AKADEMI FOR
LOKALE FØDEVARER
LOKALT, REGIONALT, NATIONALT
De stedbundne ressourcer hjælper med at løse samfundsproblemer
og udvikle fremtidens fødevareerhverv gennem:

UDDANNELSE & ERHVERV
TEORI & PRAKSIS
MILJØ & KLIMA
BY & LAND
SUNDHED & SOCIALØKONOMI

NCLF AKADEMI
De stedbundne lokale fødevarer kan være en del af fremtidens løsninger
på flere samfundsproblemer indenfor:
•

ERHVERV & UDDANNELSE

•

SUNDHED & KULINARISK KVALITET

•

MILJØ & BIODIVERSITET

•

KLIMA & BÆREDYGTIGHED

•

FØDEVARESUVERÆNITET & SELVFORSYNING

•

LANDDISTRIKTSUDVIKLING & SKELLET MELLEM BY OG LAND

Derfor skaber NCLF nu et Akademi, som er forankret lokalt i de stedbundne ressourcer. Det tager udgangspunkt i Odsherreds lokale fødevarer og den kulinariske kvalitet som omdrejningspunkt for vækst, viden og udvikling, men kan bredes ud
både lokalt, regionalt og nationalt.
NCLF’s Akademi samarbejder med en række uddannelses- og videnspartnere i hele Danmark, og bruger lokalområdets
ressourcer og producenter som et stort, ”åbent klasselokale”, hvor hele området inddrages som undervisnings-og formidlingsplatform. Råvareproducenter er med til at demonstrere teorien i virkeligheden, så det høje faglige akademiske niveau
kombineres med det praktiske.
Akademiet skal skabe forståelse og udvikling af værdikæden – lige fra daginstitutioner til universiteter og videre ud til
fødevareerhvervet - og binde den teoretiske viden sammen med den praktiske virkelighed. Dermed bidrager Akademiet til
at tilføre fødevaresektoren en holistisk og socialøkonomisk helhedstænkning.
NCLF’s Akademi får til huse i Anneberg Kulturpark, en kreativ iværksætter-hub i Nykøbing Sjælland, få skridt fra Isefjorden, skov, strand og Odsherreds spiselige natur.
Akademiet fokuserer både på erhverv og uddannelse, på fagpersoner og private. Ved at benytte yderområdernes stedbundne ressourcer aktivt, styrkes relationen mellem by og land og mellem forbrugere, landbrug og gastronomi.
NCLF’s Akademi vil demonstrere, hvordan et områdes styrkepositioner indenfor lokale fødevarer kan omsættes til samfunds – og landdistriktsudvikling, og vil derfor være en inspirator for andre steder i Danmark, der også har en rigdom af
stedbundne ressourcer med potentiale for yderlig udvikling - fx skaldyrene i Limfjorden, frugten på Lolland og Sydfyn og
den vilde natur i Thy.

NCLF’S AKADEMI INDEHOLDER
FX DISSE ELEMENTER:
•

FOOD CAMP ”I MARKEN” – KAN TILRETTES ALLE FAGGRUPPER, FX SKOLEELEVER, STUDERENDE, KONSULENTER, TURISTER, EMBEDSFOLK OG POLITIKERE

•

URBAN FARMING-UDDANNELSE

•

MASTERCLASSES MED FOKUS PÅ PRAKTIK VERSUS TEORI

•

FREMME AF LOKALE SELVFORSYNINGSPROJEKTER

•

LOKALE WORKSHOPS, FX ODSHERRED SOM SAMFUNDSLABORATORIUM

•

ANNEBERG KULTURPARK SOM SKRIVEREFUGIUM FOR FX UDVEKSLINGSSTUDERENDE OG UNIVERSITETSSTUDERENDE

•

KULINARISK UDDANNELSESTILBUD TIL SKOLEELEVER, GYMNASIEELEVER OG STUDERENDE FRA DIVERSE UNIVERSITETER OG FAGSKOLER

•

UDDANNELSE OG LÆRING OMKRING GASTRO-TURISME

•

KULINARISK DNA-UDVIKLING FOR EN EGN, MED UDGANGSPUNKT I ODSHERRED SOM EKSEMPEL

•

OPLEVELSESØKONOMISK INNOVATION I DET KULINARISKE FØDEVAREERHVERV

NCLF har gennem det seneste årti arbejdet med lokale fødevarer, og NCLF’s direktør Jesper Zeihlund har
deltaget i flere regionale og nationale udviklingsprojekter med både uddannelse og erhvervsudvikling.

”

Erfaringer viser mig, at vi skal få noget praktisk relevant på banen for at skabe en grundlæggende logik

omkring lokale fødevarer og udnytte det fulde potentiale. NCLF vil gennem Akademiet bidrage til at brede
viden og indsigt om emnet ud til fremtidens borgere og forbrugere. Det er vigtigt at kombinere det akademiske med det praktiske. Videnskaben er dokumentation for, at det virker. Nu giver vi praktisk erfaring tilbage til

”

videnskaben!

siger han.

