
K U L T U R A R V E T 
– En resurs i landsbygdsutveckling 
  
Seminarium i Munkedal den 6 november 2008 
  
  
Välkommen på seminarium i höst om kulturarv och landsbygdsutveckling där vi bland annat berör:  
  

• Kulturarv som bas för turism och utveckling 
  

• Ökad kunskap om landskapets resurser bidrar till hållbar utveckling 
  

• Helhetsperspektiv och samverkan leder till utveckling 
  
Seminariet är en fortsättning på det seminarium som anordnades i Munkedal i slutet av november 2007 
och som då handlade om den Europeiska Landskapskonventionen.  
Arrangör för dagen är Hushållningssällskapet Väst i samarbete med ICZM (Kustzon & 
Landsbygdsutveckling) 
  
  
Sprid gärna denna inbjudan i era organisationer 
  
  
Väl mött! 
Hälsningar  
Erika Eriksson  
Sara Roland 
Hushållningssällskapet Väst 
 



K U L T U R A R V E T

–En resurs i landsbygdsutveckling

Seminarium i 
Munkedals Folkets hus

Torsdagen den 6 november 

”Det praktiska utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå sker 
med utgångspunkt i en plats eller ett landskap där natur- och 

kulturvärden tillsammans utgör en resurs för vidare utveckling av 
de boendes livskvalitet, besökarnas upplevelser och företagens 
produktutveckling. Att arbeta med den attraktiva regionen med 
kultur, natur och kulturarv som viktiga komponenter är i högsta 

grad en gemensam angelägenhet för olika aktörer.”

Ur Attraktivitet - hur och för vem?
Rapport från Riksantikvarieämbetet 2005:5



Syfte och målgrupp
En stor del av dagens turism använder kulturmiljöer som bas för sin verksamhet. 
Likaså använder många organisationer, företag och kommuner kulturarvet och 
kulturmiljön i sin marknadsföring, ibland utan att vara medvetna om det. Därför 
behövs det en ökad medvetenhet om hur kulturarvet används och dess betydelse.  

Hållbar utveckling och miljö är centralt när det gäller dagens utvecklingsfrågor. Att 
belysa vikten av ett hushållande, även med våra lokala resurser så som kulturarvet, 
lokal kunskap och den redan byggda miljön, ger en ökad fokus på kulturmiljöns 
betydelse. Temat för seminariet är därför Kulturarvet -en resurs i landsbygdsut-
veckling. 

Målgruppen för seminariet är föreningar, organisationer samt företag och tjänste-
män inom både offentlig och privat sektor som arbetar med företagande, 
kulturarv, samhällsplanering, landskapsvård, lantbruk eller på annat sätt i sitt 
arbete berörs av frågor som rör utveckling på landsbygden.

Var och när?
Seminariet äger rum i Folkets hus i Munkedal torsdagen den 6 
november 2008. Vi inleder med fika klockan 09.15 och 
avslutar dagen ca 16.30.

Arrangörer     
Arrangör för seminariet är Hushållningssällskapet Väst i 
samarbete med ICZM (Kustzon & Landsbygdsutveckling)

Anmälan
Anmälan görs till Sara.Roland@hush.se eller 
Erika.Eriksson@hush.se senast måndagen den 20 oktober

Avgiften är 300 kr och inkluderar deltagande, lunch fika och 
dokumentation. Uppge namn, organisation, fakturerings-
adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuellt önskemål 
om särskild kost vid anmälan. Anmälan är bindande. 
Fakturering sker i efterhand. Medverkande

Jan-Erik Larsson, Munkedals kommun
Petra Borell, Vitlycke Museum
Marianne Sohlberg, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Länsstyrelsen
Bo Magnusson, Institutionen för Kulturvård/Mariestad, Göteborgs universitet
Birgitta Esbjörnsson, Rådgivning Hälsingegårdar, årets Leader 2006
Sara Vogel-Rödin Loftman, Not Quite
Helena Dahlström, Paraply Fågelvägen

Moderator: Ann Palmnäs, Coach&Co

Frågor om seminariet
För frågor om seminariet kontakta Sara Roland, 
Hushållningssällskapet Väst på telefon 0521-72 55 26 eller 
Erika Eriksson, Hushållningssällskapet Väst, 073-96 81 300
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