
Kunnskapsbygging
All relevant kunnskap fra Rollemodellene ble 
kartlagt, klassifisert og systematisert. Totalt er 94 
såkalte «RURITAGE Best Practice» samlet inn. 
Disse ble videre analysert, og de innovative 
løsningene de representerer er summert opp i 
«Lessons Learned». 

Den endelige versjonen av RURITAGE sin metodikk 
for håndtering av natur- og kulturarv ble gjort 
tilgjengelig for alle partnere i prosjektet. I denne 
finner man teori og metodikk for å utvikle den 
deltakende prosessen; tilnærmingen for å 
aktivere, administrere og overvåke «hubene», og 
retningslinjene knyttet til nyttig materiale og 
verktøy for Replikatorene.

«Mer enn ett år har gått siden vi startet å 
samarbeide i dette spennende prosjektet for 
regenerering av utkantstrøk gjennom å utnytte 
eksisterende verdier i den lokale natur- og 
kulturarven. I denne perioden har vi oppnådd store 
ting, og vi vil her summere opp høydepunkter. 
Håper du er motivert for videre utvikling i tiden 
fremover.»

Simona Tondelli, Project Coordinator

Lokalt nyhetsbrev 1 
April/2020

RURITAGE er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av EU. Det startet i juni 2018 og sikter mot å regenerere

og utvikle utkantstrøk i utvalgte «laboratorier», geografiske områder, gjennom bærekraftig utvikling og

forsterkning av deres natur- og kulturarv. Prosjektet består av 28 partnere fra 14 europeiske land som

representerer lokale og regionale myndigheter, bedrifter, museum, parker, forskningssenter og

sivilbefolkning. Arbeidet vil bli utført i såkalte Rural Heritage Hubs (RHH). Dette er fysiske bygninger hvor alle

samarbeidspartnere kan møtes for å dele erfaringer og for å delta i de ulike prosessene knyttet til prosjektet.

Regenereringen vil foregå innen seks områder med unikt potensiale. Disse kalles for Systemic Innovation

Areas (SIA), og består av: pilgrimsleder, lokal mat, migrasjon, kunst & festivaler, motstandsdyktighet og

landskap.

Tilbakeblikk

Evidensbygging og demonstrasjonsfase

I løpet av denne perioden jobbet alle rollemodeller

og replikatorer hardt for å forberede sine lokale

RHH-er. Dette er fysiske steder der

samarbeidspartnere møtes og deltar i oppgaver

knyttet til Ruritage. Rollemodeller og Replikatorer

samlet seg også tre ganger for workshop’er. Her ble

det utvekslet kunnskap, og de jobbet sammen for å

skreddersy erfaringer fra Replikatorene og

handlinger fra Rollemodellene.

I løpet av denne fasen ble det arrangert flere

workshop’er i hver RHH. RURITAGE sitt såkalte

Resouce Ecosystem har flere verktøy som ble brukt

her, som My Cult-Rural Toolkit og RURITAGE ATLAS.

Disse ble testet ut hos hver Replikator.

Voksende fellesskap

Det ble sendt ut en invitasjon til potensielle 

partnere som ønsket å bli med i prosjektet, og 87 

søknader ble mottatt. Vi har nå 6 nye Rollemodeller 

og 18 nye Replikatorer i prosjektet. Disse arbeider 

nå sammen med de originale partnerne, og har 

bidratt til vekst i vårt RURITAGE fellesskap.
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Aktiviteter i vår Rural Heritage Hub 

Lær mer om RURITAGE

Vår Hub

For å lære mer om prosjektet RUIRITAGE og holde deg oppdatert, besøk
www.ruritage.eu og følg oss på sosiale media:

@ruritage

Vår Rural Heritage Hub

Den såkalte Rural Heritage Hub i Magma UNESCO
Global Geopark finner man i Eigersund kommune,
Norge, i et gammelt meieri datert tilbake til 1850-
tallet. Nå har bygningen fått en ny funksjon
gjennom RURITAGE med å skape verdier ut fra vår
unike natur- og kulturarv.

«Serious Game workshop» 21. mai 2019

Vi startet rekken av workshop’er med å spille det
såkalte RURITANIA Serious Game. Vi fikk samlet en
engasjert gjeng og spillet lot oss simulere effekter av
turisme, naturkatastrofer, innvandring, fraflytting og
andre realistiske scenarioer fra livet i
utkantstrøkene.

«Deltakende workshop» 25. juni 2019

I denne workshop’en tok vi utgangspunkt i
erfaringene våre Rollemodeller har gjort seg
gjennom utviklingen av sine områder. Deltakerne på
workshop’en valgte ut 4 hovedområder som de
ønsker at Magma Geopark skal jobbe videre med i
prosjektet RURITAGE.

«Forretningsmodell workshop» 4. oktober 2019

Denne workshop’en hadde fokus på å få en oversikt
over områdets styrker og svakheter knyttet til de 4
hovedområdene som ble valgt ut i den deltakende
workshop’en. Vi brukte et digitalt verktøy utarbeidet
av det finske universitetet Savionia, kalt InTo- tool.

«Rundt bord» 25. oktober 2019

Etter disse workshop’ene var neste fase å sette seg
ned med samarbeidspartnere fra alle våre 5
eierkommuner og finne veien videre for å
implementere planene som ble satt i vår RURITAGE
handlingsplan. Gode folk jobber sammen for å løfte
området vårt og øke verdiskapningen lokalt.

«Launch event» 12th of April 2019

Hovedmålet med markeringen var å ønske offisielt
velkommen til vår Rural Heritage Hub (RHH), og
markere startpunktet for prosjektet RURITAGE i
Magma Geopark. Alle var hjertelig velkomne, og
det ble servert lokal mat fra flere av våre GEOfood-
partnere.

Workshop’er for å utarbeide handlingsplan

Det har blitt holdt flere workshop’er i løpet av
denne perioden for å involvere og engasjere lokale
samarbeidspartnere og innbyggere. Å bygge gode
relasjoner har vært viktig, men også å arbeide for å
forankre arbeidet vi skal gjøre blant innbyggere og
forvaltere i Magma Geopark.

www.magmageopark.com

@magmageopark

Cathrine Johannessen
cathrine@magmageopark.com

Pål Anders Thjømøe
post@magmageopark.com

Workshops


