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FORORD

I ”Dansk forskning i regionaludvikling 2014 – et overblik” kastes lys over de mange
spændende forhold, der forskes i rundt om i Danmark. Lige fra turismestudier, hverdagslivets transport, erhvervsudvikling, iværksætteri, velfærdsopgaver i kommuner
og regioner, by- og regionplanlægning over globaliseringsanalyser til planlægning,
design og forvaltning af velfungerende byer og landskaber til cradle-to-cradle og
cirkulær økonomi. Fælles for disse felter er, at de handler om det regionale.
Hensigten med publikationen er at skabe et overblik over de danske forskningmiljøer
inden for regionaludvikling anno 2014. En forskning, der foregår på universiteter,
institutter og videnscentre.
Publikationen kan bruges, hvad enten du søger inspiration til at finde forskere til
analyser og undersøgelser, eller hvis du mangler en oplægsholder eller en ekspert
inden for regional udvikling.
Opbygning - et simpelt overblik
Publikationen udgives af REG LAB i samarbejde med ”Forskernetværket Regional
Transformation”. Udvælgelsen af de forskellige regionalforskningsmiljøer i Danmark
er foretaget i regi af ”Forskernetværket Regional Transformation”.
Publikationen er opbygget efter princippet om, at det skal være nemt at finde
frem til forskeren. Derfor er den opdelt efter organisation/institut og præsenterer
herunder de tilknyttede forskere. For at sikre den rette kvalitet er teksten forfattet
af forskerne selv.
God læselyst!

REG LAB:
REG LAB er Danmarks førende netværk
og tænketank for regional erhvervs- og
innovationsfremme. REG LAB er en 100%
medlemsfinansieret og upolitisk forening
med over 100 medlemsorganisationer
på tværs af stat, regioner, kommuner,
erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner,
klyngeinitiativer og virksomheder med
et fælles ønske om at styrke erhvervsudviklingen i Danmark.

Forskernetværket Regional Transformation
blev etableret i 2010 og har til formål at samle
forskere i Danmark, som arbejder med regional
udvikling. Netværket mødes én gang om året,
og møderne arrangeres på skift af de deltagende institutioner. Møderne har
vekslende temaer, men har vidensdeling, teoriudvikling og begrebsafklaring som formål
og giver mulighed for faglig diskussion og samarbejde. Netværkets nuværende
deltagere har konkretiseret fire centrale temaer, nemlig (1) Institutionel forandring,
styringsformer og beslutningsprocesser, (2) Mobilitet, pendling og bosætning,
(3) Oplevelsesøkonomi, turisme og branding samt (4) Miljø- og bæredygtighed
i et regionalt perspektiv. Netværket er åbent for alle interesserede forskere, som
arbejder med regionale udviklingsspørgsmål.
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CRT – CENTER FOR REGIONAL- OG
TURISMEFORSKNING:
CRT er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution,
etableret i 1994, der løfter konsulent- og udviklingsopgaver
med særligt fokus på yderområder i Danmark og udlandet.
CRT har kontor på Bornholm og i København og beskæftiger
16 medarbejdere. Regional udvikling og turisme er de tematiske omdrejningspunkter. Forskningskompetencerne ligger
især indenfor 1) regionaløkonomisk modellering, 2) innovation
og vidensdynamikker, 3) fødevarer, turisme og oplevelsesøkonomi. http://www.crt.dk
Bjarne Madsen, Professor, Dr. Scient. & Cand.Oecon arbejder
med regional økonomi, demografi & arbejdsmarked, den
offentlige sektors økonomi, turisme- og transportøkonomi,
modelbygning og -anvendelse (LINE) samt opstilling af lokale
samfundsregnskaber (SAM-K). Han arbejder med den
”regionale model for erhverv og beskæftigelse”, som
regioner, VisitDenmark m.fl. abonnerer på. bma@crt.dk
Seniorforsker, Ph.d, Jie Zhang’s centrale forskningsfelt er
regionaløkonomi med særligt fokus på turisme og transportøkonomi. Hun udvikler regionale turisme-satellit regnskaber
og evaluerer regionale effekter af turisme gennem brug af
statistiske data, input-output analyser og økonomiske
model-tilgange. jie@crt.dk
Seniorforsker, PhD, Jesper Manniche’s centrale forskningsfelter er
1) Erhvervsudvikling og iværksætteri i udkantsområder, landdistrikter og øer, 2) Innovation, læring og vidensdynamikker
i organisationer, netværker og klynger, 3) Småskalabaseret
fødevareproduktion, oplevelsesøkonomi og place-making,
4) Politik for landdistriktsudvikling. manniche@crt.dk
Konsulent, PhD, Cand.agro, HD Anders Hedetoft’s kompetencefelter er: 1. Regional økonomi, 2. Landdistriktsudvikling,
3. Erhvervsudvikling og erhvervsfremme, 4. Iværksætteri,
5. Virksomhedssamarbejde og virksomhedsnetværk.
hedetoft@crt.dk
Tage Petersen, Forsker, cand.comm. er uddannelsesansvarlig
for Master i Oplevelsesledelse i Yderområder (MOLLY),
Turisme og oplevelsesøkonomi i yderområder, Innovation
og vidensdynamikker i lokalområder og i organisationer
samt Regionale udviklingsstrategier. tage@crt.dk

Karin Topsø Larsen, Ph.d. studerende arbejder med geografisk
ulighed i adgangen til uddannelse og viden og betydningen
heraf for lokal og regional udvikling. Hendes ph.d. fokuserer
på unge fra danske yderområder og deres valg af uddannelse
med fokus på adgangen til erhvervsuddannelse og de mobilitetskrav et sådant valg fordrer. I forbindelse med phd-studiet
er hun midlertidigt ansat ved Institut for Planlægning ved
Aalborg Universitet og tilknyttet forskergruppen Local and
Regional Development. kl@crt.dk

KORA - DET NATIONALE INSTITUT FOR
KOMMUNERS OG REGIONERS
FORSKNING OG ANALYSE:
Det nationale institut for KOmmuners og Regioners forskning
og Analyse (KORA) forsker i emner inden for den offentlige
service og regulering. Hovedvægten er på de velfærdsopgaver, kommuner og regioner beskæftiger sig med.
KORA’s forskning omfatter design, implementering, organisering
og evaluering af offentlig politik og praksis. Målet med KORA’s
forskning er, at den skal være med til at kvalificere beslutninger
og praksis i kommuner og regioner. http://www.kora.dk
Forskningsprogramleder, Ph.d. Ulf Hjelmar: er specialist i
evalueringsmetode og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor.
Han har gennemført en lang række evalueringer på det offentlige område, herunder evalueringer af borgertilfredshed med
offentlig service og effektevalueringer af indsatser på ældreområdet, miljøområdet og sundhedsområdet. UlHj@kora.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT FOR
FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI (IFRO)
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) udfører
grundlæggende og anvendelsesorienteret forskning inden for
driftsøkonomi, forbrugeradfærd, erhvervs- og samfundsøkonomi
med vægt på den danske og internationale jordbrugs-, fiskeri-,
fødevare- og skovbrugssektor, økonomiske og samfundsmæssige aspekter af menneskets brug og beskyttelse af
miljøet og naturressourcer, samt tværvidenskabelig forskning
omkring økonomisk, politisk, miljømæssig og institutionel
dynamik i ulande. Forskningen omfatter f.eks. produktionssammenhænge, organisation, struktur, teknologivurdering,
innovation, international handel og handelspolitik samt erhvervs-
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politik i relation til de relevante sektorer. Spørgsmålene undersøges fra samfundsvidenskabelige perspektiver, særligt
økonomiske og sociologiske, og som regel i form af tværvidenskabelige forskningsprojekter sammen med danske og
udenlandske forskere fra natur- og sundhedsvidenskaberne.
Tilgangene inkluderer teoridannelse og teoretisk analyse baseret
på aktuelle undersøgelser eller på databaser, der dækker en
længere tidsperiode.  
Lektor, cand.oecon. Jørgen Dejgård Jensen forsker i interaktionen mellem fødevareproduktion og -forbrug, herunder
fødevaresektorens betydning i den regionale udvikling. Hans
forskning har bl.a. rettet sig imod de markedsmæssige potentialer for høj-værdi fødevarer som fx økologiske eller regionale produkter, men også samspillet mellem fødevareproduktion, -forbrug og sundhed spiller en betydelig rolle i hans
forskningsaktiviteter jorgen@ifro.ku.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT
FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING,
SEKTION FOR GEOGRAFI, FORSKERGRUPPEN
BY- OG LANDSKABSUDVIKLING SAMT
GEOINFORMATIK
Gruppen har en stærk profil inden for kulturgeografi med fokus
på: analyser og forståelsen af de processer, som skaber den
geografiske lokalisering og fordeling af socioøkonomisk aktivitet, den ulige geografiske udvikling og dens rumlige konsekvenser for bestemte områder og brugen af geoinformatik.
Gruppen arbejder med by- og regional udvikling, arealanvendelse
og landskabsudvikling, udviklingen af geoinformatik og integreret
planlægning. Læs evt. mere her: http://geo.ku.dk/english/
research/research_group_/cities_landscapes/
Forskegruppeleder, lektor, ph.d., Lars Winther arbejder bl.a.
med vidensøkonomiens geografi med fokus på erhvervslokalisering, omstrukturering og arbejdskraft (human kapital)
i både storbyregioner og små og mellem store byer, by- og
regional udvikling/økonomi, innovation og industriens regionale
udvikling. lw@ign.ku.dk
Lektor, ph.d., Høgni Kalsø Hansen arbejder bl.a. med
arbejdskraftens kompetencer, kreativitet og regional udvikling
i Danmark og Norden samt vidensøkonomiens geografi i Danmark, arbejdskraftens mobilitet og relationerne mellem human
kapital, erhvervsstruktur og vækst. Hh@ign.ku.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET: INSTITUT
FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING
(IGN), SEKTION FOR LANDSKABSARKITEKTUR
OG PLANLÆGNING
IGN’s forskning skaber grundlæggende og anvendelsesorienteret
viden om geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og
biomasse, landskabsarkitektur og parkforvaltning og by- og
landskabsplanlægning. I Sektion for Landskabsarkitektur og
Planlægning arbejder vi med byerne, grønne områder og
det åbne land. Vores forskning, undervisning, rådgivning og
formidling skal danne grundlag for at planlægge, designe og
forvalte velfungerende byer og landskaber. Menneskets brug
af disse områder spiller en vigtig rolle i arbejdet. Desuden er
geografiske informationssystemer (GIS) et væsentligt tværgående arbejdsområde.
Seniorforsker Niels Boje Groth arbejder med studier af livsformer i en regional og urban kontekst. Det danske planlægningssystem, principper og praksis. Planlægnings teori og
filosofi. Bysystemer, bynetværk og regional udvikling. Lokale
og regionale udviklingsstrategier. nbg@ign.ku.dk
Seniorforsker, Ph.d. Karina Sehested arbejder med feltet om
offentlig forvaltning og policy studier. Forskningsinteressen er
offentlige organisationers udvikling og forandring. I de senere
år har forskningen koncentreret sig om nye organiserings- og
styreformer i kommunerne med særligt fokus på bypolitik og
planlægning. Der er arbejdet med en række studier af bypolitik
og planlægning i praksis og diskuteret nye udviklingsveje i
bl.a. et demokratisk og styringsmæssigt perspektiv.
kar@ign.ku.dk
Adjunkt, Ph.d. Christian Fertner arbejder med kvantitative og
rumlig analyser i by- or regionalplanlægningen planlægning i
Danmark og Europa. Han har tidligere arbejdet med byvækst
og byspredning i storbyer, udviklingmulighederne af småbyer
samt konkurrencedygtighed af byer. I de kommende år vil han
arbejde mest indenfor energi effektive byer (EU-FP7 PLEEC).
Han har en MSc i by og regionalplanlægning fra TU Wien,
Østrig. chfe@life.ku.dk
Lektor, Ph.d. Lise Herslund arbejder bredt med by- og
regionaludvikling både i Danmark, Europa og u-lande.
Hun arbejder gerne udfra et hverdagslivsperspektiv hvor
fokus er på folks dagligdag og livsvilkår. lihe@life.ku.dk
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ROSKILDE UNIVERSITET: INSTITUT FOR
MILJØ, SAMFUND OG RUMLIG FORANDRING
(ENSPAC)
Regionalforskningen ved ENSPAC (www.ruc.dk/enspac)
indgår både i områderne Mobilitet og By og Klima- og Miljøomstilling, som danner forskningsgrundlag for undervisningen i
Geografi; Plan, By og Proces (PBP) og Miljøplanlægning (TekSam). Mobilitet og By (med MOSPUS gruppen) ser på samfundets rumlige forandringer, med et særligt fokus på mobilitet, oplevelser og byudvikling ( http://www.ruc.dk/institutter/
enspac/om-instituttet/mobilitet-og-by/). I Klima- og Miljøomstilling (med METRIK gruppen) indgår regional udvikling i
forbindelse med bæredygtig udvikling, innovation og clusters
(http://www.ruc.dk/institutter/enspac/om-instituttet/
klima-og-energiomstilling/).
Professor, Ph.d. John Andersen forsker i social innovation,
social mobilisering og empowerment inden for bypolitik,
arbejdsmarkedspolitik, integrationspolitik og velfærdspolitik,
samt sundhedsfremme. Er især orienteret mod den helhedsorienterede planlægning. Og ekspert i fattigdomsforskning.
johna@ruc.dk
Institutleder, Professor, Dr. Scient. Soc. Jørgen Ole Bærenholdt forsker i mobilitet, design, turisme, oplevelser, samt
bredere med kultur, regional udvikling og politisk geografi. Har
bl.a. arbejdet med Nord-Norge, Færøerne, Island og Grønland. Indgår i flere dimensioner af turisme- og oplevelsesforskning i Danmark. job@ruc.dk
Lektor, Ph.d. Thomas Budde Christensen forsker i vedvarende
energi, bæredygtige biobrændstoffer, bilindustri, innovation
og Cleantech. Arbejder på projekter om regionale strategier
for udnyttelse af biomasse til energiformål. Endvidere med
miljø-innovation og cleantech inden for energiproduktion,
fremstillingsvirksomheder og bilindustri. tbc@ruc.dk
Lektor, Henrik Toft Jensen forsker i regionalgeografi, byudvikling og mobilitet, samt teknologisk udvikling. Er endvidere
specialist i relationen mellem stat og kommuner – kommuneforskning. Og har en særlig interesse for universiteters
betydning for udviklingen i den region, hvori de er beliggende.
htj@ruc.dk

Ph.d. Studerende, Thomas Skou Grindsted forsker i campusplanlægning og universitets rolle i vidensøkonomi, lokal- og
regional geografi. Dertil bredere interesse for fysisk planlægning, by- og regionaludvikling, særligt i forhold til bæredygtig
regional erhvervsudvikling. Har senest fået interesse i ulighed
og uddannelsernes urbane og regionale geografi.
tskoug@ruc.dk
Akademisk medarbejder, cand. scient. i geografi, Anita
Kjølbæk har sin forskningsinteresse i stedsudvikling; især i
spændingsfeltet mellem og med kerneområder som kultur,
planlægning og design. Arbejder med at skabe og planlægge
nye oplevelser som kan være med til at genoplive steder, der
har været glemt eller på anden måde har været gemt af vejen.
aschouk@ruc.dk
Videnskabelig- og undervisningsassistent, cand.soc. i geografi og virksomhedsstudier, Martin Stryhn Koch har sin
forskningsinteresse i regionalgeografi, byudvikling, byplanlægning, erhvervsudvikling, erhvervsfremme. Har bl.a. medvirket
til at skrive publikationen ”Industri, job og krise: Befolkningsudvikling, pendling og industribeskæftigelse i Region Sjælland”.
mskoch@ruc.dk
Ph.d.studerende, Maja de Neergaard forsker i den rurale
urbanisme hos mennesker der flytter ud af storbyen. Er bredt
orienteret mod byliv og byudvikling, samt krop, rum, sted og
identitet. Skal fra 2014 arbejde med FSE projektet ”Paradoxical
Spaces: Encountering the Other in Public Space” om multikulturalismens udfordringer i storbyer. mlsdn@ruc.dk

SYDDANSK UNIVERSITET: CENTER
FOR LANDDISTRIKTSFORSKNING (CLF)
CLF’s hovedformål er at bidrage til udvikling af bæredygtige
landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår. Instituttet indgår i en tæt
idé- og erfaringsudveksling med interessenter i landdistrikter og landdistrikts-udvikling og samarbejder med eksterne
forsknings- og udviklingsmiljøer. CFL har særlig interesse i
den rurale og udkantsdimensionen af regionalforskningen.
Hjemmeside: www.sdu.dk/clf
Professor, centerleder Anne-Mette Hjalager arbejder med
erhverv og innovation i landdistrikter, turisme og fysisk planlægning. hjalager@sam.sdu.dk
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Lektor, Ph.d. Pia Heike Johansen arbejder med landsbyudvikling og udviklingsprocesser i lokalsamfund, små og mellemstore virksomheder, offentlig service, aktionsforskning, entrepreneurship, innovationsteori, læring og organisationsteori.
piaj@sam.sdu.dk
Adjunkt, Ph.d Annette Aagaard Thuesens aktuelle forskning
ligger inden for de empiriske felter: EU’s Landdistriktsprogram
med specifikt fokus på LEADER delen af programmet, landsbyudvikling, planlægningsprocesser relateret til landdistriktsudvikling. De teoretiske tilgange, der bygges på, er: Demokratisk netværksstyring, partnerskabsorganisering, interaktiv
styring/governance, metastyring og institutionel kapacitet.
aat@sam.sdu.dk
Adjunkt, Ph.d. Jens Fyhn Lykke Sørensen: arbejder bl.a. regionale livstilfredshedsstudier og determinanter bag regional
udvikling. jls@sam.sdu.dk

SYDDANSK UNIVERSITET:
DEN REGIONALE FORSKNING VED
INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING
Den regionale forskning ved Institut for grænseregionsforskning,
SDU Sønderborg er organiseret I forskningsgruppen ‘ Regionaløkonomi og udvikling’
Gruppen fokuserer på teoretisk, metodologisk og empirisk og
empirisk forskning. Bland emnerne er: Betydningen af regionale spill-overs den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling grænseoverskridende interaktion, Institutioners betydning
for regional udvikling, økonomiske integrationsprocesser etc.
Forskningsgruppen omfatter ca. 12 medarbejdere (heraf 4
Ph.d. studerende). Nedenfor findes oplysninger om de fleste
dansksprogede medlemmer af forskningsgruppe. For øvrige
profiler henvises til hjemmesiden. Læs evt. mere om gruppen
her: http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/
I_Graenseforskning/Forskningsgrupper/RG+Regional+
Economics
Forskningsleder, professor Andreas P. Cornett arbejder med
implikationer af økonomisk integration, herunder konvergensog divergensprocesser og deres indflydelse på den regionale
vækst og lokalisering. Et andet forskningsområde vedr. EU
regional politik samt innovation og entrepreneørskabs betydning for regional udvikling med udgangspunkt i ny økonomisk
vækstteori. cornett@sam.sdu.dk

Ph.d. studerende Rannveig Edda Hjaltadóttir arbejder med
innovation og regionernes muligheder til at skabe vilkår som
kan fremme innovation specielt ved at styrke innovation samarbejde og offentlig indkøb af innovation. reh@sam.sdu.dk
Ph.d. studerene Nino Javakhishvili Larsen arbejder dels
med grænseregional forskning med særligt fokus på rollen
af humankapital i udvikling og økonomisk vækst af grænseoverskrivende regioner, den dansk-tyske grænseregion som
et case studie. Dels med en række forskellige aspekter af
arbejdsmarkedsintegration og arbejdsmobilitet, samt institutionel samarbejde i grænseregioner. nino@sam.sdu.dk
Lektor Hans Martens har igennem mange år arbejdet indenfor regional udvikling og med udvikling af globale forsyningskæder. Arbejdet har givet indsigt i hvordan man i praksis driver
tværfaglige samarbejder og udvikler netværk mellem virksomheder, myndigheder og universiteter til gavn for udviklingen i
en given region. Udvikling af specielt grønne netværk indenfor
cradle to cradle og cirkulær økonomi har i de seneste år været fokusområder. martens@sam.sdu.dk
Prof. Torben Dall Schmidt fokuserer på regionaløkonomi og
forskningen i dette område. Dette gælder specielt for emner
relateret til modellering af regional heterogenitet og rummelige
afhængigheder. Dette kan være i forbindelse med eksempelvis: Regionale arbejdsmarkeder eller udviklingsstudier. GIS
baserede analyser samt analyser af lokal offentlig økonomi
og de underliggende rummelige afhængigheder. tds@sam.
sdu.dk
Lektor Nils Karl Sørensen forsker i problemstillinger relateret
til økonomisk konvergens, innovation og dannelse af clusters
i et europæisk perspektiv samt impactanalyser i et regionalt
perspektiv. Endvidere beskæftiger han sig med forhold omkring sæsonforhold især relateret til turisme i et regionalt perspektiv. nks@sam.sdu.dk

SYDDANSK UNIVERSITET: INSTITUT FOR
ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) har rod
i den erhvervsøkonomiske tradition. Metodisk bygger det på
læringskredsløb med virksomheder og erhvervsfremmeinstitutioner.   Samspillet med erhvervslivet omkring os, kommer
både til udtryk i samarbejder omkring forskningsprojekter og
i undervisningen, hvor teori og praktisk forståelse og kendskab, følges ad. Læs mere her: http://www.sdu.dk/ier
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Professor Poul Rind Christensen, har siden 1970´erne forsket i lokal og regional erhvervsudvikling, hvor spændingsfeltet mellem lokal forandring og global arbejdsdeling har været
et centralt omdrejningspunkt. Studierne har blandt andet omfattet industriel dynamik, iværksætteri, brancheudvikling, netværksdannelse og klynger. Han har desuden gennemført flere
analyser af det danske erhvervsfremmesystem. rind@sam.sdu.dk
Post.doc Susanne Jensen har igennem mange år arbejdet
med regional erhvervsudvikling og især forsket i betydningen
af regionale erhvervssamarbejder og andre netværksdannelser. Omdrejningspunktet er, hvordan innovation og entreprenørskab kan spille en rolle i udviklingen af erhverv såsom
tekstil og beklædning, møbel og træ, design samt turisme.
sjen@sam.sdu.dk
Adjunkt Pia Schou Nielsen forsker i erhvervspolitik og offentlig organisering med særligt fokus på iværksættere samt små
og mellemstore virksomheder. Erhvervspolitik er i høj grad et
regionalt anliggende, og den regionale kontekst påvirker organiseringen, implementeringen og effektiviteten af erhvervspolitiske initiativer. pnx@sam.sdu.dk
Prodekan for business og vidensudveksling, Torben Munk
Damgaard har de sidste 15 år forsket i virksomhedssamarbejde og erhvervsudvikling. Det har været med fokus på
regional erhvervsudvikling, blandt andet leverandørsamarbejde
og netværksdannelse i den rustfri stålindustri i Trekantområdet,
og i de senere år med fokus på klyngeudvikling i en international
kontekst. Omdrejningspunktet i hans forskning er, hvordan
den ændrede globale arbejdsdeling hænger sammen med
teknologiske, økonomiske og organisatoriske forandringer
som er grundlæggende i skabelsen af regional udvikling.
torben@sam.sdu.dk
Adjunkt Mads Bruun Ingstrup forsker i faciliteringen og ledelsen af regionale erhvervsspecialiseringer såsom klynger og
netværk med det formål at belyse hvordan deres innovation, konkurrenceevne og udvikling kan styrkes. Desuden beskæftiger han sig med, hvorledes erhvervspolitik kan fremme og
hæmme klyngedannelse samt hvad der forårsager klyngers
eventuelle nedgang og revitalisering. mbi@sam.sdu.dk
Ph.d.-studerende Tue Avbæk Larsen forsker i organiseringen
og effekten af inkubatorer (udviklingsparker m.m.) i forskellige
kontekster. Inkubatorer ses i mange sammenhænge som en
effektiv metode til at initiere en regional vækst blandt nystartede
virksomheder. Ph.d.-projektets formål er at belyse, hvilke forskellige typer af inkubatorer der performer bedst i forskellige
regionale kontekster. tal@sam.sdu.dk

UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND:
FORSKNING OG INNOVATION,
FORSKNINGSPROGRAMMET REGIONAL
UDVIKLING OG VELFÆRDSINNOVATION
Forskningsprogrammet ’Regional Udvikling og Velfærdsinnovation’
skaber viden og handlingsrum med udgangspunkt i disse
spørgsmål og de særlige udfordringer og muligheder, som
karakteriserer Region Sjælland. I samspil med en bred palet
af aktører og interessenter internt og eksternt medvirker forskningsprogrammet således til at skabe viden via udvikling
af nye løsningsmodeller og tilgange, der kan skabe social,
kulturel og økonomisk værdi for den enkelte borger og i samfundet. Samtidig forholder programmet sig til både de udviklede løsningsmodeller og processerne relateret til udviklingen
heraf som forskningsmæssigt genstandsfelt. Læs evt. mere
her: http://ucsj.dk/forskning/forskningsprogrammer/regional
-udvikling-og-velfaerdsinnovation/
Adjunkt, Ph.d. Lene Ekholm Petersen arbejder med klyngeudvikling og netværksdannelse indenfor det velfærdsteknologiske område. Herunder forskning, innovation og udvikling
af samspillet mellem professionshøjskole, erhvervsliv og det
omkringliggende samfund. Specialområder: Regional udvikling,
velfærdsinnovation og velfærdsteknologiklynge. lepe@ucsj.dk

AALBORG UNIVERSITET: C-MUS (CENTER
FOR MOBILITET OG URBANE STUDIER)
C-MUS (Center for Mobilitet og Urbane Studier) er et forskningscenter, der går på tværs af samfundsvidenskab, humaniora og
de teknisk-naturvidenskabelige områder. Centeret samler alle
AAU forskere, der på forskellig vis arbejder med mobilitetsforskning. Det vil med andre ord sige forskning, der forsøger at
kaste lys over en lang række forhold fra turismestudier, hverdagslivets transport, by- og regionplanlægning og globaliseringsanalyser. Fælles for disse felter er, at det handler om
mennesker i bevægelse. Centeret er med andre ord interesseret i, hvordan de aktuelle strømme af mennesker, varer, kapital
og information radikalt forandrer det lokale såvel som det globale
samfund.
I forhold til det regionale planlægningsperspektiv fokuserer
C-MUS på at forstå den mobilitet, der sker både i forhold til
migration, hvor der ses på hvorledes regioner, byer, byområder
og landsbyer oplever henholdsvis vækst eller tilbagegang, samt
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de udfordringer der ligger i både hverdagslivets og turistens
mobilitet i de danske yderområder. På www.c-mus.aau.dk
kan man finde yderlige informationer om C- MUS.
Lea Holst Laursen (ph.d., M. Sc.eng. i urban design) er lektor ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet. Hendes forskning er placeret indenfor områderne differentieret udvikling og fysisk omstrukturering, og
arbejder bl.a. med at forklare årsagerne til fysisk tilbagegang,
samt undersøge mulige handlingsinitiativer i forbindelse med
rumlige omstruktureringer. Forskningsfeltet dækker regional
udvikling, turisme, landskabsdesign, mobilitet og planlægning. llhl@create.aau.dk
Ph.d. studerende Maria Vestergaard: arbejder med mobilitet
i yderområder. Herunder er der både fokus på fysisk transport
af beboere og turister, virtuel kommunikation og oplevet mobilitet. Hun undersøger mere specifikt, hvilke mobilitetsudfordringer og –potentialer, der eksisterer i danske yderområder
og anvender i denne analyse Nationalpark Thy som caseområde. mqhv@create.aau.dk

AALBORG UNIVERSITET:
FORSKNINGSGRUPPEN BÆREDYGTIGHED,
INNOVATION OG POLITIK
Forskningsgruppen Bæredygtighed, Innovation og Politik,
http://www.da.sip.aau.dk/, har fokus på udvikling af bæredygtighed gennem innovation og politik. Gruppen arbejder
med bæredygtig udvikling i et multi-dimensionelt perspektiv,
hvor der lægges vægt på bæredygtig udvikling som et samspil mellem forskellige interessenter, netværk og institutioner
i et rumligt perspektiv. Inden for de senere år har forskningsgruppen i stigende været involveret i projekter, hvor lokalitet
og by spiller en central rolle i udvikling og omstilling til mere
bæredygtige produktions, forbrugs og reguleringsformer.
Forskningsgruppen har bl.a. arbejdet med design og udvikling af miljø og virksomhedsnetværk, CSR initiativer, eco-design og cirkulærøkonomi, offentlig og privat samarbejde, samt
energi og miljøplanlægning.

Arne Remmen, professor og leder af forskningsgruppen,
arbejder med udvikling af eco-design, clean-tech og bæredygtige produktions og forbrugssystemer. Arne har stor
erfaring med design og udvikling af regionale miljø og
virksomhedsudviklingsinitiativer, regionale og lokale stof
og materiale strømme, proaktiv regional miljø og energiplanlægning. ar@plan.aau.dk
Martin Lehman, lektor, arbejder med bæredygtig udvikling
og CSR i et innovations og planlægningsperspektiv. Martin
har stor erfaring med udvikling og design af miljø netværk på
regionalt og lokalt niveau, kapacitetsopbygning, bæredygtig
innovationer, samt miljøplanlægning som løfte stang for udvikling
af by og lokalområde. martinl@plan.aau.dk
Carla Smink, lektor, arbejder med udvikling af regionale og lokale
miljøinitiativer med særlig vægt på betydningen af governance,
herunder offentlige og private partnerskaber. Carla har senest
været leder af en række EU interreg. projekter omkring udvikling
vugge til vugge strategier på mindre øer, udvikling af miljøstrategier indenfor shipping, samt projekter omkring governance,
offentlige og private partnerskaber. carla@plan.aau.dk
Søren Kerndrup, lektor, arbejder med udvikling af miljø og
innovationsnetværk i regionale områder med særlig vægt på
design og udvikling af strategiske innovationer og omstillinger,
samt interaktive metoder til innovation og samarbejde på
tværs organisatoriske og institutionelle barrierer. Søren været
involveret i projekter om udvikling af grønne netværk, udvikling
af interaktive metoder til inddragelse af interessenter i miljø og
energi innovationer, samt udvikling af interaktive metoder til
innovation og planlægning. soeren@plan.aau.dk

AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR
KULTUR OG GLOBALE STUDIER
I regi af forskningsgruppen Tourism Research Unit spiller
forskning om regional udvikling en væsentlig rolle, med særligt fokus på udvikling af turismedestinationer og samspillet
mellem turisme- og regionaludvikling. Forskning og formidling/
dialog med praktikere inden for området foregår bl.a. i regi af
AAUs CRU - Center for Regional Udvikling. http://www.tru.
cgs.aau.dk/
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Professor Henrik Halkier arbejder med destinationsudvikling,
turismepolitik, innovation og vidensprocesser inden for turisme, og synergi mellem turisme og fødevarer, herunder place
branding og produktion af fødevareoplevelser for turister.
halkier@cgs.aau.dk.

AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR
PLANLÆGNING, FORSKNINGSGRUPPEN FOR
LOKAL OG REGIONAL UDVIKLING
Forskningsgruppen for Lokal og Regional udvikling blev etableret
i august 2012 som knudepunkt for forskning, som beskæftiger
sig med udviklingsmæssige udfordringer i et integreret perspektiv mellem økonomi, planlægning og rumlige processer.
Forskningsgruppen for Lokal og Regional Udvikling bestræber
sig først og fremmest på at generere ny viden om udviklingsmæssige problemer, muligheder og strategier i udfordrede
lokaliteter og regioner i et globalt perspektiv.
Forskningsgruppens aktuelle sammensætning er tværdisciplinær med solide rødder i den geografiske fagtradition. Hver
enkelt medarbejder rummer således tværfaglige kompetencer,
og forskningsgruppen er altid åben overfor dialog og samarbejde. Læs evt. mere på http://www.plan.aau.dk
Anne Lorentzen, Professor beskæftiger sig med, hvordan
lokaliteters udviklingsbetingelser og muligheder forstås og
formes af globalisering, institutioner, netværk og innovation. I
de senere år har hun især undersøgt oplevelsesbaseret planlægning og erhvervsstrategier i en dansk kontekst i relation
til emner som den stigende betydning af kultur og fritid som
vækstparamentre, små byers og yderområders muligheder i
oplevelsesøkonomien, og kommunale erhvervsstrategier og
–projekter. al@plan.aau.dk
Michael T. Pedersen, PhD studerende arbejder med kultur og
oplevelser i et lokalt og regionalt udviklingsperspektiv. Hans
PhD-projekt omhandler kulturelle oplevelsesrum i et mulitilevel
governance perspektiv, med Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd
fungerende som empirisk rammeværk i en dansk kontekst.
Hans teoretiske fokus er cirkulerende omkring hovedelementerne
i projektet, nemlig kultur, oplevelser, governance og rum, da
dette er et solidt grundlag for at undersøge et kulturelt, rumligt
samarbejde mellem kommuner. Han har yderligere interesser
indenfor turisme som lokaludviklings faktor, samt entrepreneurship og kreative løsninger i forhold til udfordrede, perifere
områder. mtp@plan.aau.dk

Jens Kaae Fisker, Phd studerende er samfundsgeograf og
beskæftiger sig hovedsageligt med udfordrede lokaliteters udviklingsmuligheder, herunder især lokale governanceprocesser,
kreativitet og samfundsiværksætteri. Han er præget af en relationel
rumopfattelse og interesserer sig desuden for turisme, oplevelsesøkonomi og bygeografi i et bredere perspektiv. I øjeblikket
arbejder Jens på et PhD projekt om kreative rum og community
entrepreneurship som elementer i udviklingen af lokalsamfund,
der gennemgår post-industrielle transitionsprocesser. Det primære
empiriske felt er i denne sammenhæng Frederikshavn.
jkfisker@plan.aau.dk
Jens Christensen, Lektor emeritus, har I mange år beskæftiget
sig med forskellige aspekter af natursyn og naturforvaltning,
herunder i en kontekst der rummer samspillet mellem praksis
og betydning, og bl.a. med videnskabsteoretiske perspektiver.
I relation til forskningsgruppen retter Jens’ faglige interesse sig
mod menneskelige handlemuligheder i bred forstand, knyttet
til stedlige vilkår og udfordringer – fra den åbne og grænsebrydende kreativitet til den værdiorienterede indsats med sigte på
bl.a. social og miljømæssig ansvarlighed. jc@plan.aau.dk
Karin Topsø Larsen, PhD studerende arbejder med geografisk
ulighed i adgangen til uddannelse og viden og betydningen
heraf for lokal og regional udvikling. Hendes igangværende
Ph.D projekt fokuserer på unge fra danske yderområder og
deres valg af uddannelse med fokus på adgangen til erhvervsuddannelse og de mobilitetskrav et sådant valg fordrer. Dertil
interesserer Karin sig for stedstilknytning og stedets betydning
i forhold til mobile livsvalg – f.eks. forestillinger om uddannelse,
fremtidigt arbejdsliv og bopæl. I forbindelse med Ph.D projektet er
Karin ansat ved Aalborg Universitet, LRD-gruppen, og samtidig
tilknyttet Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholm.
ktl@plan.aau.dk

AALBORG UNIVERSITET: STATENS
BYGGEFORSKNINGSINSTITUT (SBI)
Forskergruppen regional udvikling og bosætning er en del af
afdelingen By, Bolig og Ejendom på SBi. Gruppen har tværfagligt grundlag og arbejder med bolig, bosætning og flytninger i
et regionalt perspektiv. Gruppen arbejder også med sammenhænge mellem befolknings- og erhvervsmæssig udvikling,
fysisk planlægning, serviceforsyning og lokal udvikling med
særligt fokus på yderområderne i Danmark. Gruppens arbejde
har et relationelt perspektiv, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem funktion/aktivitet og geografisk skala samt
de enkelte aktørers råderum og virkemidler. http://www.sbi.dk
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Forskningschef. Dr. scient. Hans Thor Andersen arbejder
med byudvikling, dens planlægning og erhvervsmæssige
grundlag med afsæt i reskalering af samfundsmæssige processer, regionale rammebetingelser og lokalpolitisk handlerum som grundlag for forståelse af relationer mellem storby/
centerregioner og udkant/ periferi. hta@sbi.aau.dk
Seniorforsker, Ph.d. Helle Nørgaard arbejder med bolig- og
bosætningspræferencer, flytte- og bosætningsmønstre samt
de faktorer, der påvirker denne udvikling. bl.a. i relation til
yderområderne. Centrale forskningstemaer er regionale udviklingsvilkår, lokale rammebetingelser, virkemidler og strategier
herunder kommunale bosætningsstrategier. hen@sbi.aau.dk
Seniorforsker, Ph.d. Jesper Ole Jensen arbejder med byfornyelse og byudvikling bl.a. i relation til mindre byer og landområder. Særlige fokusområder er offentlige-private samarbejdsformer, forankring og netværksstyring i byfornyelsen
samt mulighederne for at inddrage bæredygtighedshensyn i
områdefornyelsen. joj@sbi.aau.dk

AALBORG UNIVERSITET: CENTER FOR
FYSISK PLANLÆGNING / DANISH CENTRE
FOR SPATIAL PLANNING (DCSP)
Samfundets udvikling kommer hele tiden til udtryk i forandringer i de fysiske omgivelser. Det ses i ændringer i det bebyggede miljø i større og mindre byer såvel som i anvendelsen
af arealer i landområder. Fysisk planlægning handler om at
forstå og analysere disse ændringer, og især at diskutere aktiviteter og handlinger som har til hensigt at påvirke ændringer
i det fysiske miljø. Center for Fysisk planlægning har til hensigt
at forstå fysisk-rumlige forandringsprocesser og -udfordringer
samt hvordan disse håndteres – særligt hvordan disse koordineres, organiseres, faciliteres, reguleres og administreres.
Web: http://www.plan.aau.dk/forskningcentre/DCSP/ og
http://www.dcsp.dk
Carsten Jahn Hansen, jahn@plan.aau.dk, er leder af centret og
fokuserer i sin forskning på fysisk planlægning, stedsudvikling
og potentialer, byudvikling, byplanlægning, regional udvikling
og planlægning, plan- og udviklingsprocesser, governance,
plankulturer, roller, institutioner, diskurser, magt, tillidsrelationer,
bæredygtighed, smarte processer, mobilitet, oplevelser.
Christian Aunsborg, aunsborg@plan.aau.dk, arbejder med
fysisk planlægning ift. fast ejendoms retsforhold, forvaltningsret,
planjura, arealreguleringslovgivning og –processedurer, byggerettigheder og –muligheder, ABC-modellen, lokalplanlægning.

Lars Bodum, lbo@plan.aau.dk, er leder af Institut for Planlægning, hvor DCSP administrativt er lokaliseret. Lars arbejder
med geografiske og planlægningsmæssige problemstillinger
ift. 3D geovisualisering, virtual reality, geoinformatik, infrastruktur
for rumlige data og geovisualisering.
Stig Enemark, enemark@plan.aau.dk, fokuserer på land management i både dansk og især international sammenhæng.
Arealforvaltning og –administration, fysisk planlægning, ejendomsret og –jura, ejendomsregistrering, PBL. Har i en årrække
være global præsident for FIG.
Daniel Galland, dgalland@plan.aau.dk, arbejder med spatiale
policies og praksisser. Han ser nærmere på deres historik,
evolution og reorientering på både nationalt, regionalt og lokalt
niveau. Daniel er desuden involveret i en række internationale
samarbejder og netværk, også på centrets vegne.
Henrik Harder, hhar@create.aau.dk, fokuserer i sin forskning på
arkitektur og fysisk planlægning, herunder mobilitet, transport
og trafik, pendling, design og innovation, bygeografi, regional
erhvervsudvikling og –politik. Henrik er desuden studieleder
for Arkitektur & Design uddannelsen.
Line Træholt Hvingel, hvingel@plan.aau.dk, arbejder med
fysisk planlægning ift. fast ejendoms retsforhold, matrikulære ændringer og registreringer, forvaltningsret, planjura/
lokalplanlægning, geodata og datainfrastruktur, spatial data
infrastructure (SDI) samt land administration systems (LAS).
Ole B. Jensen, obje@create.aau.dk, fokuserer på mobilitet,
særligt mobilitetens sociologi, byteori, byens og rummets
kultursociologi, byudvikling, byplanlægning, by- og regional
politik, transport, mobilitetens teknologier, cyklisme, videnskabsteori.
Claus Lassen, clla@create.aau.dk, arbejder med mobilitet,
mobilitetens sociologi, aeromobilitet og lufthavne, regional og
lokal udvikling, stedsudvikling og -analyser, transport, byplanlægning, oplevelsesplanlægning. Claus er desuden leder af
uddannelsen til civilingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning.
Lea Louise Holst Laursen, llhl@create.aau.dk, fokuserer i
sin forskning på stedsanalyser og udvikling af stedspotentialer,
regional og lokal udvikling, ”shrinking cities”, landskabsarkitektur og design, byudvikling og –planlægning samt
mobilitet og transport.
Jørgen Møller, jm@plan.aau.dk, har i sit arbejde fokus på
kommune- og lokalplanlægning, byudvikling, landsbyers og
landområders udvikling og tilpasning, planlovgivning, plan11
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strategier, ”slow city”, planprocesser og involvering, mobility
management i små byer.
Lise Schrøder, lisesch@plan.aau.dk, arbejder med fysisk
planlægning ift. byudvikling og byplanlægning, lokalplanlægning, kulturmiljø og kulturarv, geodata og datainfrastruktur,
spatial data infrastructure (SDI) land administration systems
(LAS), GIS.
Michael Tophøj Sørensen, tophoej@plan.aau.dk, fokuserer
på planlægning og management af arealanvendelse, planjura,
lokalplanlægning, byudvikling og byplanlægning, policy og
planprocesser, implementeringsprocesser, planlægningsredskaber. Michael er desuden leder af School of Architecture,
Design & Planning.

AALBORG UNIVERSITET: INSTITUT FOR
PLANLÆGNING, FORSKNINGSCENTERET
INNOVATIVE FISHERIES MANAGEMENT
Innovative Fisheries Management arbejder med social og
økonomisk forskning indenfor fiskeri- og marin forvaltning
samt udvikling af kystsamfund og regioner, både nationalt og
internationalt. IFM fokuserer på de store samfundsmæssige
udfordringer kystsamfundene står i, herunder hvordan deres
ressourcebase (fiskeri, maritime industrier, service og turisme)
kan bidrage til at de kan tilpasse sig den globale økonomi
og samtidig sikre en bæredygtig lokal udvikling. IFM arbejder
tværdisciplinært indenfor universitetet og eksternt.
Søren Qvist Eliasen, lektor. Arbejder primært med kystsamfund og regioner, hvor maritime erhverv er central for den
lokale økonomi og kultur, både ud fra et virksomheds- og
regionalt perspektiv og interaktionen mellem virksomhederne
og kystsamfund. Regionale betingelser for innovation, regional erhvervsudvikling, klynger, co-management, marin spatial
planlægning.

AARHUS UNIVERSITET: INSTITUT FOR
AGROØKOLOGI SEKTION FOR JORDBRUGSSYSTEMER OG BÆREDYGTIGHED
Sektionen forsker i hvordan forskellige jordbrugs- og fødevaresystemer kan udvikles i en bæredygtig retning. Fokus
omfatter balancen mellem produktionens konkurrencedygtighed, natur- og miljøpåvirkningen samt bidraget til landdistrikternes udvikling. Vigtige elementer omfatter hvad
organiseringen af landbrugs- og fødevare produktionen
betyder, samt hvordan en hensigtsmæssig regulering kan
bidrage til en bæredygtig arealforvaltning. Redskaber til
beslutningstagen på såvel bedrifts- og landskabs-, som
fødevarekæde- og samfundsniveau er centrale i arbejdet.
Links: http://agro.au.dk & http://agro.au.dk/forskning/
sektioner/jordbrugssystemer-og-baeredygtighed/
Chris Kjeldsen: Forskningsområder omfatter rural humangeografi, herunder producent-forbruger netværk, landdistriktsudvikling, udvikling af økologiske fødevaresystemer,
samt studier af produktkæder. Chris.Kjeldsen@agrsci.dk
Egon Noe: Forskningsområder omfatter landbrugets
bedriftsledelse, herunder betydningen af værdier, regulering,
rådgivning samt samfundsdebatter. Andre områder omfatter
kvalitetsudvikling, økologiske fødevarenetværk, samt landdistriktsforhold. Email: Egon.Noe@agrsci.dk
Tommy Dalgaard: Arbejdsområder omfatter landbrugs- og
landdistriktsgeografi, med særligt fokus på fødevareproduktion og energi på regional og landskabsskala.
Tommy.Dalgaard@agrsci.dk
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Hvis du vil vide mere om Forskernetværket
Regional Transformation så kontakt Helle
Nørgaard på hen@sbi.aau.dk.
Hvis du vil vide mere om regional udvikling
i REG LAB så kontakt Kaspar Nielsen på
kaspar@reglab.dk
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