige: Arbejdet med at restaurere
naturstien Solvik er nu begyndt og
ventes færdigt til turistsæsonen
2012. Solvik er en kort og indholdsrig
vandresti, som går fra Fegen
vandrehjem til Fegens kapel, hvor man
får en smuk udsigt over søen. Langs
stien er der information om stien og
søen.
Der er også udlagt cacher langs med
stien, som kan bruges i forbindelse
med geocaching. Det viste sig ved
en undersøgelse, at der er flere i
lokalområdet, der arbejder med
geocaching, så restaureringen af stien
kommer også dem i møde.

>> Luftfoto Fegen.

@Gert-Ove Elled, gert-ove.elled@svenljunga.se
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Ferie for Alle
Molbordet og Nationalpark Mols Bjerge var en del af Destination
Djurslands stand ved det, der betegnes som Skandinaviens største
feriemesse. Messen der foregik fra 24. – 26. februar slog rekord i
antallet af besøgende, og en del af dem lagde turen forbi Molbordets
bod.
Mad har altid været godt til at samle folk, og det var også tilfældet for
Molbordets bod ved Ferie for alle. Rigtig mange mennesker blev lokket til ved
udsigten til en gratis smagsprøve, og messedeltagerne var meget interesserede
i at høre mere om maden og historien bag Molbordet, som de fleste ikke vidste
ret meget om i forvejen.

<<

Der var
smagsprøver
af chokolade,
marmelade, kaffe,
mjød, pesto,
rødløgsrelish og
økologisk brød
fra producenterne
bag Molbordet.

Der blev snakket med rigtig mange mennesker over de tre dage messen
varede, så nogle af deltagerne fra Molbordet havde ikke ret meget stemme
tilbage sidst på søndagen.
Men så var det godt, at de kunne give besøgende et af de 11 specielt
fremstillede postkort med portrætter af folkene bag de enkelte virksomheder i
Molbordet, så besøgende havde noget at huske firmaerne på.
Ud over den vigtige kontakt til kunder, blev messen også brugt til at skabe
kontakter til mulige samarbejdspartnere. Blandt dem var forlystelsesparken
Djurs Sommerland, som med sin store kundebase kan være givtig kontakt for
Molbordet.

@Bo Kristensen, bokr@syddjurs.dk
Fakta: Ferie for Alle betegnes som Skandinaviens største feriemesse med
1.064 udstillere fra 36 lande.
I alt 66.295 gæster fandt vej til den 15. udgave af Ferie for Alle, hvilket var
ny rekord. Kilde: ferieforalle.dk, messens officielle hjemmeside.
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VER-DI i pressen
I denne måned har jeg fået tilsendt pressemeddelelser fra
Norge og Sverige, som jeg da lige vil nævne.
Sverige:
Hallands Nyheter d. 3. februar
“Fegen fortsatt naturreservat”
...länsstyrelsens beslut om att sjön Fegen med omgivningar är ett naturreservat fast...”
Norge:
Drammens Tidene d. 22. februar
“Serverer Kjøtt fra egne kuer”

Kalender
Marts
d. 15.
Deadline for
aflevering af
læringspunkter
Maj
d. 14.-16.
Kursus i
naturvejledning
og formidling ved
Kristian Herget
d. 21
Deadline for
aflevering af
regnskab økonomiopfølgning
d. 30.-31.
Afslutningskonference i Sverige

Holdet i Norge har haft held med at få en række aviser til
at skrive om “mere lokal mad på menuen” projektet.
Laagendalsposten
“Slik kan det gå når man verner Trillemarka”

@Mia Poulsen, mia.poulsen@ru.rm.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:

