
Ny kraft fra bygda?
31. mars 2011
Rica Hell Hotel

Stjørdal

Bygdeforskningsdagen 2011

Fotokonkurransen Bygdeblikk

Ny bok – Rurale brytninger

Kunstneriske innslag

Lokalsamfunnsundersøkelsen 2010



Bygdeforskningsdagen arrangeres for første gang i 2011. Vi ønsker at konferansen skal 
være en møteplass for alle som er opptatt av og engasjert i problemstillinger knyttet til 
utviklingen i Bygde-Norge.  Spennende foredrag og gode debatter vil gi inspirasjon, nye 
tanker og faglig påfyll.

Program
09:00	 Kaffe	og	registrering
09:30	 Åpning
	 Inge	Ryan,	Fylkesmann	i	Nord-Trøndelag
09.45	 Rapport	fra	bygdene.	Glimt	fra	det	første	norske	bygdebarometer.
	 Egil	Petter	Stræte,	direktør	ved	Bygdeforskning
10:30	 Bygda	med	stor	B.	Om	generaliseringar	i	distriktsdebatten.
	 Eli	Bjørhusdal,	kommentator	og	spaltist.
11:00	 Me	og	dei	andre	–	om	glasblåsing,	Framstegspartiet,
	 og	bygda	som	sosial	konstruksjon.
	 Bjørn	Egil	Flø,	forsker	ved	Bygdeforskning
11:30	 Lunsj
12:30	 Presentasjon	av	vinnerbilder	i	fotokonkurransen	Bygdeblikk
	 Jury:	Oddveig	Storstad,	Lasse	Berre	og	Kim	Nygård
12:45	 Er	dette	så	vanskelig	da?	Om	lærdommen	fra	bygder	som	har	løftet	
	 seg	etter	håret.
	 Gro	Follo,	forsker	ved	Bygdeforskning
13:15	 Inn!	O	bygd!	Inn	på	bana	nå!
	 Ove	Røsbak,	forfatter	
13:45	 Kaffepause	
14:15	 Paneldebatt:	
	 Nye	virkemiddel	i	distriktspolitikken	–	hvordan	fylle	verktøykassa?
	 Innledning	ved	statsråd	Liv	Signe	Navarsete,	KRD
	 Debattleder:	Øystein	Syrstad
	 Paneldeltakere:	
	 Reidar	Almås,	professor	ved	Bygdeforskning/NTNU	
	 Kathrine	Kleveland,	leder	i	Norges	Bygdekvinnelag
	 Ragnvald	Storvoll,	prosjektkoordinator	i	Dyrøyseminaret	
	 Karin	Søraune,	ordfører	i	Vikna
16:00	 Slutt
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Inge Ryan
er fylkesmann i Nord-Trøndelag. Han er tidligere
stortingsrepresentant, ordfører og nestleder i SV.

Egil Petter Stræte 
er sivilagronom og geograf. Før han ble direktør 
ved Bygdeforskning forsket han på landbruk 
og bygdeutvikling. 

Bjørn Egil Flø 
er sosiolog og forsker ved Bygdeforskning. 
Han er en populær forskningsformidler 
i den norske offentligheten.

Gro Follo
er antropolog og forsker ved Bygdeforskning. 
Hun er en ettertraktet foredragsholder med nye
perspektiv på bygdeutvikling. 

Ove Røsbak
er foredragsholder, forfatter og artist. Han hevder at det virkelige 
Norge finnes i Provins-Norge hvor folk har kontakt med røttene sine. 

Foredragsholdere

Paneldeltagere

Liv Signe Navarsete 
Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet. 
Leder for Senterpartiet. 

Øystein
Syrstad

Reidar 
Almås

Kathrine 
Kleveland

Ragnvald 
Storvoll

Karin 
Søraune

Eli Bjørhusdal
Stipendiat i norsk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Har vært kommentator i flere aviser og 
er lørdagsspaltist i Nationen.



Fotokonkurransen Bygdeblikk

Vinneren av fotokonkurransen Bygdeblikk vil bli offentliggjort. Både vinnerfoto og 

flere av de andre innsendte bidragene vil bli stilt ut under konferansen. 

Ny bok – Rurale brytningerBoka er en artikkelsamling som tar opp aktuelle tema 
som omhandler brytninger og endringer i dagens bygde-
samfunn. Boka gis ut på Tapir Akademisk Forlag.

Lokalsamfunnsundersøkelsen 2010

Under konferansen presenteres resultatene fra Lokalsamfunnsundersøkelsen 2010. 

Dette er en ny satsning fra Bygdeforskning som vil gi ny kunnskap om utviklingen i 

norske lokalsamfunn.

Praktisk informasjon
Bygdeforskningsdagen arrangeres på Rica Hell Hotel på Stjørdal 31. mars 2011. 
Hotellet ligger ved Trondheim lufthavn Værnes. Kontakt hotellet (74 84 48 00)
dersom du ønsker å bli hentet på flyplassen ved ankomst.

Deltakeravgift kr. 750,- inkluderer lunsj, pausemat og et eksemplar av boka 
«Rurale brytninger».

Påmeldingsfrist:  15. februar 2011. 

Påmeldingsskjema og mer informasjon om konferansen finner du på 
www.bygdeforskning.no/bygdeforskningsdagen

Ønsker du ytterligere informasjon kan du ta kontakt med Liv Bjørnaas på e-post 
post@bygdeforskning.no eller på telefon 73 59 17 29.

Arrangør:
Norsk senter for bygdeforskning

www.bygdeforskning.no


