PROGRAM
Studietur til England
22. til 25. oktober 2010
Fagtur for kommuner og fylkeskommuner knyttet til
Regional plan for Setesdal Vest – og Austhei

Forest of Bowland

Peak District

Fagansvarlig: Morten Clemetsen, tlf +4790551275 morten@naturverkstad.no
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Aktuelle tema :






Bruk og vern ‐ Kjennskap til ulike system for regional områdeforvaltning og stedsutvikling i
England (”Area of Outstanding Natural Beauty” (AONB) og National Park
Praktisk natur‐ og landskapsforvaltning, tilrettelegging for besøkende etc
Lokal, stedsbasert næringsutvikling, merkevarebygging og markedsføring , bærekraftig
reiseliv
Metoder for å synliggjøre og profilere lokal identitet og landskapets særpreg
Lokalsamfunn, arealplanlegging og stedsutvikling

Besøksområder:
Med utgangspunkt i Manchester, som har gode flyforbindelser til/fra Norge, har vi sett følgende
områder som aktuelle;
a) Forest of Bowland Area of Outstanding Natural Beauty
Dette området ligger nord for Manchester, omfatter ca 800 km2 og rommer en befolkning på
16000. Området har et rikt naturmiljø, hvor fuglelivet er særlig høyt verdsatt. Området
forvaltes i et samarbeid mellom 2 counties (fylker) og 6 district councils (kommuner med
planmyndighet). Til tross for en liten stab av ansatte, har de oppnådd betydelige resultater
når det gjelder lokal næringsutvikling og merkevarebygging, hvor man har tatt utgangspunkt i
både det spesielle ved stedene og befolkningens identitet og interesser. Det er et
velfungerende samarbeid mellom det praktiske forvaltningsarbeidet og lokalsamfunnene.
Parken er også en pilot på bærekraftig reiseliv i europeisk sammenheng.
Se: www.forestofbowland.com
b) Peak District National Park
Denne nasjonalparken ble etablert som den første I Storbritannia I 1951. Den har derfor hatt
lang tid til å utvikle og utprøve forvaltningsstrategier i et område som er høyt verdsatt for sitt
vakre kulturlandskap, storslåtte utsyn og varierte kulturmiljø med både store slott og små
hyggelige landsbyer. Parken er mer enn 1400 km2, med en befolkning på nesten 40000.
Nærhet til byer som Manchester og Sheffield skaper særlige utfordringer i forhold til
arealpress, håndtering av store mengder besøkende, og ikke minst planlegging og forvaltning
av viktige råvareressurser for byggeindustrien. Det finnes blant annet flere store dagbrudd,
grusuttak etc
Området har satset mye på tilrettelegging av et omfattende sti‐ og sykkelnett, samt ”visitor
management” gjennom besøkssentra etc.
Se: http://www.peakdistrict.gov.uk/
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Dagsprogram
Fredag 22. oktober.
Tid

Aktivitet

10.35
gmt
Ca 11.15
Ca 12.30

Ankomst Manchester Int. Airport

Vertskap

Kommentar

Avreise med buss
Ankomst ”Coach and Horses”

Bretherton Coaches

12.30

Lunchbuffet

13.30

Vandring i landskapet

Martin Charlesworth
Dave Padley
Dave Padley – Lancashire County Council,
Countryside Officer

15.40
16.00
16.45
18.30

Retur Coach and Horses, forfriskninger
Avreise med bussen til hotell Dunkenhalgh
Innsjekking på rommene
Presentasjon av Forest of Bowland AONB

19.45

Middag

A traditional English Coaching Inn in a Historic village
www.boutiquedininghouse.co.uk/
Vertskapet introduserer seg og programmet i Bowland
Om landskap, jordbruk, natur, rekreasjon og historie i
området
Husk: gode sko/støvler og regnjakke!
Lokale produkter

Don McKay, Chief Officer of the Forest of Bowland
and Albert Atkinson, deputy leader of Lancashire
County Council

Pre dinner talk about the creation and development of
the Bowland Fresh brand.

Mike Pugh

Et turismenettverk for regionale virksomheter.
Bærekraftig næringsutvikling
UK program for merkegodkjenning

Lørdag 23. oktober
08.45

Prestasjon av Forest of Bowland Business
network
Green Tourism Business Sceeme

10.10

Avreise Dunkenhalgh hotel

10.50

Gårdsvandring New Laund Farm, Whitewell

13.00

Avreise til Dunsop Bridge, AONB sine
kontorer

Hetty Byrne

Ta med utetøy/støvler (og sko for restaurantbesøk)
John Alpe

Tradisjonell gård innenfor et vernet område.
Miljøvennlig, kommersielt landbruk
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13.10

Enkel buffet lunch
Samtaler ; merkevareutvikling av Forest of
Bowland som område.
Utvikling av hjemmeside ”A Sense of Place”

Susan MacDonald, Hetty Byrne and Cathy Hopley

15.00

Besøk på Browsholme Hall

www.browsholme.com/lancashire_historic_house.p
hp

16.30

Avreise til restaurant Three Fishes

17.30

Middag

Kort stopp ved Mitton Church, en av Englands
vakreste middelalderkirker
En av kokkene presenterer hva lokal mat betyr for
deres kjøkken

19.00

Retur til hotellet

20.00

Uformell samling på hotellet

Orientering om det målrettede arbeidet med 'Sense of
Place' metodikk. Systematisk opplegg for å utvikle
merkevaren Forest of Bowland, og integrere lokale
virksomheter i felles profilering og markedsføring.
Arbeid med hjemmeside og publikasjoner som omfatter
reiseliv, overnattings‐ og serveringsbedrifter,
opplevelser og aktiviteter, lokal mat, frivillig arbeid etc.
Browsholme Hall – the oldest surviving family home in
Lancashire ‐ is the ancestral home of the Parker Family,
who have lived there since it was built in 1507.

Restauranten er en del av et kvalitetskonsept som også
omfatter steder med Michelin‐stjerner

Orientering om regionale plan‐ og utviklingsstrategier,
Regionalparker i Europa og Norge, Morten Clemetsen
Samtaler

Søndag 24. oktober
08.30
10.30

Avreise fra hotellet, busstur til Peak District
Ankomst Edale,

Ca 11.00

Ca 13.00

Fottur langs tradisjonell ferdselsvei (the
coffin route” og mye brukt turrute i Peak
District (hvis været tillater)
Stien er godt opparbeidet, ca 5 km, delvis
bratt opp og nedstigning
Ankomst (til fots) til Castleton besøkssenter

13.20

Lunch i Castleton

Frammøte ved Moorland Centre, besøkssenter i
nasjonalparken
Garrie Tiedeman, Peak District National Park
Authority, orienterer og følger oss gjennom hele
dagen dagen
Vi følges av en National Park Ranger som forteller
underveis

Kort besøk i senteret og museet for lokal historie og
kultur
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Vi krysser slettelandet øst for Manchester
Orientering om hvilke typer besøk man har i dette
området og hvordan det legges til rette. Presentasjon av
organisasjonen ”Moors for the future” .

Orientering om tilrettelegging og styring av ferdsel,
belastning på natur og landskap
Landskapskartlegging og landskapskunnskap som
grunnlag for strategier for å fremme og styre turisme og
næringsliv

14.15

Busstur gjennom sentrale deler av Peak
District

Garrie Tiedeman

16.30

Ankomst Buxton, Leewood hotel

Innsjekking ved hotellet

17.30

Møte i Styringsgruppen

20.00

Middag på hotellet

Orientering om landbruk, kulturhistoriske landskap,
bosetning og bebyggelse, industrianlegg og steinbrudd,
arealkonflikter
Korte stopp underveis

Se eget vedlegg

Mandag 25. oktober
08.45
09.30

Avreise fra hotellet
Bakewell Agricultural Business Centre

12.00

Kort vandring til Cattle market, Bakewell
Stall market og butikker med lokalt
varetilbud
Buffet lunch

13.00

Avreise til flyplassen

14.30

Ankomst Manchester int. airport

16.45

Flyavgang

Garrie Tiedeman
Pat Coleman, ansvarlig for næringsutvikling og lokal
økonomi i Peak District
Jane Chapman, sjef for strategier for miljø, kulturarv
og rekreasjon
Lindsay Allen, ansvarlig for Live and work rural
Programmet

Introduksjon om Peak District National Park
Forskjeller mellom ”AONB” og National Park
”Live and work rural” program
”Environmental Quality mark
The Landscape strategy for Peak District Orientering om
regionale og lokale landskapsstrategier og tiltaksplaner i
området

Evt med representant for Bakewell Town Council

Lokale råvarer og spesialiteter fra distriktet
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Praktiske opplysninger
Vi skal ut og gå i landskapet flere ganger på turen. Vi må være forberedt på både regn og sol.
Ta med godt fottøy til å gå på stier, varme klær, regnjakke etc.

Deltakerliste
Austad
Bakke
Bjaadal
Braut
Braa
Clemetsen
Fidjeland
Frøysnes
Hellem
Jastrey
Juvastøl
Jønholt
Kristensen
Kvinnesland
Nessa
Ljosland
Lund
Lutro
Maudal
Sæter
Nome
Olstad
Omholt
Omland
Punsvik
Sukka
Thorsen
Tjorhom
Urbø
Vasstrøm
Vinje
Westermoen

Knut A.
Sissel
Lars
Jarle
Anders
Morten
John
Vidar
Bjørg
John
Inger
Heidi
Gudrun
Odd Arve
Nils Jarl
Oddmund
Bjørgulv Sverdrup
Einar
Arne
Hans
Bjørn
Tellef
Per Ketil
Odd
Tor
Ola
Leiv Egil
Thor Jørgen
Olav
Mikaela
Arne
Thore

Bygland kommune
Rogaland fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland
Aurland naturverkstad
Hægebostad kommune
Bygland kommune
Vest Agder fylkeskommune
Heiplanen
Aust Agder fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Gjesdal kommune
Hægebostad kommune
Hjelmeland kommune
Åseral kommune
Valle kommune
Hordaland fylkeskommune
Forsand kommune
Suldal kommune
Fyresdal kommune
Åmli kommune
Fylkesmannen i Aust Agder
Kvinesdal kommune
Fylkesmannen i Vest Agder
Villreinnemnda
Aust Agder fylkeskommune
Sirdal kommune
Tokke kommune
Univ. i København
Vinje kommune
Vest Agder fylkeskommune

styremedlem
adm. rep.
styremedlem + AU
styremedlem + AU
adm. rep.
reiseleder
styremedlem
adm. rep.
adm. rep.
sekretær
varamedlem
adm. rep.
adm. rep.
adm. rep.
varamedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem
styremedlem
styremedlem
adm. rep.
styremedlem
adm.rep.
pol. rep.
adm. rep.
styremedlem + AU
nestleder + AU
observatør
styremedlem
leder + AU
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ordfører
rådgiver
fylkesvaraordfører
fylkestingsmedlem
viltforvalter
Landskapsarkitekt
ordfører
leder næring og kultur
rådgiver
prosjektleder
fylkestingsmedlem
rådgiver
leder forvaltning
leder plan og drift
varaordfører
ordfører
ordfører
fylkestingsmedlem
varaordfører
varaordfører
ordfører
ordfører
viltforvalter
ordfører
viltforvalter
leder
rådgiver
ordfører
ordfører
doktorgradsstip.
ordfører
fylkesordfører

Forest of Bowland ligger nord for Manchester,
Peak District ligger øst
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Områdekart Forest of Bowland
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Peak District National Park områdekart
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