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I   Sammenfatning, anbefalinger og kommissorium for arbejdet

Som opfølgning på Landsplanredegørelse 2006, ”Det nye Danmarkskort – planlægning under nye 
vilkår”, nedsatte miljøministeren et Arbejdsudvalg om Landsbyer i Yderområder. Arbejdsudvalget fik 
til opgave at belyse landsbyernes rolle i de nye kommuner og barrierer for landsbyernes udvikling 
samt at diskutere strategier for udvikling, baseret på de særlige kvaliteter, de enkelte landsbyer 
rummer. Arbejdet blev primært rettet mod landsbyer beliggende uden for vækstområderne.

Landsbyer er forskellige: Der er landsbyer, som blomstrer, hvor bygninger, veje og fællesarealer 
vedligeholdes, som ser indbydende ud, og hvor de sociale fællesskaber trives og byder tilflyttere 
velkommen.

Men der er også landsbyer, som ikke trives, hvor de charmerende dele af landsbyen er gemt bag 
dårligt vedligeholdte bygninger og forsømte hovedgader, og hvor et skrantende socialt liv præger 
landsbyen. Der vil også være landsbyer, hvor det på længere sigt ikke vil være realistisk at opretholde 
et landsbysamfund.

Det er en forskel, som også og måske især findes i landsbyerne i landets yderområder. Netop 
landsbyerne i landets yderområder har været i fokus for Arbejdsudvalgets arbejde.

Udviklingen i landsbyerne i yderområderne er en følge af den generelle samfundsmæssige og 
økonomiske udvikling. Forholdene i mange af disse landsbyer præges af et fald i befolkningstal. 
De erhverv, der udøves i landsbyerne, er overvejende erhverv med en svag beskæftigelsesudvikling 
i landet som helhed, samt offentlige serviceerhverv. Det må således forventes, at det vil kræve 
lokalpolitisk opmærksomhed og en særlig indsats, herunder for at fremme iværksætterinitiativer, at 
opretholde erhvervsudøvelsen og arbejdspladserne i landsbyerne i de kommende år. De regionale 
vækstfora er vigtige dialogpartnere om erhvervsudviklingen i landets yderområder og har særlig 
fokus herpå i de regionale erhvervsudviklingsstrategier.

Netop den generelle samfundsmæssige og økonomiske udvikling er efter Arbejdsudvalgets opfat-
telse den største barriere for at fremme vækst og udvikling i landsbyerne i yderområderne. 

Hvis der ønskes udvikling i landsbyerne i yderområderne, kræver det politisk vilje, især i de nye kom-
munalbestyrelser, og det kræver en langsigtet prioritering med udgangspunkt i de særlige styrker og 
potentialer for udvikling, som de enkelte landsbyer rummer. Denne erkendelse kan være resultatet 
af en åben og veldokumenteret planproces, hvor de enkelte landsbyer og deres beboere inddrages. 
Det er også nødvendigt at afdække og identificere, at nogle landsbyer simpelt hen ikke har det 
fornødne potentiale til at overleve den nuværende samfundsmæssige udvikling. Kommunernes pri-
oritering i sådanne situationer kan være afgørende for, hvorvidt andre, mere livskraftige landsbyer 
og landdistrikter i kommunen kan overleve. 

På den baggrund har Arbejdsudvalget især centreret arbejdet omkring de faktorer, som efter 
Arbejdsudvalgets opfattelse har betydning for landsbyernes rolle som bosætningssteder og som 
grundlag for udvikling af oplevelsesøkonomi og turisme. 

Livet i landsbyerne i yderområderne skal ikke være mage til det liv, der leves i de større byer. Lands-
byerne kan tilbyde andre kvaliteter end de større byer; der er fred og ro, plads, frisk luft og mulighed 
for oplevelser i landskabet og naturen. Men der skal også være kvalitet i oplevelsen af landsbyen; 
der skal være pænt og en god atmosfære. Det er efter Arbejdsudvalgets opfattelse afgørende for 
landsbyernes udvikling og på sigt måske også for deres overlevelse, at der er kvalitet i landsbyerne 
og deres umiddelbare omgivelser. 

Det er kvaliteter, som i høj grad bidrager til attraktiviteten af landsbyerne som bosætningssteder, 
men det er i lige så høj grad kvaliteter, som kan være grundlaget for rekreativ anvendelse og for 
en udvikling af den lokale eller regionale turisme. Et vigtigt element er rekreative muligheder i og 
omkring landsbyen.

Arbejdsudvalget har ved behandlingen af de forskellige emner søgt at belyse de eventuelle barrierer, 
som ville kunne begrænse landsbyernes udvikling. Arbejdsudvalget er imidlertid enigt om, at der 
ikke på nuværende tidspunkt er særlige lovgivningsmæssige barrierer for at udvikle landsbyerne i 
yderområderne. Det handler i langt højere grad om at bruge de instrumenter aktivt, som allerede 
findes, at formulere visioner, at udarbejde handlingsplaner med udgangspunkt i lokale styrker og 
med inddragelse af alle relevante aktører, herunder engagerede ildsjæle.
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Der er i dag mange forskellige initiativer i gang for udvikling i landdistrikterne. Erfaringer fra en 
række initiativer og programmer er indgået i Arbejdsudvalgets arbejde, og udvalget har udarbejdet 
en oversigt over de væsentligste initiativer, som organisationer, foreninger og de medvirkende 
ministerier har fundet relevante for Arbejdsudvalgets arbejde. Denne oversigt er gengivet i bilag A.
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Arbejdsudvalgets anbefalinger

Det er efter Arbejdsudvalgets opfattelse først og fremmest den generelle økonomiske og sam-
fundsmæssige udvikling, som stiller landsbyerne overfor en række udfordringer, især i yderom-
råderne. Og heri adskiller forholdene sig ikke fra udviklingen i vores europæiske nabolande.

Mangel på vækst behøver imidlertid ikke nødvendigvis at være lig med mangel på udvikling eller 
mangel på aktivitet. Og mangel på vækst behøver slet ikke være ensbetydende med mangel på 
potentialer for udvikling.

Landsbyerne i yderområderne opfattes af Arbejdsudvalget overvejende som boligbyer. De fleste 
steder har hver anden beboer i landsbyen, som er beskæftiget, sit arbejde i en større by. Livet i lands-
byerne er derfor mange steder afhængigt af, at der bor pendlere med arbejde i de større byer. 

Arbejdsudvalget finder, at der er gode muligheder for at arbejde videre med udvikling af lands-
byerne i de nye kommuner. Det handler bl.a. om nye muligheder for bosætning, udvikling af op-
levelsesøkonomi på baggrund af lokale styrker, udvikling af det lokale erhvervsliv, herunder niche-
erhverv, og natur- og landskabsværdier i området.

Arbejdsudvalget har diskuteret, om deltidsbosætning har nogle potentialer i sig som middel mod 
det faldende befolkningstal i landsbyerne. Der er imidlertid ikke tilstrækkelig viden om deltids-
bosætning og dens konsekvenser.

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at de nye tendenser inden for deltidsbosætning eller ”second 
homes” i landsbyer i yderområder undersøges nærmere. Det er især vigtigt at se på omfanget af 
deltidsbosætning, hvilke umiddelbare økonomiske konsekvenser det har for landsbyen, og i hvilket 
omfang landsbyerne kan forvente et spin off fra deltidsbosætning til heltidsbosætning og et spin 
off til etablering af nye erhverv i landsbyen. Også konsekvenserne i form af sociale udgifter, andre 
driftsudgifter, anlægsudgifter og indkomstskat for de kommuner, som øger deltidsbosætningen, er 
det vigtigt at analysere.

Arbejdspladser i landsbyerne bidrager til livet i landsbyerne, og det lokale erhvervslivs udviklingsmu-
ligheder bør derfor understøttes som et element i en kommunal indsats for landsbyerne. 

Det kan være svært at fremskrive den lokale udvikling, men det kan være helt afgørende at der 
skabes tillid til servicetilbud mv. over en lang tidshorisont. Dette understreger nødvendigheden af 
helhedsplanlægning og prioritering af de forskellige udviklingstiltag. Balancen mellem at samle 
indsatsen for at sikre bestemte landsbyer i forhold til at tilgodese flere landsbyer vil være et generelt 
dilemma. Det er derfor afgørende at definere den tidshorisont, der lægges til grund for priorite-
ringerne og indsatsen.

Arbejdsudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen inddrager spørgsmål om landsbyernes situa-
tion og udviklingsmuligheder, når den udbygger eller ændrer placeringen af service-, kultur- og andre 
institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem og biblioteker i kommunen. Arbejdsudvalget 
finder også, at nytænkning kan være oplagt; det kan handle om at skabe mobile servicetilbud, hvor 
servicen tilbydes landsbyen en del af ugen, omskabe forladte bygninger, så kulturelle arrangementer 
kan finde sted, samarbejde med det lokale erhvervsliv i de større byer om adgang til indkøb mv. 

Oplevelsessamfundet rummer efter Arbejdsudvalgets opfattelse en særlig mulighed for at udvikle 
mange af landsbyerne på baggrund af deres eksisterende styrkepositioner. Der er i dag mere og 
mere fokus på at udvikle oplevelser, som kan bidrage positivt i forhold til både bosætning, friluftsliv 
og en udvikling af oplevelsesøkonomi og turisme. 

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at kommunerne inddrager de potentialer for udvikling af 
oplevelsessamfundet, som landsbyerne i yderområderne rummer i form af deres særlige historie, 
bygningskultur og kulturmiljø, traditioner, geografi eller omgivelser, i det strategiske arbejde med 
kommunens overordnede udvikling. De lokale turist- og erhvervsorganisationer samt de offentlige 
myndigheder og kulturinstitutioner har ligeledes mulighed for at arbejde med at fremme udviklin-
gen af de potentialer, som ligger i oplevelsessamfundet.

Kvalitet er et centralt begreb i forhold til bosætning, oplevelsesøkonomi og turisme. Arbejdsud-
valget ser derfor kvalitet i en bred forståelse som en forudsætning for overlevelse og udvikling i 
landsbyerne i yderområderne.
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Kvalitet handler, som Arbejdsudvalget ser det, både om de fysiske omgivelser, om de sociale 
relationer og om adgangen til kvaliteter som fred og ro, plads, frisk luft og sikkerhed. De fysiske 
omgivelser præges af tilstanden af landsbyens bygninger, tidssvarende boliger, adgang til infra-
struktur i form af IT, offentlig transport og vejadgang, adgang til arbejdspladser inden for rimelig 
pendlingstid, adgang til offentlig og privat service, landskabet og naturarealer i området. De sociale 
relationer rummer foreningslivet, tilstedeværelsen af ildsjæle, de sociale netværk, muligheden for at 
deltage i lokalråd, borgerforeninger og sociale aktiviteter. 

En gennemgang af landsbyernes kvaliteter kan efter Arbejdsudvalgets opfattelse bruges som et 
udgangspunkt for en vurdering af de potentialer, som landsbyen rummer, og dermed skabe grund-
lag for den kommunalpolitiske prioritering af en eventuel indsats overfor landsbyen og for den 
kommende kommuneplanlægning. 

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at kommunerne overvejer at analysere de enkelte landsbyer 
med henblik på at identificere styrker og mulige indsatsområder og bruge disse som grundlag 
for kommuneplanlægningen. Kommunen kan med fordel identificere landsbyernes kvaliteter og 
potentialer i bred forstand: det handler om landsbybebyggelsen, landsbyen i forhold til det om-
givende landskab, de økonomiske forhold og tilstedeværelsen af sociale relationer. Arbejdsudvalget 
anbefaler i den sammenhæng, at kommunerne vælger at inddrage borgere, erhvervsliv, foreninger 
og organisationer i landsbyerne, således at der tilvejebringes et godt vidensgrundlag og sikres bredt 
ejerskab til de handleplaner, som evt. bliver resultatet af en analyse af en given landsbys kvaliteter 
og potentialer. 

Kvalitet i landskabet og naturen omkring landsbyerne har afgørende betydning for at sikre og 
fremme bosætning i landsbyerne. Det gælder især de landsbyer, hvor der satses på at udvikle den 
oplevelsesbaserede økonomi, det rekreative friluftsliv og turisme. Det er derfor afgørende, at kom-
munerne planlægger for at der er offentlig adgang og for kvalitet af landområderne og naturen 
omkring landsbyerne. 

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at der arbejdes for at fremme landsbybeboernes og turis-
ternes adgang til natur og kulturlandskabet omkring landsbyerne. 

Kommunerne har fra 1. januar 2007 fået nye opgaver, herunder opgaven med både at planlægge 
for byerne og det åbne land. Med de redskaber, som i dag findes i planlovgivningen, har kom-
munerne gode muligheder for at præge udviklingen i hele kommunen. 

Som udgangspunkt må kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilken udvikling kommunalbesty-
relsen ønsker i kommunen. På den baggrund kan kommunalbestyrelsen udarbejde en strategi for 
udviklingen i kommunens landsbyer og landdistrikter.

De politiske visioner og handleplaner kan i kommuneplanlægningen bruges til at omsætte den 
politiske prioritering til konkret kommune- og lokalplanlægning. 

I arbejdet med kommuneplanen har kommunerne mulighed for at tage stilling til den rolle, de 
enkelte landsbyer skal have i kommunen, til eventuelle samarbejder på tværs mellem landsbyer og 
til forholdet mellem landsbyerne og det omgivende landskab. 

For Arbejdsudvalget er det oplagt, at visioner og strategier for kommunens og landsbyernes 
udvikling udarbejdes i tæt dialog mellem borgere, organisationer, erhvervsliv og offentlige myndig-
heder. 

Et bredt funderet samarbejde om udviklingen af landsbyer og de omgivende landdistrikter kan efter 
Arbejdsudvalgets opfattelse også have værdi set i forhold til den økonomiske støtte, som gennem 
de kommende år forventes tildelt aktiviteter og initiativer i yderområderne i Danmark fra fx land-
distriktsstøtte, byfornyelsesmidler og EU-midler fra henholdsvis strukturfondene og landdistrikts-
programmet. 

Arbejdsudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelserne i den kommende kommuneplanlægning 
inddrager spørgsmålet om udviklingen af landsbyerne og formulerer en politik for landsbyerne som 
en del af kommunens landdistriktspolitik. Med udgangspunkt i landsbyernes eksisterende kvaliteter 
kan der tages stilling til rollefordelingen mellem kommunens større byer og landsbyerne, evt. ved 
at se landsbyerne i et netværk. Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken kan kommunalbesty-
relsen formulere særskilte visioner for landsbyerne og udmønte disse i egentlige udviklingsplaner 
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for de enkelte landsbyer. Forslag til udvikling af de enkelte landsbyer kan også komme fra borgere, 
organisationer m.fl.

Udvikling af landsbyerne i yderområderne kan være en vanskelig og ressourcekrævende opgave, ikke 
mindst i de tilfælde, hvor der kræves en større renoverings- og saneringsindsats. Arbejdsudvalget 
skal i den forbindelse opfordre kommunalbestyrelserne, lokale aktører og andre interessenter til 
at være opmærksomme på de muligheder, der allerede findes for at understøtte udviklingsplanerne 
med økonomiske midler fra fx landdistriktspuljen, byfornyelsesmidlerne og midler fra henholdsvis 
strukturfondene og landdistriktsprogrammet.

Arbejdsudvalget anbefaler, at kommunerne bruger dialog og samarbejde i arbejdet for at fremme 
udviklingen i landsbyerne. Det handler om at være i dialog med landsbyens beboere, landbruget, 
det øvrige erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, de grønne organisationer, landsbyorganisationerne 
og de offentlige myndigheder. Det skal også ses som en anbefaling til beboerne i landsbyerne i 
yderområderne om selv at bidrage aktivt. 

Gennem lokalplanlægning har kommunalbestyrelsen mulighed for at afveje de mange forskellige 
interesser i et område og skabe en offentlig debat om udviklingen i fx en landsby.

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at kommunerne aktivt bruger lokalplaninstrumentet til at 
præcisere rammerne for udviklingen i de enkelte landsbyer. Gennem lokalplanlægningen har kom-
munalbestyrelserne mulighed for at diskutere rammerne for bosætning (og deltidsbosætning), for 
bevaring og fremme af kvalitet og for en udvikling af rammerne for erhvervslivet med de aktører, 
som har interesser heri. 
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Kommissorium for Arbejdsudvalget om Landsbyer i Yderområder

På baggrund af debatten om forslaget til regeringens Landsplanredegørelse 2006 ”Det nye Dan-
markskort – Planlægning under nye vilkår” ønskede regeringen at styrke indsatsen for landsbyerne 
i yderområderne.

Landsplanredegørelse 2006 indeholdt derfor et nyt initiativ rettet mod landsbyerne i yderområderne. 
Initiativet har form som et analyseprojekt hvor et arbejdsudvalg skal belyse landsbyernes rolle i de nye 
kommuner og barrierer for landsbyernes udvikling, baseret på stedets kvaliteter og lokalbefolkningens 
medvirken. Arbejdet retter sig primært mod landsbyer beliggende udenfor vækstområderne.

Kommissorium for analyseprojektet
Landsbyerne er meget forskellige og der er derfor stor forskel på vilkårene i de velfungerende lands-
byer og de landsbyer, hvor forfald og fraflytning præger det daglige liv. Der er derfor heller ikke brug 
for de samme initiativer og den samme planlægning for alle landsbyer. 

Der er også stor forskel på kvaliteten i de fysiske forhold i landsbyerne. Det handler blandt andet om 
vedligeholdelsen af bygninger, anvendelse og nedrivning af slidte og overflødige ejendomme (både 
beboelses- og landbrugsbygninger), oplevelsen af autenticitet, muligheden for at opretholde en 
landsbyskole, dagligvarehandel og forekomst og kvalitet i forsamlingshuse og foreningsstruktur.

Kommunalreformen giver den enkelte kommune mulighed for at se med nye øjne på bystrukturen. 
Landsbyerne får en ny rolle i de nye og større kommuner. 

Det er beboerne i landsbyerne og kommunerne, som har ansvaret og den nærmeste viden om, 
hvordan livet i landsbyerne er og kan udvikles. Der er derfor brug for at se på de metoder, som 
kommunerne kan bruge i deres fremtidige planlægning for landsbyerne – både den overordnede 
strategiske planlægning og den mere konkrete planlægning med rammer for, hvor man kan bygge, 
og på hvilke vilkår man kan bygge. Det giver også mulighed for at se på, hvordan man i praksis 
kobler kommunens overordnede politik for udviklingen af landsbyerne til de eksisterende fysiske 
rammer i landsbyen og den fysiske planlægning. 

Arbejdet vil også gøre det muligt at se, om der stadig er nogle barrierer for kommunernes plan-
lægning for landsbyernes fremtid. Det vil i en sådan undersøgelse være naturligt at inddrage 
allerede eksisterende undersøgelser – her kan nævnes betænkning nr. 1333 om landdistrikternes 
udviklingsmuligheder, hvor et tværgående ministerieudvalg redegjorde for fysiske og økonomiske 
barrierer, som har betydning for erhvervsudvikling, service og bosætning i landdistrikterne.

I arbejdsudvalget skal bl.a. følgende emner belyses:
• Hvilke roller kan landsbyerne udfylde i de nye og større kommuner? 
• Hvordan kan der tages hensyn til de særlige kvaliteter i de enkelte landsbyer og samtidig 

lægges en strategi for fremtiden?
• Hvordan inddrages borgerne i processen?
• Hvordan kan kommunerne gribe den fysiske planlægning an for at fremme udviklingen i 

de enkelte landsbyer, både når det gælder landsbyens indretning bredt, og når det gælder 
forholdet mellem land og by (byafgrænsning i forhold til omgivende landskab)?

Tilgrænsende projekter skal ses i sammenhæng med det nye projekt.
• Det gælder Undervisningsministeriets kommende inspirationsmateriale om folkeskolens 

regler for små skoler1. 
• Det gælder Socialministeriets igangværende forskningsprojekt om boliger af særlig ringe 

kvalitet i stagnationsområder.
• Det gælder Miljøministeriets undersøgelse af planlovens landzoneregler.
• Det gælder det andet projekt, som er en opfølgning på Landsplanredegørelse 2006, og 

handler om inddragelse af de naturgivne kvaliteter og landskaber i en udviklingsstrategi for 
et yderområde. 

Nærværende arbejdsudvalg har således fokus på den betydning, kvalitet af det bebyggede areal og 
det omkringliggende landskab og borgerinddragelse i demokratiske processer har for den enkelte 
landsbys mulighed for at udvikle sig.

Arbejdsudvalget forventes at afslutte sit arbejde i februar 2007.

1 Landdistrikternes Fællesråd har i marts 2007 udsendt en inspirationspjece med bl.a. en beskrivelse af 
folkeskolelovens bestemmelser.
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Deltagere i Arbejdsudvalget om Landsbyer i Yderområder

Organisation Navn

Danmarks Naturfredningsforening Nina Larsen Saarnak 

Dansk Landbrug Ane Popp-Kristensen

Danske Regioner Katrine Stokholm

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne Flemming Just 

Kommunernes Landsforening Flemming Lehbert Sørensen

Landdistrikternes Fællesråd Carsten Blomberg Hansen 

Landsforeningen af Landsbysamfund Knud Jensen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anders Møller Jakobsen

Kulturarvsstyrelsen Ebbe Keld Pedersen

Miljøministeriet  Peder Baltzer Nielsen (Formand)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Morten Blom Andersen

Socialministeriet Helga Madsen

Undervisningsministeriet Annelise Johnsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet Susanne Johansen

Arbejdsudvalget har holdt 4 møder, og Miljøministeriet har været sekretariat for udvalget.
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II   Landsbyer og yderområder

Arbejdsudvalget har - i forlængelse af Landsplanredegørelse 2006 - set det som sin opgave at belyse 
udviklingsmulighederne i landsbyerne og specielt i landsbyerne i yderområderne. Det skal derfor i 
det følgende diskuteres, hvordan Arbejdsudvalget opfatter ordene landsby og yderområde.

Hvad er en landsby?
Der findes en række definitioner på, hvad en landsby er. I Nudansk Ordbog defineres en landsby 
som “En lille by på landet”, mens Ordbog over det Danske Sprog betegner en landsby som: “En 
Samling Gaarde eller (og) Huse på Landet” (Realdania og Ny Thisted Kommune, 2006). En mere om-
fattende definition er givet fra arkæologisk hold: “Et bondesamfund, der har bestået af mere end 
tre selvstændige økonomiske enheder (gårde f.eks.); de skal ligge så tæt sammen, og det skal være 
dokumenteret, at de er samtidige, således at man må antage, at samfundet har kunnet fungere 
efter fælles regler.” (Becker, 1977). Ser man bort fra den historiske del af definitionen, kan man vel 
ud fra folketallet på gårde i tidligere tid oversætte det til et krav om mindst 40-50 indbyggere i en 
samlet bebyggelse for at tale om en landsby.

Den tidligere Landsbykommission, som blev nedsat i 1978, diskuterede forskellige kriterier for defi-
nitioner på en landsby: Indbyggertal, fysisk størrelse, alder, forekomst af forskellig service (fx kirke, 
forsamlingshus, skole, butik). Landsbykommissionen konkluderede, at det ikke er hensigtsmæssigt 
at opstille én enkelt udtømmende definition. (Landsbykommissionen, 1980).

Der er dog bred enighed om, at maksimumstørrelsen for en landsby er på ca. 1000 indbyggere eller 
måske lidt højere. Større bebyggelser har nemlig tit markant flere servicefunktioner end dem, der 
opfattes som hørende til en landsby. En nedre grænse er derimod umulig at trække, selv om et krav 
om 40-50 indbyggere ikke virker helt ved siden af. Imidlertid findes der ikke statistiske oplysninger 
om bebyggelser under de 200 indbyggere, som er Danmarks Statistiks undergrænse for opgørelser 
af indbyggertallet i individuelle bebyggelser. Oplysninger af statistisk karakter om landsbyer er der-
for henvist til alene at behandle landsbyer med mindst 200 indbyggere.

Hvad er et yderområde?
I Landsplanredegørelse 2006 er yderområder defineret som områder, der hører til pendlingsoplande, 
hvis største by er under 20.000 indbyggere. Yderområderne har derfor relativt langt til en større by. 
Yderområderne omfatter de kystnære dele af det nordvestlige Jylland (omkring Ringkøbing, Lemvig, 
Nykøbing Mors og Thisted), det nordligste Vendsyssel, de nordøstlige dele af Djursland, Tønder-
egnen, Langeland, Lolland-Falster, Bornholm samt en række mindre øer. Yderområderne i Danmark 
har en række fællestræk, som efter Arbejdsudvalgets opfattelse har afgørende betydning for de 
udviklingsmuligheder, der er i yderområdernes landsbyer og lokalområder. 

Mange af yderområderne har oplevet faldende befolkningstal i en periode, hvor folketallet i resten 
af landet er steget. Der er mange unge, som flytter fra yderområderne, samtidig med at andelen 
af ældre stiger tydeligt mere i yderområderne end i det øvrige land. Hertil kommer, at antallet af 
arbejdspladser ofte udvikler sig mindre gunstigt i yderområderne end i det øvrige land, og det 
gælder ikke mindst antallet af arbejdspladser i de teknologisk vigtige erhverv som fx IT-erhvervene 
(Landsplanredegørelse 2003).  

Disse forhold afspejler sig i yderområdernes landsbyer. Den befolkningsmæssige og erhvervsmæs-
sige dynamik er normalt svagere i landsbyerne i yderområderne end i landsbyerne i det øvrige land, 
hvilket er baggrunden for, at Arbejdsudvalget i særlig grad belyser forholdene og udviklingsmulig-
hederne i landsbyerne i yderområderne. 

De nævnte fællestræk for landsbyerne i yderområderne kan dog også findes i landsbyer andre 
steder, især i nogle af de mellemstore byers oplande. Der er tale om en langsomt glidende overgang 
fra yderområdernes landsbyer med svag dynamik til de tydeligt ekspansive landsbyer i nærheden 
af de største byer. Arbejdsudvalget opfatter derfor ikke begrebet yderområde som lige så præcist 
afgrænset som i Landsplanredegørelse 2006, og Arbejdsudvalgets anbefalinger er derfor rettet til 
en større del af landet end de snævert afgrænsede yderområder i landsplanredegørelsen. 
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III   Landsbyernes situation

Det er - som beskrevet i afsnit II - vanskeligt præcist at definere en bestemt størrelse på en landsby. 
I det følgende vil en landsby af praktiske grunde blive forstået som en bebyggelse med et folketal 
mellem 200 og 1000 indbyggere. Dette afsnit vil belyse befolkningsudvikling, erhvervsforhold og 
bosætningen i landsbyerne, og forskelle og ligheder mellem landsbyerne forskellige steder i landet 
vil blive fremhævet.

Befolkningsudviklingen i landsbyerne i de senere år
Tabel 1 viser ændringerne i folketallet fordelt på bystørrelser i hovedgrupper af pendlingsoplande. 
Uanset bystørrelse er der nedgang i folketallet i yderområderne, og denne nedgang er over alt 
større end i de andre typer af pendlingsoplande. Mens folketallet fra 1999 til 2004 voksede med 4 
pct. i landsbyerne i Østjylland og på Sjælland, faldt det med godt 1 1/2 pct. i landsbyerne i yderom-
råderne. Og mens landsbyerne havde en nedgang i folketal i yderområderne, som svarer til den 
samlede nedgang i yderområderne, var væksten i landsbyerne i de andre typer af pendlingsoplande 
over gennemsnittet. Der er altså klare forskelle i den befolkningsmæssige dynamik i landsbyerne 
i forskellige dele af landet. Befolkningsudviklingen i landsbyerne er afhængig af, om der er vækst 
i den større by, hvis opland landsbyen tilhører, eller i hele den egn, hvor landsbyen ligger. Jo mere 
dynamisk, den store by eller egnen er, jo mere vokser folketallet i egnens landsbyer.

Tabel 1. Vækst i folketallet i byer af forskellig størrelse i typer af pendlingsoplande, 1999-2004. Tal i pct. af 
folketallet i 1999.

  Bystørrelse, antal indbyggere

  10.000- 1.000-  200-  
Område >100.000 99.999 9.999 999 Landdistrikter I alt

Sjælland 1,6 2,2 4,9 3,7 0,9 2,2

Østjylland 3,2 2,3 5,0 3,9 -1,6 2,7

Mellemstore  
byregioner 0,9 0,7 2,1 1,0 -1,5 0,7

Yderområder  -0,9 -1,0 -1,5 -2,7 -1,6

Danmark 1,7 1,6 3,2 1,8 -1,2 1,6

En by afgrænses som en sammenhængende bebyggelse, hvor afstanden mellem husene er mindre end 200 meter. 
Væksten er korrigeret for effekten af nye og bortfaldne byer.
Områderne er den inddeling af landet på grundlag af pendlingsoplande, som er benyttet i Landsplan-
redegørelse 2006.
Kilde: Danmarks Statistiks byopgørelser og beregninger i By- og Landskabsstyrelsen.
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Den geografisk forskellige dynamik i landsbyerne afspejler sig i antallet af landsbyer, hvis folketal 
vokser eller går tilbage i de forskellige typer af pendlingsoplande, se tabel 2.

I yderområderne har kun 30 pct. af landsbyerne haft fremgang i folketallet i de 10 år fra 1994 til 
2004. I resten af landet er det halvdelen eller mere, på Sjælland tilmed tre fjerdedele. På den an-
den side er det ikke kun i yderområderne, at der er landsbyer, der går tilbage. Kun 114 af de 423 
landsbyer med tilbagegang eller godt 25 % ligger i yderområderne. Mere end 70 %, nemlig 309 
landsbyer ud af 423, ligger i resten af landet. 

Også landsbyer andre steder end i yderområderne kan derfor have nogle af de problemer, som 
gælder mere generelt for yderområdernes landsbyer.

Tabel 2. Byer med 200-999 indbyggere (landsbyer). Ændring i folketal 1994-2004.

     
andel med  antal hvor folketallet  

antal
 

øget folketal
Område stiger falder er uændret i alt pct.

Sjælland 134 45 2 181 74,0

Østjylland 141 71 2 214 65,9

Mellemstore byregioner 196 193 8 397 49,4

Yderområder 49 114 0 163 30,1

Danmark 520 423 12 955 54,5

Antallet er korrigeret for sammenslåede byer.
Byer inden for de 26 kommuner, der frem til 1998 regnedes for hovedstadsområdet, er ikke medtaget.
Kilde: Danmarks Statistiks byopgørelser og beregninger i By- og Landskabsstyrelsen.
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Bosætning og arbejdspladser i landsbyerne
Tilsammen bor 8 pct. af landets beskæftigede i landsbyerne, men disse har kun godt 4 pct. af arbejds-
pladserne, se tabel 3. Næsten halvdelen af de beskæftigede med bopæl i landsbyerne har altså 
arbejde i større byer. Dette er naturligvis en nettobetragtning. Der vil også være folk, der pendler 
til landsbyerne, mens et tilsvarende større antal vil pendle derfra til større byer. En undersøgelse af 
forholdene i 1997 har således påvist, at kun ca. 30 pct. af de beskæftigede i kommunernes mindre 
byer havde arbejde i den by, hvor de boede (Christoffersen, 2003). Omvendt har byer med over 
20.000 indbyggere et overskud af arbejdspladser i forhold til de bosatte beskæftigede.

Tabel 3. De beskæftigedes arbejdspladser og bopæle, 2005, opgjort efter bystørrelse. Hele landet.

 arbejdssted bopæl

 antal,   antal,   arbejdssteder
 × 1000 pct. × 1000 pct. pr. 100 bopæle

Storkøbenhavn 636 23,5 554 20,5 115

Andre byer over 100.000 indb. 282 10,4 241 8,9 117

Byer med 20.000-99.999 indb. 500 18,4 463 17,1 108

Byer med 5.000-19.999 indb. 377 13,9 399 14,7 94

Byer med 1.000-4.999 indb. 306 11,3 409 15,1 75

Byer med 200-999 indb. 113 4,2 213 7,9 53

Landdistrikter 295 10,9 422 15,6 70

Ukendt bystørrelse 202 7,4 7 0,3 

Hele landet 2710 100,0 2710 100,0 100

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og beregninger i By- og Landskabsstyrelsen.
Tallene inkluderer beskæftigede med bopæl i Danmark og arbejde i udlandet.

Der er betydelige forskelle mellem de enkelte dele af landet, hvad angår balancen mellem boliger 
og arbejdssteder i bebyggelserne. Dette er vist i tabel 4. I alle typer af områder er det sådan, at der 
i landsbyerne bor en del mennesker, som har beskæftigelse andre steder. 

Tabel 4, Antal beskæftigede pr. 100 bopæle, 2005, fordelt på bystørrelse og områder. 

  Andre Byer med Byer med Byer med Byer med
 Stor- byer over 20.000- 5.000- 1.000- 200-  
 køben- 100.000 99.999 19.999 4.999 999 Land-
 havn indb.  indb. indb. indb. indb. distrikter I alt

Sjælland 124  107 78 65 49 79 102

Østjylland  130 114 101 77 53 77 98

Mellemstore byregioner  122 130 125 85 57 76 99

Yderområder    139 115 76 65 100

Danmark 124 126 116 102 80 57 75 100

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og beregninger i By- og Landskabsstyrelsen.
Tallene er justeret, så der ses bort fra beskæftigede med arbejdssted, der ikke kan henføres til bystørrelse.

Landsbyerne er i meget høj grad boligbyer. Kun i yderområderne udgør antallet af arbejdspladser 
mærkbart flere end halvdelen af de bosatte beskæftigede (nemlig 76 pct.). Andre steder er lands-
byerne udprægede boligbyer. 
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Erhvervene i landsbyerne
Selv om landsbyerne mere må karakteriseres som steder, hvor folk bor, end som steder, hvor de 
arbejder, rummer landsbyerne dog også en del arbejdspladser, tilsammen over 100.000. Erhvervs-
fordelingen i landsbyerne er vist i tabel 5. Erhvervene er samlet i hovederhvervsgrupper. En mere 
detaljeret erhvervsfordeling er vist i bilaget til dette afsnit. 

Tabel 5. Erhvervsfordeling i landsbyer, 2005, fordelt på områder. Tal i pct.

Hovederhvervsgruppe   Landsbyer   Danmark

   Mellemstore  Yder- Hele   
 Sjælland Østjylland byregioner områder landet  

Primære erhverv 4,8 5,8 4,7 4,9 5,0 3,9

Industri mv. 16,5 20,3 19,7 15,1 18,3 16,3

Bygge- og anlægsvirksomhed 15,0 11,1 12,2 10,4 12,2 7,2

Transportvirksomhed 4,5 5,8 4,6 4,2 4,8 4,3

Privat personrettet service 11,8 12,2 13,8 15,0 13,3 14,6

Privat virksomhedsrettet service 13,3 11,2 11,2 9,8 11,4 19,2

Offentlig service 33,1 32,9 33,0 39,9 34,3 34,0

Uoplyst erhverv 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

I alt, antal 1000 22 24 46 22 113 2509

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og beregninger i By- og Landskabsstyrelsen.
Tallene er justeret, så der ses bort fra beskæftigede med arbejdssted, der ikke kan henføres til bystørrelse.

Der er i landsbyerne taget under ét forholdsvis mange arbejdspladser i industri og byggeri. Dertil 
kommer en lille overrepræsentation inden for offentlig service og desuden af primære erhverv (både 
landbrug og fiskeri). Inden for offentlig service er det de sociale institutioner (fx daginstitutioner til 
børn og plejecentre til ældre) samt undervisning (folkeskolerne), som har de mange arbejdspladser, 
mens sundhedsvæsen og administration hører større bystørrelser til. Det er endvidere karakteristisk, 
at de private serviceerhverv er underrepræsenteret i landsbyerne. Dette gælder udpræget for de 
virksomhedsrettede serviceerhverv, mens de personrettede serviceerhverv er tæt på landsgennem-
snittet.

Der er en vis variation i erhvervsfordelingen i landsbyerne mellem de enkelte geografiske områder. 
Således er industrien mere udbredt i Østjylland og de mellemstore byregioner end andre steder, 
mens byggeri og privat virksomhedsservice spiller en større rolle i landsbyerne på Sjælland, hvor-
fra Storkøbenhavn kan betjenes, end i landsbyerne andre steder. Til gengæld er yderområdernes 
landsbyer mere præget af offentlig service end landsbyerne i det øvrige land. Beskæftigelsen i 
sociale institutioner og i undervisning udgør således tilsammen over en tredjedel af beskæftigelsen 
i yderområdernes landsbyer. Også den private personrettede service har som følge af forholdsvis 
mange ansatte i detailhandel og hotel- og restaurationsvirksomhed en noget større andel af be-
skæftigelsen i landsbyerne i yderområderne, end den har i landsbyer andre steder i landet.  

Det faktum, at landsbyerne er i en væsensforskellig situation og udvikling i de forskellige dele af 
landet betyder, at en indsats for at fremme udviklingen i landsbyer med tilbagegang må være geo-
grafisk specifik og ikke af landsdækkende karakter. Et initiativ til fremme af udviklingen i en sektor 
eller generelt i landsbyerne risikerer kun at give resultater i de større byers oplande og ikke andre 
steder. Fx kan en lettere adgang til etablering af erhvervsvirksomhed i landsbyerne føre til, at der 
hovedsageligt fremkaldes effekter i nærheden af storbyerne, mens der sker meget lidt i yderom-
rådernes landdistrikter. 
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Landsbyerne rummer i særlig grad de erhverv, som har en svag beskæftigelsesudvikling i landet som 
helhed. Fra 2000 til 2005 gik beskæftigelsen på landsplan ned med 4 pct. i de erhverv, som er over-
gennemsnitligt til stede i landsbyerne. I de samme år steg beskæftigelsen med 3 pct. i de erhverv, 
som er underrepræsenteret i landsbyerne. Blandt de erhverv, som er overgennemsnitligt repræsen-
teret i landsbyerne, voksede beskæftigelsen fra 2000 til 2005 kun i bygge- og anlægsvirksomhed 
og i sociale institutioner. Hvis ikke erhvervene klarer sig bedre i landsbyerne end i det øvrige land, 
og det er der næppe grund til at antage, vil landsbyerne allerede på grund af erhvervsfordelingen af 
deres arbejdspladser have vanskeligt ved at følge med den generelle beskæftigelsesudvikling.

Den igangværende udvikling inden for de erhverv, der typisk er placeret i landsbyerne, indebærer 
derfor, at landsbyerne i yderområderne kan miste arbejdspladser også i de kommende år.

Tendensen til, at yderområderne vokser i langsommere tempo end andre egne, er Danmark ikke 
ene om. Det er en generel tendens over det meste af Nord- og Vesteuropa. Specielt forsvinder de 
standardprægede jobs i industrien, som yderområderne har forholdsvis mange af. Baggrunden er 
udviklingen af vidensamfundet med dets vægt på IT, finans- og erhvervsservice, medier og bio-
teknologi. Viden og intellektuelle eller akademiske kvalifikationer er i stigende grad blevet en direkte 
produktionsfaktor og tit afgørende for erhvervslivets konkurrenceevne. Alt sammen forhold, som 
styrker de større byer i forhold til yderområderne over alt i det nord- og vesteuropæiske område. 

Sammenfatning
Landsbyerne udvikler sig forskelligt forskellige steder i landet. Det er navnlig landsbyernes rolle 
som boligbyer, der giver forskellige vækstmønstre, idet landsbyerne i de større byers oplande har 
væsentligt større tilgang af tilflyttere end landsbyerne andre steder. Navnlig yderområdernes lands-
byer har - generelt set - vanskeligt ved at opretholde folketallet. 

Landsbyerne i dag er overvejende boligbyer. De fleste steder har hver anden, der er bosat i en lands-
by og har et arbejde, sit arbejde i en større by. Livet i landsbyerne er derfor i stort omfang afhængigt 
af, at der bosættes pendlere med arbejde i større byer.

De erhverv, der fortsat udøves i landsbyerne, er overvejende erhverv med en svag beskæftigelses-
udvikling i landet som helhed samt offentlige serviceerhverv. Det må således forventes, at det vil 
kræve en særlig indsats at opretholde erhvervsudøvelsen og arbejdspladserne i landsbyerne i de 
kommende år.
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Bilag:
 
Erhvervsfordeling i bebyggelser med 200 - 999 indbyggere, 2005, fordelt på områder. Tal i pct.

   Landsbyer

  Øst- Mellemstore Yder- Hele
Erhverv Sjælland jylland byregioner områder landet Danmark

Landbrug, gartneri og skovbrug 4,1 5,3 4,2 3,4 4,3 3,6

Fiskeri mv. 0,7 0,3 0,5 1,4 0,6 0,2

Råstofudvinding 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2

Nærings- og nydelsesmiddelindustri 1,8 7,8 4,8 2,9 4,5 2,9

Tekstil-, beklædnings- og læderindustri 0,8 0,2 0,6 0,1 0,4 0,4

Træ-, papir- og grafisk industri 0,6 2,8 1,4 1,8 1,6 2,1

Mineralolie-, kemisk og plastindustri mv. 1,7 1,2 0,4 0,6 0,8 2,1

Sten-, ler- og glasindustri mv. 0,2 0,6 0,7 1,0 0,6 0,7

Jern- og metalindustri 10,3 6,3 8,9 6,8 8,2 6,9

Møbelindustri og anden industri 0,9 1,1 2,6 1,5 1,8 1,1

Energi- og vandforsyning 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2

Bygge- og anlægsvirksomhed 15,0 11,1 12,2 10,4 12,2 7,2

Handel m. biler, autorep., servicestationer 3,1 3,0 3,1 2,5 3,0 2,6

Engros- og agenturhandel undt. m. biler 5,2 3,3 3,4 2,2 3,5 4,1

Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 5,5 6,5 6,4 8,3 6,6 7,3

Hotel- og restaurationsvirksomhed mv. 1,9 1,7 2,7 3,1 2,4 2,8

Transportvirksomhed 4,5 5,8 4,6 4,2 4,8 4,3

Post og telekommunikation 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 1,2

Finansierings- og forsikringsvirksomhed 0,6 0,7 1,5 1,4 1,1 3,1

Udlejning og ejendomsformidling 1,2 1,0 1,7 1,1 1,3 1,9

Forretningsservice mv. 4,8 3,7 2,6 1,9 3,1 7,0

Offentlig administration mv. 1,4 0,8 0,9 2,0 1,2 5,1

Undervisning 9,8 11,6 11,7 12,1 11,4 8,4

Sundhedsvæsen mv. 2,4 1,1 1,6 2,2 1,8 6,4

Sociale institutioner mv. 19,4 19,2 18,5 23,2 19,7 12,9

Renovation, foreninger og forlystelser mv. 2,8 3,4 3,7 4,3 3,6 4,9

Uoplyst erhverv 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5

Alle erhverv 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

I alt, antal 1000 22 24 46 22 113 2509

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og beregninger i By- og Landskabsstyrelsen.
Tallene er justeret, så der ses bort fra beskæftigede med arbejdssted, der ikke kan henføres til bystørrelse.
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IV   Bosætning og deltidsbosætning 

Landsbyerne i yderområderne må, som det fremgår af afsnit III, primært ses som boligbyer. Det 
handler naturligvis både om at skabe landsbyer, som er attraktive for de eksisterende beboere i 
landsbyerne, og om at kunne tiltrække nye beboere. 

Mange mennesker i Danmark drømmer om en tilværelse på landet eller i en landsby. En under-
søgelse fra 2001 viste, at 29 % af i alt 1.500 adspurgte personer ville bo i en landsby eller på landet, 
hvis de frit kunne vælge. Men undersøgelsen viste også, at færre faktisk flytter på landet. (SBI og 
AKF, 2001)  

Erfaringer viser klart, at nærhed til naturen og billige boliger er afgørende, når nye beboere vælger 
at flytte til en bolig i landets yderområder. En undersøgelse, som SBI har foretaget for Erhvervs- og 
Byggestyrelsen i 2005 for at tilvejebringe ny viden om bosætning i yderområder, viste også, at bolig-
markedet i de undersøgte yderområder var varieret både med hensyn til beliggenhed og kvalitet. En 
del af tilflytterne havde dog en oplevelse af, at der mange steder var boliger med en dårlig kvalitet, 
hvilket efterlader de boligsøgende med et negativt indtryk. (Nørgaard og Ærø, 2006).

Til- og fraflytning til landsbyerne i landets yderområder kan skyldes mange årsager. Arbejdsudval-
get har især set på tilflytning. En undersøgelse fra 2005 viste, at tilflyttere til landets yderområder 
primært er ældre par og par med børn. 2/3 af tilflytterne er i beskæftigelse, hvilket er en mindre 
andel end for de, som flytter fra området. Der er flere pensionister og arbejdsløse, der flytter til 
yderområderne, end væk. Undersøgelsen viste også, at det var muligt at identificere 3 typiske 
årsager til at flytte til et af landets yderområder:

1. De lokale, der vender tilbage til et område, hvor de har boet under deres opvækst.

2. De opsøgende, der søger et simpelt liv for at realisere en drøm. 

3. De frie og selvkørende, der søger herlighed og bolig- og naturmæssige herligheder.

(Ærø, 2005).

Af afsnit III fremgår det af tabel 2, at i alt 49 landsbyer i yderområderne har haft et stigende folketal 
i perioden 1994 – 2004. Der er altså en vis tilflytning til nogle landsbyer i yderområderne i dag og 
potentielt mulighed for at tiltrække flere beboere. Landsbyer er forskellige og har forskellige forud-
sætninger for at håndtere de nye udfordringer. 

Tanvig og Svendsens undersøgelse af Karby på Mors og Klitmøller ved Hanstholm bekræfter, at 
der er store lokale forskelle mellem de enkelte landdistrikter. De to landsbyer ligger lige langt fra 
Thisted, og begge områder er karakteriseret ved at have en aktiv befolkning, som forsøger at sætte 
udviklingsinitiativer i gang. De socio-økonomiske grundvilkår er imidlertid forskellige. Klitmøller har 
som turistområde nogle helt andre muligheder end det traditionelle landsogn på Mors. Desuden 
ligger Karby med sin placering på Sydmors et stykke fra alfarvej, medens Klitmøller er et gammelt 
fiskerleje og nu et attraktivt feriested med rimeligt gode tilkørselsforhold. Dette har yderligere den 
konsekvens, at den sociale kapital, dvs. omfanget af formel og uformel organisering, er forskellig i 
de to lokalsamfund. Som kystby har Klitmøller altid været i tæt kontakt med omverdenen og har på 
den måde løbende modtaget nye impulser og har i kraft af dette og en lidt anden befolkningssam-
mensætning en måske lidt større åbenhed over for nye tiltag (Tanvig og Svendsen, 2005).
 
Ifølge fremtidsforsker Jesper Bo Jensen kan landsbyerne i udkantsområderne indeholde mange 
kvaliteter for bl.a. børnefamilier i fremtiden, hvis der ydes en forskønnelsesindsats. Jesper Bo Jensen 
peger også på, at udkantsområderne skal tiltrække helt nye tilflyttere til en god seniortilværelse og 
på, at man i udkantsområderne frit kan købe eller leje sin anden eller tredje bolig. Som en modpol 
til bylivets mange muligheder, impulser og folkeliv kan yderområderne byde på kvaliteter, som kun 
findes i begrænset omfang – eller til en høj pris - i de lidt større byer. I yderområdernes landsbyer 
kan fx findes rum og plads, tid, fred og ro, natur og renhed. (Jensen, 2006). 
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Deltidsbosætning
Spørgsmålet om muligheden for en anden eller tredje bolig er efter Arbejdsudvalgets opfattelse 
interessant. Samfundet har ændret sig, mobiliteten er øget, og det har betydning for den måde, 
befolkningen bosætter sig på. Der er mulighed for nye, fleksible arbejdsformer, mulighed for 
pendling over større afstand, etablering af hjemmearbejdspladser, nye muligheder for bosætning 
for pensionister. Samlet betyder ændringerne i samfundet, at flere husstande får mulighed for at 
kombinere flere boliger og på den måde opnå det bedste fra begge verdener. Etablering af et 
såkaldt ”second home” kan måske være et alternativ til livet i byerne og give nyt liv i landsbyerne 
i yderområderne.
 
I modsætning til sommerhuse ligger second homes som helårsboliger i helårssamfund. Sommer-
huse, der ligger i sommerhusområder, er deciderede ferie- eller fritidsboliger, hvor der er forbud 
mod at bo hele året, med mindre man er pensionist og har ejet sit sommerhus i mere end 8 år.

Deltidsbosætning i landsbyer i yderområderne kan bidrage til lokaløkonomien i kommunen. Ejerne 
af boligerne er med til at holde landsbyen ved lige, medvirker til at renovere nedslidte bygninger, 
skaber arbejde til lokale håndværkere og øger grundlaget for et socialt foreningsliv og sikrer grund-
laget for private servicefunktioner. 

Men deltidsbosætning i helårshuse kan også medføre ulemper for lokalsamfundet i landsbyen. 
En del af boligerne vil stå tomme en del af året, ejendomspriser og skatter kan stige til et niveau, 
der gør det vanskeligt for lokale beboere at erhverve nye boliger, og kommunen får ikke gavn af 
indkomstskatterne.

Kommunerne har derfor en vanskelig opgave, hvor to uforenelige interesser skal varetages; dels 
er der ønsket om at opretholde liv i landsbyerne, grundlag for service og mindre håndværksvirk-
somhed; dels er der ønsket om, at helårsboliger overtages af folk med adresse i kommunen, som 
dermed sikrer kommunens økonomi på sigt.

Arbejdsudvalget har diskuteret muligheden for at bruge deltidsbosætning som et middel mod det 
faldende befolkningstal i landsbyerne i yderområderne. Hvad vil det betyde, hvis man i fremtiden 
kunne købe eller leje sin anden eller tredje bolig i en landsby? Måske ønskes et nedlagt landbrug 
eller et hus i en landsby til beboelse en del af året. 

Deltidsbosætning kan måske især være tiltrækkende for den befolkningsgruppe, som ikke er af-
hængig af at bo i nærheden af bestemte arbejdspladser hele tiden. Det kan fx være mennesker 
beskæftiget i de kreative erhverv. Det er et spørgsmål, i hvor høj grad deltidsbosatte med kreative 
erhverv på sigt etablerer sig som fuldtidsbeboere i landsbyen eller endda etablerer ny beskæftigelse 
i landsbyen. 

Det ’moderne menneskes’ liv er ofte præget af mange indtryk og påvirkninger. Viden og informa-
tioner, vækst og nye udfordringer er en del af hverdagen, ikke mindst i de større byer. Men ten-
densen peger dog klart på, at flere får behov for i perioder at vende ryggen til dette ret hektiske liv 
og opsøger ro eller andre livsformer for en periode. 
 
Deltidsbosætning forekommer især i områder med særlige herlighedsværdier. Det er imidlertid et 
spørgsmål, hvilket omfang deltidsbosætning har i dag, og om det at have to boliger er en voksende 
tendens. Der er brug for mere viden om, hvilke former deltidsbosætning har, og om det har posi-
tive konsekvenser for lokalsamfundet, for så vidt angår lokaløkonomi, bolig- og bygningsforbedring 
og effekten på det sociale liv. Også konsekvenserne i form af sociale udgifter, andre driftsudgifter, 
anlægsudgifter og indkomstskat for de kommuner, som øger deltidsbosætningen, er det vigtigt at 
analysere.

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at de nye tendenser inden for deltidsbosætning eller ”second 
homes” i landsbyer i yderområder undersøges nærmere. Det er især vigtigt at se på omfanget af 
deltidsbosætning, hvilke umiddelbare økonomiske konsekvenser det har for landsbyen, og i hvilket 
omfang landsbyerne kan forvente et spin off fra deltidsbosætning til heltidsbosætning og et spin 
off til etablering af nye erhverv i landsbyen. Også konsekvenserne i form af sociale udgifter, andre 
driftsudgifter, anlægsudgifter og indkomstskat for de kommuner, som øger deltidsbosætningen, er 
det vigtigt at analysere.
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V   Indsats for erhvervsudvikling i landsbyerne

Den igangværende udvikling betyder, at det, som omtalt i afsnit III, er en særlig udfordring at opret-
holde eller udvide erhvervsudøvelsen i landsbyerne de kommende år, specielt i yderområderne. 

Arbejdspladser i landsbyerne bidrager til livet i landsbyerne, og det lokale erhvervslivs udviklings-
muligheder bør derfor understøttes som et element i en kommunal indsats for landsbyerne. 

Regeringens indsats for erhvervsudviklingen i landdistrikter og landsbyer omtales bl.a. i landdistrikts-
redegørelserne. Regeringen afgiver sin næste landdistriktsredegørelse til Folketinget i foråret 2007. 

Regeringen har de seneste år taget en række initiativer til fremme af erhvervsudviklingen i land-
distrikterne, herunder fremlagt handlingsplaner for bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion og for 
fiskeri og akvakultur, lige som planloven, landbrugsloven og innovationsloven er blevet revideret, så 
erhvervsudøvelsen i landdistrikterne lettes.

Arbejdsudvalget finder, at der med disse initiativer og ændringer af lovgivningen ikke er lovgiv-
ningsmæssige barrierer for erhvervsudøvelsen i landsbyerne.

Regionale erhvervsudviklingsstrategier
Som led i kommunalreformen er der etableret seks regionale vækstfora. Vækstforaene har ansvaret 
for at udarbejde en strategi for den regionale erhvervsudvikling. Strategien skal tage udgangspunkt i 
områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og skal også forholde sig til de særlige udfordringer 
for regionens yderområder.

De seks vækstfora har omkring årsskiftet 2006-07 vedtaget deres første erhvervsudviklingsstrategier 
og står foran opgaven at omsætte strategierne til handling. Midlerne hertil kan komme fra forskel-
lige kilder, herunder især de regionale udviklingsmidler og midler fra EUs strukturfonde, men også 
midler fra kommunerne, private virksomheder og andre kan bidrage til realiseringen af den regionale 
erhvervsudviklingsstrategi.

Også i prioriteringen af midler skal vækstforaene have fokus på yderområderne. På landsplan skal 
mindst 35 pct. af strukturfondsmidlerne således anvendes til gavn for yderområderne.

De fleste vækstfora lægger i deres erhvervsudviklingsstrategi op til at gøre en særlig indsats for at 
udvikle fødevaresektoren og understøtte iværksættere. Også oplevelsesøkonomien er i fokus, hvilket 
vil få betydning for yderområderne, som råder over mange vigtige kultur- og naturværdier, der kan 
indgå i en indsats for udvikling af områdernes turisme.

EU har i 2007-13 årligt afsat ca. 511 mio. kr. til ”Regional konkurrenceevne og beskæftigelse” (mål 2) 
og gennemsnitlig 104 mio. kr. årligt til ”Territorielt samarbejde” (mål 3). 

Med tilskud fra EU’s Regionalfond vil det være muligt at gennemføre projekter som fx:
• Samarbejde mellem virksomheder i yderområder og viden- og uddannelsesinstitutioner om 

innovation, forskning og udvikling.
• Formidling af ny viden fra videninstitutioner til virksomheder i yderområderne.
• Ansættelse af personer hos teknologiske serviceinstitutter, der – via lokale erhvervsservice-

enheder – skal være bindeled til virksomheder i yderområder.
• Øget anvendelse af ny teknologi i turismebranchen, fx GPS/Galileo-systemer til guiding.
• Udvikling – fx i et samspil mellem turismeerhvervet og andre sektorer – af nye oplevelses-

koncepter og –produkter.
• Profilering af fødevarers historie i turismeøjemed, fx fisk eller andre fødevarer, hvor yderområdet 

kan ”brandes” på en bæredygtig måde.
• Fremme af teknologier, der kan mindske næringsstofafgivelsen fra gylle, mindske lugtgener og 

ammoniakfordampning og bidrage til effektiv udnyttelse af husdyrgødningens potentiale som 
gødningsmiddel og energikilder.

Under Socialfondsprogrammet ”Flere og bedre job” vil der specielt i yderområderne eksempelvis 
kunne gennemføres projekter som:
• Kompetenceudviklingsforløb for netværk af iværksættere.
• Videregående uddannelse i yderområderne ved hjælp af tovholdere/igangsættere, fjernunder-

visning og brug af eksisterende datastuer og –centre.
• Initiativer, der sikrer, at flere – herunder i yderområderne – skal kunne anvende Internettet i 

jobsammenhæng.
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Landdistriktsprogrammet
Regeringen støtter endvidere udviklingen i landdistrikterne gennem Landdistriktsprogrammet.

Det nye Landdistriktsprogram for 2007-13 skal gennem samarbejde, innovation og bæredygtighed 
bidrage til, at Danmark bevarer og udbygger sin styrkeposition inden for fødevareproduktion. Land-
distriktsprogrammet skal i den forbindelse understøtte en miljømæssigt bæredygtig produktion. 
Landdistriktsprogrammets virkemidler på dette område er blandt andet de arealbaserede aftaler 
om økologisk drift, miljøvenligt jordbrug og naturpleje. Den miljøindsats, der iværksættes under de 
arealbaserede miljøordninger, understøttes af andre ordninger til fremme af uddannelse, innovation 
og anvendelse af ny teknologi i fødevaresektoren. Landdistriktsprogrammet skal endvidere bidrage 
til attraktive levevilkår i landdistrikter og yderområder og til en stærk sammenhængskraft mellem 
land og by. 

Målene med Landdistriktsprogrammet er flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrik-
terne, stærkere konkurrenceevne i jordbrugssektoren, en rig natur, et rent miljø og varierede land-
skaber samt attraktive levevilkår i landdistrikterne. 

Landdistriktsprogrammets støttemuligheder retter sig især til de yder- og landkommuner, som er 
defineret af Fødevareministeriet i forbindelse med programmet. Disse kommuner omfatter alle de i 
afsnit III nævnte yderområder og de tilgrænsende dele af de mellemstore byers regioner, og dermed 
også det altovervejende flertal af de landsbyer, der har udviklingsproblemer.

Landdistriktsprogrammets midler vil kunne benyttes af kommuner og andre til fremme af udviklingen 
i landsbyerne.

LEADER+-programmet og lokale aktionsgrupper
Et vigtigt mål for det nye Landdistriktsprogram er at understøtte nærdemokratiet og lokalbefolk-
ningens indflydelse på udviklingen i landsbyer og landdistrikter. Derfor vil der blive etableret lokale 
aktionsgrupper, som vil få central indflydelse på væsentlige dele af programmet. Princippet om 
de lokale aktionsgrupper er allerede kendt, idet der frem til 2006 har været etableret 12 såkaldte 
LEADER+ grupper over hele landet, som en form for pilotprojekt. 

EU’s landdistriktsprogram LEADER+ var interessant, fordi det tilbød en ny organiseringsform, som i 
andre EU-lande og i egne af Danmark har vist sig at være en løftestang for nye initiativer. Metoden 
består i at skabe lokale partnerskaber på tværs af sektorer i en bottom-up proces. Koordinatorerne i 
LEADER-projekterne har ofte udfoldet sig som lokale ildsjæle og været dygtige til at skabe eksterne 
netværk, udarbejde projekter og opnå finansiering fra mange kilder.

De gode erfaringer med organisering af lokalt baserede aktiviteter gennem LEADER+-grupperne 
har betydet, at LEADER-modellen nu er blevet en integreret del af Landdistriktsprogrammerne på 
EU-plan.  

Borgere, lokale organisationer og foreninger samt offentlige myndigheder vil blive repræsenteret i 
de lokale aktionsgrupper, og der vil blive lagt vægt på at inddrage motiverede, lokale aktører, der 
kan udvikle og gennemføre projekter. 

Efter etableringen vil de lokale aktionsgrupper skulle udarbejde udviklingsstrategier for derved 
at skabe rammerne for at realisere de lokale muligheder og ønsker i tæt samarbejde med andre 
regionale og kommunale aktører. De lokale aktionsgruppers udviklingsstrategier skal koordineres 
med vækstforaenes regionale erhvervsudviklingsstrategier. De lokale aktionsgrupper forventes især 
at ville beskæftige sig med initiativer for øget lokal beskæftigelse, attraktive levevilkår, og natur- og 
miljøprojekter. Det vil sige, at de lokale aktionsgrupper primært vil interessere sig for diversificering 
til ikke-landbrugsaktiviteter, mikrovirksomheder, turisme, fornyelse i landsbyer, etablering af service-
faciliteter og bevaring af natur- og kulturarv. 
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Placering af kommunale service- og kulturinstitutioner
Som omtalt i afsnit III er offentlig service, og specielt kommunal service, vigtige erhverv i landsby-
erne, specielt i yderområderne. Folkeskoler og biblioteker er endvidere centrale, kulturbærende 
institutioner i de landsbyer, hvor de findes, og vigtige dele af landsbyens liv. Har en landsby kom-
munal service som daginstitutioner, folkeskole, idrætsfaciliteter og bibliotek, er den også mere 
attraktiv for nye beboere. Foruden at institutionernes kerneopgave bidrager til landsbyens liv, er 
skoler og biblioteker ofte vigtige rammer om det lokale foreningsliv og for dannelsen af beboer-
netværk i landsbyerne og dermed for landsbyens sociale liv. 

Hvor befolkningsgrundlaget er for tyndt til institutionerne, kan faste lokaler i en vis udstrækning 
erstattes af mobile tilbud, herunder fx skoletransporter og biblioteksbus. Funktionen som samlings- 
og mødeplads kræver dog faste lokaler.

Med kommunalreformen er der skabt en ny ramme for den lokale politiske prioritering i kom-
munerne i forhold til bl.a. placeringen af de kommunale serviceinstitutioner. Det er på den baggr-
und naturligt at forvente, at der vil ske ændringer i de kommende år. I den forbindelse er det vigtigt, 
at hensynet til at sikre mulighederne for de sociale aktiviteter, der er med til at gøre landsbyerne 
attraktive, også indgår som et element i kommunalbestyrelsens overvejelser og prioriteringer. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i øvrigt igangsat en undersøgelse af sammenhængen mellem 
landsbyudvikling og eksistensen af en skole i lokalområdet, herunder også en belysning af hvad der 
alternativt kan gøres for at understøtte det lokale liv, hvis skolen ikke kan opretholdes.

Det kan være svært at fremskrive den lokale udvikling, men det kan være helt afgørende at der 
skabes tillid til servicetilbud mv. over en lang tidshorisont. Dette understreger nødvendigheden af 
helhedsplanlægning og prioritering af de forskellige udviklingstiltag. Balancen mellem at samle 
indsatsen for at sikre bestemte landsbyer i forhold til at tilgodese flere landsbyer vil være et generelt 
dilemma. Det er derfor afgørende at definere den tidshorisont der lægges til grund for prioritering-
erne og indsatsen.

Arbejdsudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen inddrager spørgsmål om landsbyernes situa-
tion og udviklingsmuligheder, når den udbygger eller ændrer placeringen af service-, kultur- og an-
dre institutioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem og biblioteker i kommunen. Arbejdsudvalget 
finder også, at nytænkning kan være oplagt; det kan handle om skabe mobile servicetilbud, hvor 
servicen tilbydes landsbyen en del af ugen, omskabe forladte bygninger, så kulturelle arrangementer 
kan finde sted, samarbejde med lokalt erhvervsliv i de større byer om adgang til indkøb mv.
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VI   Oplevelsessamfundet som grundlag for udvikling

Ifølge fremtidsforskere er Danmark på vej ind i oplevelsessamfundet. Der er ikke en bestemt defini-
tion af, hvad en oplevelse er; men det kan karakteriseres som en fornemmelse, der sker i hjernen 
eller i alle sanser. Det kan handle om at få ny viden, at man løser et problem, at man føler, man gør 
en indsats eller bliver underholdt (Sundbo, u.å.).

Fremtidens oplevelsessamfund karakteriseres også ved, at mange mennesker bliver i stand til at købe mere 
individuelt. Det betyder ikke nødvendigvis, at der vil blive købt mere, men af en bedre kvalitet. Et ur eller 
en mobiltelefon vil således ikke længere ”bare” være et ur eller en telefon, men et stykke mode med stil, 
farve og egenskaber, som er afgørende. Det er livsstil, som købes, og produkter, som taler til følelserne.

Oplevelsessamfundet handler derfor om visioner, værdier, kreativitet og innovation. Det handler om 
miljø- og social forståelse og om globalisering og individualisering (Højland, 2006).
 
Efterspørgslen på forskellige oplevelser stiger både i Danmark og internationalt. Der er derfor 
grundlag for at udvikle en oplevelsesøkonomi.

Oplevelsesøkonomien bruges ofte som betegnelse for erhverv, som har det til fælles, at de har 
oplevelsen som deres primære produkt. Det kan findes inden for mode, musik, design, natur, 
kulturhistorie, kunstinstitutioner mv. Men det kan også findes i andre typer af virksomhed, i kom-
muner, organisationer og i staten.

Oplevelsesøkonomien giver måske derfor en ny mulighed for at udvikle landsbyerne både økono-
misk, socialt og kulturelt. Det kan være oplevelser inden for kultur-, rekreative friluftsaktiviteter og 
ferietilbud, som kan give landsbyerne mulighed for at udvikle turisme, kulturliv, kunsthåndværk og 
nicheproduktion af fødevarer.

Ifølge en undersøgelse om ”Kultur- og oplevelsesøkonomi i nordiske landdistrikter” synes mulig-
hederne for at udvikle oplevelsesøkonomien i landdistrikterne især at være knyttet til udnyttelsen af 
naturgivne, kulturelle og sociale ressourcer og værdier, som er knyttet til specifikke steder. 

Det fremgår af undersøgelsen, at de former for kultur- og oplevelsesøkonomi, som i særlig grad 
igangsættes og vokser frem i landdistrikterne, udspringer af og henter deres konkrete indhold i 
specifikke naturgivne eller menneskeskabte ressourcer og potentialer i det geografiske område, 
hvor de foregår. Det er selve stedet, dets natur, landskaber, råvarer, mennesker, bygninger, netvær-
ker, erhverv, historie og kultur, som er det egentlige indhold eller i hvert fald en vigtig ingrediens i de 
aktiviteter og produkter, som skabes, formidles og sælges (Manniche og Jensen, 2006).  

Undersøgelsen viser imidlertid, at en oplevelsesøkonomi, som bygger på specifikke lokale ressourcer, 
har visse naturlige begrænsninger. Det konkluderes også, at kultur- og oplevelsesøkonomiske aktivi-
teter i landdistrikterne generelt må forstås som nicheproduktioner (Manniche og Jensen, 2006).

Oplevelsesøkonomiske aktiviteter kan efter Arbejdsudvalgets opfattelse medvirke til at udvikle 
landsbyerne i yderområderne. De åbne landskaber, naturoplevelserne og kulturhistoriske landsby-
miljøer rummer lokale ressourcer og værdier, som kan bruges i en udvikling af de rekreative frilufts-
aktiviteter, kultur- og oplevelsesøkonomien og den lokale turisme.

De kvaliteter, som er knyttet til landsbyen og dens omgivelser, kan bruges som udgangspunkt for 
en strategi, hvori turisme og aktiviteter udvikles gennem sikring, forbedring og udvikling af de kvali-
teter, som landsbyen indeholder. Det handler om at sætte fokus på landsbyens styrkepositioner, 
hvad enten det er oplevelser forbundet med strand og hav, fugle- og dyreliv, kulturhistorie, kunst, 
litteratur, friluftsaktiviteter, sport eller lokale fødevarespecialiteter.

Oplevelsessamfundet rummer efter Arbejdsudvalgets opfattelse en særlig mulighed for at udvikle 
de særlige lokale ressourcer. Det er på baggrund af de særlige lokale ressourcer, at oplevelsesøko-
nomien i mange af landsbyerne kan udvikles. 

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at kommunerne inddrager de potentialer for udvikling af 
oplevelsessamfundet, som landsbyerne i yderområderne rummer i form af deres særlige historie, 
bygningskultur og kulturmiljø, traditioner, geografi eller omgivelser, i det strategiske arbejde med 
kommunens overordnede udvikling. De lokale turist- og erhvervsorganisationer samt de offentlige 
myndigheder og kulturinstitutioner har ligeledes mulighed for at arbejde med at fremme udvikling-
en af de potentialer, som ligger i oplevelsessamfundet.
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VII   Kvalitet i landsbyer

Kvalitet er efter Arbejdsudvalgets opfattelse en afgørende forudsætning for udvikling af landsbyer 
i yderområderne. Det handler om kvalitet som afgørende parameter for at udvikle landsbyen som 
bosætningslandsby, kvalitet som afgørende forudsætning for udvikling af oplevelsesøkonomien, 
friluftslivet og turismen og om kvalitet i det omgivende landskab og de nærliggende natur-
områder. 

Kvalitet må forstås i en bred betydning og rummer derfor en lang række aspekter.
Det handler om tilstanden af de eksisterende bygninger, om tidssvarende boliger, om adgang til 
arbejdspladser inden for en rimelig pendlingsafstand og pendlingstid og om adgangen til infra-
struktur (informations- og kommunikationsteknologi, offentlig transport og vejadgang). Men det 
handler også om adgang til offentlig og privat service i landsbyens nærområde, adgang til landskab 
og naturoplevelser i området, om tilstedeværelsen af borgerforeninger, lokalråd, sociale netværk og 
ildsjæle og om adgangen til kvalitetsværdier som fred, ro og sikkerhed. 

Kvaliteter i landsbyerne er i meget høj grad bundet til den specifikke lokalitet og er med andre ord 
stedbundne. Med det udgangspunkt kan der tales om stedbundne potentialer, dvs. de potentialer, 
som er knyttet til de særlige forudsætninger i den enkelte landsby (Realdania og Ny Thisted Kom-
mune, 2006). 

Potentialer
Der er forskel på potentialerne i yderområdernes landsbyer og i vækstområdernes byer. En mangel-
vare i mange af de store byer er således i højere og højere grad rum og plads, fred og ro (fravær af 
støj og larm), natur og frisk luft. Disse ting findes til gengæld ofte i yderområdernes landsbyer, hvor 
de værdsættes af såvel beboere som besøgende. Det kan blive en ny form for luksus. Nogle lands-
byer i yderområderne kan bruge et sådant potentiale til at tiltrække nye beboere og deltidsbeboere, 
der er trætte af eller ønsker et alternativ til det mere travle og larmende byliv. 

Der skal naturligvis være plads til økonomisk aktivitet i landsbyerne, men sideløbende skal der 
arbejdes aktivt for at fastholde, at den ’nye luksus’ fortsat er til stede - og gerne forbedres. Det 
kan kræve en indsats mod tomme, forfaldne bygninger (istandsættelse eller nedrivning), mod 
væsentlige gener fra lugten af gylle og larmende industri, mod skrotpladser og oplag etc. Der kan 
foregå erhvervsmæssige aktiviteter samtidig med, at der passes på omgivelserne. 

Kulturarven som potentiale
En undersøgelse af befolkningens holdning til kulturarven viser, at kulturarven er en ressource, der 
kan medvirke til fremme af bosætning, erhvervsudvikling og turisme (Kulturarvsstyrelsen og Real-
dania, 2005). 

Landsbyerne er resultat af en lang historisk udvikling og repræsenterer derfor en væsentlig kultur-
arv. De fleste landsbyer ligger som regel midt i deres ejerlav – det produktionsgrundlag med ager, 
overdrev, eng og skov, der var forudsætningen for landsbyens eksistens. Ved udskiftningen omkring 
år 1800, hvor dyrkningsfællesskabet ophørte, blev nogle landsbyer næsten helt opløst, idet de fleste 
gårde og huse blev flyttet ud på den tidligere bymark. Andre landsbyer gennemgik mindre drastiske 
ændringer. I mange landsbyer er det tydeligt at aflæse kontrasten mellem den oprindelige bystruk-
tur og de udstykninger til parcelhuse, som er føjet til landsbyen i sidste halvdel af 1900-årene. Den 
ældre bebyggelse repræsenterer ofte en egnskarakteristisk byggeskik, mens senere bebyggelse har 
et mere ensartet præg, og den nyeste er næsten den samme i hele landet.

I regionplanlægningen er flere landsbyer blevet kortlagt som kulturmiljøer2. Opgaven med at ud-
pege og varetage værdifulde kulturmiljøer både i byerne og på landet har kommunerne overtaget 
fra januar 2007 (jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 14 og § 11b, stk. 1, nr. 2).

De udpegede kulturmiljøer i regionplanerne kan omfatte enten hele landsbyen og dens ejerlav 
- hvor sammenhængen mellem landsbyens gårde og det dyrkede land træder tydeligt frem - eller 
de kan omfatte landsbyen eller dele af denne (Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 
1999).

2 Et kulturmiljø er et afgrænset geografisk område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den 
samfundsmæssige udvikling.
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Det visuelle miljø som potentiale
Landsbyernes visuelle fremtræden er en vigtig parameter ved vurderingen af landsbyernes fysiske 
miljø. Opleves landsbyerne som gode ’væresteder’. Metoden til at klarlægge det visuelle miljø er 
analysesystemet SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment). Systemet er anvendt i de 
kommune-, kulturmiljø- og kulturarv atlasarbejder, der er gennemført mange steder i landet gen-
nem det seneste tiår. Flere af de kommuner, som ikke har haft atlas har på eget initiativ anvendt 
metoden i forbindelse med lokalplanlægning af landsbyer (Skov- og Naturstyrelsen 1997).

Kvalitet i det bebyggede miljø og det omgivende landskab
En generel forbedringsindsats kan ske ved koordinerede indsatser fra både beboere i landsbyerne 
og fra det offentliges side på baggrund af et kvalificeret plangrundlag. En kvalitetsmæssig vedlige-
holdelse og forskønnelse kan brede sig som ringe i vandet i lokalområdet.

En udvikling, som baseres på kvalitet i omgivelserne – både det bebyggede miljø, kulturlandskabet 
og naturen – kræver, at der gives adgang til det omgivende landskab og til områdets naturområder. 
De seneste regionplaner giver et overblik og kan danne udgangspunkt for kommunernes videre ar-
bejde med at varetage afvejningen af interesser både i landsbyerne og i det omgivende landskab.

En del landsbyer rummer enkelte eller flere bevaringsværdige bygninger eller særligt bevarings-
værdige kulturmiljøer. Der er som nævnt oven for allerede i dag mulighed for at indarbejde kultur-
miljøerne i kommuneplanerne. En sådan præcisering af bevaringsinteresserne kan have stor betyd-
ning for fastholdelsen af landsbyernes særpræg og deres afgrænsning i forhold til det omgivende 
landskab.

Overflødige landbrugsbygninger
Strukturudviklingen i landbruget har de seneste år været præget af vækst i antallet af store bedrifter 
og af en afvikling af de små og mellemstore. Og den udvikling fortsætter. Denne omlægning fører 
betydelige investeringer i nye driftsanlæg med sig, herunder også i nærheden af landsbyerne. Dansk 
Landbrugsrådgivning anslår, at investeringerne i nyt landbrugsbyggeri betyder, at der de kommende 
10 år årligt skal bygges 1-2 mio. m² nyt landbrugsbyggeri.

Kommunerne har fra januar 2007 fået mulighed for at varetage hensynet til landskab, natur og 
bosætning gennem en planlægning for lokalisering af landbrugsbyggeri i de særligt værdifulde 
landbrugsområder (Planloven § 11a, nr. 10).

I udformningen af kommuneplaner kan der derfor indgå vurderinger af, hvor nye, større husdyrbrug 
bedst placeres, samtidig med at der tages hensyn til naboer, rekreative, naturmæssige og land-
skabelige værdier. Det betyder, at kommunerne har mulighed for at planlægge for områder, hvor 
hensynet til fx udvalgte landsbyer og deres fremtidige rolle som boliglandsby gør, at der ikke bør 
gives tilladelser til ny, intensiv landbrugsdrift. Eller at hensynet til landbrugsdrift betyder, at der andre 
steder bør vises tilbageholdenhed med at satse på boligudbygning i landsbyer.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger, som ligger i landsbyen eller i landsbyens udkant, rummer en 
særlig problemstilling med både muligheder og udfordringer. Overflødige landbrugsbygninger i 
landsbyer kan fx anvendes til mindre håndværks- og industrivirksomhed, til mindre butikker og til 
boligformål. I mange tilfælde vil et helhedssyn på landsbyen kunne afdække, hvilke bygninger der 
kan renoveres og anvendes til andre formål, og hvilke som på sigt bør fjernes.

Det giver også mulighed for at vurdere de overflødige landbrugsbygninger i sammenhæng med 
landsbyens øvrige bebyggelser. Der bør fx tages stilling til den rolle, de overflødige landbrugs-
bygninger spiller for forståelsen af landsbyens historie, og den betydning de har for oplevelsen af 
landsbyens visuelle kvaliteter. Det kan indebære, at der vil være bygninger, som bør bevares, selv 
om det ikke er muligt at pege på en brug af dem i dag. Kommunerne kan i planlægningen beskrive, 
hvilke bevaringsværdige bygninger, der bør sikres, og kan derfor med fordel gå aktivt ind i denne 
form for helhedsplanlægning. 
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Nutidens krav
Efter Arbejdsudvalgets opfattelse er det vigtigt, at landsbyerne ligesom den øvrige del af samfundet 
løbende udvikles, så de passer til nutidens krav. En kritisk gennemgang af landsbyens kvaliteter; 
kulturmiljøet, de visuelle forhold, de offentlige rum, adgangen til natur og landskab, serviceydelser, 
borgerforeninger og sociale netværk kan være et godt udgangspunkt for at vurdere de muligheder 
for forbedring, der findes. Og en politisk prioritering af handlemulighederne kan være ét blandt 
flere skridt i retning af at finde udviklingsveje for den enkelte landsby.  

Realdania har i samarbejde med Lolland Kommune, Thisted kommune og Bornholm Kommune sat 
et projekt i gang, hvor opgaven er at fastholde og forbedre de kvaliteter og potentialer, som findes 
i yderområdernes landdistrikter og landsbyer. 

Der er i dag mulighed for at arbejde med bevaring, renovering og forskønnelsesindsatser i de en-
kelte landsbyer, både gennem midler knyttet til byfornyelseslovgivningen og landdistriktsstøttemid-
lerne.  Kommunerne kan derfor sammen med landbruget og lokalområderne, herunder naturligvis 
de involverede landsbyer, udforme strategier for den fremtidige brug af bygningerne. 

Lov om byfornyelse rummer mulighed for, at nedslidte byområder i mindre byer, hvor der et 
væsentligt behov for en bymæssig udvikling, kan komme i betragtning til statslig støtte. Ud-
vælgelsen af ansøgninger sker ud fra en konkret vurdering på baggrund af fastsatte kriterier for 
områdets behov for offentlig indsats. 

I den forbindelse er der udviklet en række værktøjer, kommunerne kan anvende, dels for at beskrive 
problemstillingerne i en ansøgningssituation, dels til en prioritering af den fremtidige indsats. En an-
søgning forventes således i dag at indeholde en grundig analyse af den mindre bys eller landsbyens 
problemer og potentialer og kan indeholde:

1. En karakteristik af landsbyen og evt. kommunen. 

2. Sammenfattende beskrivelse af områdets udvikling, problemer og potentialer.

3. Fysiske forhold i landsbyen eller delområde i landsbyen.

4. Sociale forhold, erhverv, eksisterende netværk og aktiviteter i landsbyen.

Herudover kan en række nærmere definerede nøgletal bestilles ved Danmarks Statistik, og der kan 
udfyldes et spørgeskema, der indeholder en karakteristik og prioritering af landsbyens problemfel-
ter. Endeligt bør kommunen overveje, hvilke initiativer kommunen i øvrigt påtænker i området.

I bilag 2 i dette afsnit er skitseret en model, som kommunerne anvender i arbejdet med område-
fornyelse. Modellen vil kunne bruges som inspiration for kommunernes kommende arbejde med at 
udvikle kvaliteterne i de enkelte landsbyer i kommunen. 

En gennemgang af landsbyernes kvaliteter kan efter Arbejdsudvalgets opfattelse bruges som et 
udgangspunkt for en vurdering af de potentialer, som landsbyen rummer, og dermed skabe grund-
lag for den kommunalpolitiske prioritering af en eventuel indsats for landsbyen i den kommende 
kommuneplanlægning. 

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at kommunerne overvejer at analysere de enkelte landsbyer 
med henblik på at identificere styrker og mulige indsatsområder og bruge disse som grundlag 
for kommuneplanlægningen. Kommunen kan med fordel identificere landsbyernes kvaliteter og 
potentialer i bred forstand: det handler om landsbybebyggelsen, landsbyen i forhold til det omgi-
vende landskab, de økonomiske forhold og tilstedeværelsen af sociale relationer. Arbejdsudvalget 
anbefaler i den sammenhæng, at kommunerne vælger at inddrage borgere, erhvervsliv, foreninger 
og organisationer i landsbyerne, således at der tilvejebringes et godt vidensgrundlag og sikres bredt 
ejerskab til de handleplaner, som evt. bliver resultatet af en analyse af en given landsbys kvaliteter 
og potentialer. 
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Bilag

Et forslag til disponering af beskrivelsen af en landsby eller et byområde i en ansøgning om støtte 
til områdefornyelse

Karakteristik af den by/kommune, det valgte byområde ligger i
Hvad er byens hovedproblemer og styrkepositioner? Det kan fx beskrives med følgende temaer:

– Byens beliggenhed - og trafikforbindelser - i forhold til større byer og egnscentre
– Økonomisk udvikling. Udviklingen i erhverv, arbejdspladser og indkomster
– Private erhverv, der kan bidrage til udviklingen
– Befolkningstilbagegang - fraflytning eller manglende tilflytning
– Forholdsvis flere ældre
– Tilflytning af familier på overførselsindkomster
– Udviklingen i pendling til større byer
– Privat service
– Kulturudbud og oplevelser i byen
– Offentlig service og institutioner
– Lave boligpriser
– Attraktionsværdier som nærhed til natur, vand mv.

Karakteristik af det valgte byområde
Afsnittet kan give en kort beskrivelse af det valgte byområde.  

– Er det hele byen, bymidten eller anden bydel? 
– Hvilken betydning har byområdet for hele byens udvikling? 
– Hvad er begrundelserne for den valgte geografiske afgrænsning af området?

Fysiske forhold i byområdet
Boliger og boligejendomme
– I hvor høj grad er området domineret af nedslidte boliger med dårlig standard? Hvor mange af disse 

er tomme eller bør nedrives? 
– Hvor mange boliger bør istandsættes ved bygningsfornyelse via byfornyelsesloven? 
– Hvor mange bevaringsværdige bygninger er registreret i kommuneatlas, udpeget i kommuneplanen 

eller lokalplaner? Hvilke af disse udpeges til bygningsfornyelse?
Erhvervsejendomme
– Er der landbrugsbygninger eller andre erhvervsbygninger, som trænger til fornyelse - måske funktions-

omdannelse - eller som bør nedrives?
Fysiske forhold i øvrigt 
– Er der behov for ændring af trafikforhold eller forskønnelse af byrum og grønne arealer?
– Mangler der beboerfaciliteter i området?

Sociale forhold, aktiviteter og organisering i byområdet
Sociale forhold
– I hvilken udstrækning afviger befolkningsudviklingen og de sociale forhold i området sig fra de ovenfor 

nævnte for hele byen?
Erhverv
– Er der brug for en indsats for at bevare eller tiltrække erhverv?
Organisatoriske forhold
– Er der et stærkt foreningsnetværk i området?
– Er der foreninger, organisationer eller andre interessenter i området, som kommunen kan samarbejde 

med om områdefornyelsen?
– Hvordan bliver indsatsen i områdefornyelsen organiseret i den kommunale forvaltning?   
– Hvordan sikrer kommunen det tværsektorielle samarbejde omkring projektet?

Byfunktioner 
– Er der god adgang til privat og offentlig service?
– Er der tilstrækkeligt med muligheder for fritidsaktiviteter og mødesteder i området eller i nærheden 

af det?
Udviklings- og investeringspotentialer
– Hvilke typer af bolig- og erhvervsinvesteringer kan tænkes at blive sat i gang efter en områdeindsats?

(Socialministeriet 2007)
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VIII   Kvalitet i landsbyernes omgivelser 

Nærhed til natur og billige boliger er blevet fremhævet som afgørende forudsætninger for at vælge 
en tilværelse på landet. Hertil kommer, at dansk friluftslivsforskning har vist, at danskerne bruger 
naturen meget, først og fremmest skove, strande og kyster, som er offentligt tilgængelige.

En undersøgelse i 2005 viste, at stort set samtlige af de interviewede tilflyttere i yderområderne 
understreger nærheden til områdets naturmæssige herligheder som et forhold, der har haft betyd-
ning for beslutningen om at flytte. I hovedparten af de undersøgte yderområder fandt tilflytterne, 
at der var god tilgængelighed til naturområderne.

I undersøgelsen fremhæves det, at en kvalificeret og ærlig markedsføring, italesættelse og en visuel 
synliggørelse af områdernes kvaliteter og herligheder ville kunne højne det generelle kendskab til 
områderne og på længere sigt kunne skaffe flere tilflyttere (Ærø m.fl., 2005).  

Nærhed og adgang til naturen og det åbne landskab kan være en konkurrencefordel for landsby-
erne. Skal denne fordel udnyttes, kræver det to ting: Dels at der tages hensyn til naturkvalitet i plan-
lægningen af landsbyernes afgrænsning mod og samspil med det åbne land, dels at der er adgang 
til de omgivende jordbrugslandskaber. Landskabet omkring landsbyerne er ofte privatejet og uden 
stiforbindelser eller adgang til nærmeste naturområder og skove (Jørgensen m.fl., 2006).

Et ønske om at tiltrække nye tilflyttere ude fra vil med andre ord indebære, at der skal satses bevidst 
på at fremhæve, beskytte eller ligefrem forbedre de ’immaterielle’ værdier, som den nærliggende 
natur og landskabet rummer. Kvaliteten af omgivelserne – uanset om der er tale om jordbrugsland-
skab eller naturområder – er et stærkt incitament for mange nuværende og potentielle landsbybe-
boere. Og med i kvaliteten tæller mulighederne for at kunne færdes og gå tur i de omkringliggende 
områder.

Landskaberne og naturen omkring landsbyerne
Der kan være mange interesser knyttet til arealanvendelsen i landskaberne omkring landsbyerne. 
Uanset hvilke interesser og eksisterende arealanvendelse der er tale om, bør det være en væsentlig 
opgave for kommunerne at gennemtænke de rekreative forhold i og omkring landsbyerne. Det er 
vigtigt at vurdere disse muligheder og inddrage dem i kommuneplanlægningen eller i udarbejdelsen 
af udviklingsstrategier for udviklingen i de enkelte landsbyer. Det handler om at se landsbyerne i 
relation til dens omgivelser – uanset om der er tale om jordbrugslandskaber eller naturområder – og 
vurdere landsbyens placering og dens æstetiske og funktionelle sammenhæng med det omgivende 
landskab. Men det handler naturligvis også om at respektere muligheden for at fortsætte de eksi-
sterende erhverv, herunder landbrugserhvervet. 

Satser kommunalbestyrelsen på at styrke kvaliteten af en landsby og dens omgivelser, vil det ikke 
kun være til gavn for de eksisterende beboere og potentielle tilflyttere, men kommunen vil også ofte 
kunne bruge værdierne som attraktion for turister, friluftsaktiviteter og beboere i de nærliggende 
byer, herunder også de lidt større byer.

Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastlægge retningslinier for beliggenheden af potentielle 
naturområder og for eksempel tage stilling til, om der er områder, der kan naturgenoprettes for at 
skabe større, sammenhængende naturområder (planlovens § 11 a, stk. 13). Kommunalbestyrelsen 
har også ansvar for at udarbejde retningslinier for beliggenhed af områder med landskabelig værdi, 
herunder for adgangen til de værdifulde landskaber i nærheden af landsbyerne (planlovens § 11a, 
stk. 15).

I foråret 2007 udsendte Miljøministeriet en vejledning om, hvordan kommunerne kan bruge land-
skabskaraktermetoden i kommuneplanlægningen. Metoden indeholder i hovedtræk en landskabs-
kortlægning, en landskabsvurdering og en landskabsstrategi og kan bruges af kommunerne til at 
fastlægge en strategi for beskyttelsen af landskabsværdierne.
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Naturpleje og ny natur
Naturpleje kan være et vigtigt redskab til at genoprette eller opretholde en ønsket naturtilstand i 
udvalgte områder. Nogle steder kan naturen være nedslidt og forarmet, andre steder kan der være 
ønske om at genskabe tidligere tiders natur. Både myndigheder og private spiller en vigtig rolle for 
naturpleje og naturgenopretning.

Kommunerne har mulighed for at oprette ny natur i nærheden af landsbyerne. Det kan være i 
form af naturgenopretning, grønne vandrestier eller plantning af skov. Det giver også mulighed for 
at skabe sammenhæng med mere pladskrævende friluftsaktiviteter som fx cykelruter, ridning og 
golfbaner.

De landskabelige og kulturmiljømæssige værdier kan efter Arbejdsudvalgets opfattelse bruges 
aktivt til at fremme udviklingsmulighederne i landsbyerne. Udviklingen skal ske i respekt for disse 
værdier, så de ikke går tabt, men udvikles kvalitativt. 

Adgangsforholdene er vigtige
Mange landsbyer har en fin beliggenhed i forhold til omgivelserne og landskabet, men for beboerne 
er det ikke til meget gavn, hvis der ikke også er adgang til at færdes i områderne. Mange steder er 
landsbybeboere henvist til at gå ture på asfalterede veje uden adskillelse mellem gående og kørende 
trafik. 

Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser om offentlig adgang til uhegnede og 
udyrkede arealer, fx enge og moser, ligesom der er offentlig adgang til offentlige og private skove. 

Men undersøgelser har vist, at der gennem de sidste 50 år har været en tendens til, at landskabet 
bliver stadig mere utilgængeligt. I det daværende Vejle Amt blev 4 områder undersøgt, og det viste 
sig, at længden af markveje i områderne var reduceret med 40 procent mellem 1950 og 1999. De 
forsvundne markveje havde typisk forbundet gårdene indbyrdes eller ført ned til enge og moser, 
som derfor er blevet sværere at få adgang til (Natur og miljø 2000).

Der er imidlertid også nye initiativer, som giver nye muligheder for offentlighedens adgang til na-
turen og åbne landskaber. Som eksempel kan nævnes ”Spor i landskabet”, som er vandrestier, der 
giver beboere, turister og andre mulighed for at opleve sider af landskabet og naturen i området. 
Sporene består af markerede trampestier, der ligger på privat jord i tæt forbindelse med naturen.  

Friluftsrådet fremhævede i publikationen ”Friluftsliv – inspiration til politik, plan og praksis” fra 
2006, at gode stiforbindelser, spor, broer, trapper og passager i hegn giver bedre rammer for 
friluftslivet ved at øge adgangen og ved at binde landskabet, friluftsfaciliteterne og kulturmiljøet 
sammen. Sådanne stiforbindelser og passager forøger muligheden for at bevæge sig rundt i byen 
eller landskabet. Det fremhæves også, at nye stisystemer kan planlægges i sammenhæng med 
eksisterende stier og dermed forbedre forbindelserne. Gamle kirkestier, stier langs sognegrænser, i 
skovbryn, langs vandløb eller lignende nævnes som eksempler, der kan give gode naturoplevelser.

Spørgsmålet om offentlighedens adgang reguleres ikke alene gennem planlovgivning, men kræver 
at planlægningen samtænkes med anden relevant lovgivning, eksempelvis landbrugsloven, skov-
loven, husdyrbrugsloven, naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen. Et vigtigt element i 
borgernes brug af mulighederne for adgang til naturområder mv. kan være en registrering af eller 
oplysning om de stier, markveje mv., som allerede findes i kommunen. Efter naturbeskyttelsesloven 
skal kommunen godkende nedlæggelse af veje og stier, som er gennemgående, eller som fører til 
bestemte naturtyper. Kommunen kan beslutte, at vejen eller stien ikke må nedlægges, hvis den har 
væsentlig rekreativ betydning, som ikke kan sikres på anden måde.

Adgang til rekreation i naturen kan etableres gennem indgåelse af frivillige aftaler mellem lodsejere 
og kommunen. Det kan være gennem etablering af trampestier og ridestier eller adgang for gående 
til markskel, levende hegn og bræmmer langs vandløb. En frivillig aftale kan eventuelt indgås med 
mulighed for økonomisk tilskud, eksempelvis via EU’s landdistriktsprogram. På baggrund af konkret 
lokalplanlægning har kommunalbestyrelsen også mulighed for at ekspropriere, men det kræver, at 
anlægget lever op til en række bestemte krav.

Arbejdsudvalget anbefaler derfor, at der arbejdes for at fremme landsbybeboernes og turis-
ternes adgang til natur og kulturlandskabet omkring landsbyerne.
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IX   Nye muligheder i kommuneplanlægningen
Den 1. januar 2007 trådte kommunalreformen i kraft. Det betød bl.a. nye vilkår for den fysiske
planlægning. De nye kommuner har med reformen fået kompetence til at planlægge deres ud-
vikling både i byerne og i det åbne land og dermed også planlægge for landsbyernes udvikling og 
for landskabet omkring landsbyerne.

Kommuneplanstrategien
Kommunalbestyrelsens politiske visioner er udgangspunktet for at formulere den kommuneplan-
strategi, som kommunen skal offentliggøre i første halvdel af hver valgperiode. Formålet med plan-
strategien er dels at lægge strategien for de kommende års udvikling, dels at fastlægge niveauet 
for den kommende kommuneplanrevision. Der er frihed til at udarbejde en planstrategi, som er 
tilpasset de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger. 

Med den nye planlov bliver det muligt for kommunerne at lave en sammenhængende strategi og 
planlægning for hele kommunen med afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse. Det kan fx give 
anledning til at se på samspillet mellem landsbyerne i kommunen og samspillet med det omgivende 
landskab og de større byer.

Kommunernes Landsforening har i ”Inspirationskatalog til lokalpolitikere om den nye kommune-
plan” (2006) beskrevet de mange nye opgaver i det åbne land, herunder at de nye opgaver giver 
kommunerne mulighed for at præge, hvordan kommuneplanens mål og prioriteringer omsættes 
til handling.

Planstrategien er et politisk dokument, som rummer kommunalbestyrelsens visioner, udviklingsmål 
og valg af indsatsområder. Planstrategien kan derfor bruges som et tværgående politisk redskab. 
I kommuneplanstrategien kan kommunalbestyrelsen kort opridse udfordringerne inden for de 
enkelte sektorer og præsentere en prioritering af, hvilke sektorer der først og fremmest kræver ud-
vikling og ressourcer. På planlægningsområdet har bl.a. Partnerskabsprojektet mellem Realdania og 
Miljøministeriet Plan 09 peget på, at det vil være oplagt at få indpasset det åbne lands planlægning 
og udvikling i en samlet prioritering (Plan 09, 2006). 

Størstedelen af landets kommuner vil fremover bestå af både byområder, landsbyer og landdistrikter. 
Mange af de nye kommuner har på den baggrund formuleret en selvstændig landdistriktspolitik. 
En del af de kommuner, der ikke på nuværende tidspunkt har udarbejdet en landdistriktspolitik, 
oplyser, at de planlægger at udarbejde en landdistriktspolitik i sammenhæng med udarbejdelsen 
af kommuneplanstrategien3. På samme måde har kommunerne også mulighed for at integrere 
planstrategien med den kommunale strategi for Lokal Agenda 21.

Landsbyerne i kommuneplanstrategien
Kommunalbestyrelserne skal allerede i 2007 påbegynde arbejdet med kommuneplanstrategier, og kom-
munerne får i den forbindelse lejlighed til at sætte fokus på udviklingen i landsbyer og landdistrikter.

Som en del af prioriteringsdiskussionen kan kommunerne i samarbejde med landsbyernes beboere 
tage udgangspunkt i en registrering og analyse af landsbyernes kvaliteter. Et realistisk billede af, 
hvilke kvaliteter der er i de enkelte landsbyer eller grupper af landsbyer, kan være en væsentlig 
forudsætning for at forstå de muligheder for udvikling, som findes i de enkelte landsbyer.

Der skal tages stilling til samarbejdet mellem områdets landsbyer: Skal alle landsbyer kunne det 
samme, eller er det hensigtsmæssigt med en rollefordeling mellem landsbyerne, således at ikke alle 
landsbyer løfter samme opgaver? Ud fra udgangspunktet i den enkelte landsby kan rollefordelingen 
gennemgås, og fordelene mellem forskellige modeller vurderes med henblik på fastlæggelse af 
en fælles strategi. Det kan fx handle om at udpege landsbyer, som har potentiale for fremtidig 
bosætning, landsbyer med potentiale for udvikling af oplevelsesøkonomi eller turisme eller lands-
byer, som i fremtiden præges af større, mere intensive landbrugsbedrifter.

Det handler også om at se den enkelte landsby i forhold til det omgivende landdistrikt. I visse tilfælde 
har landsbyen stadigvæk en funktion i forhold til omgivelserne, fx som centrum for foreningsliv, 
skole, institution og kulturelle begivenheder.

Med til diskussionen om landsbyens funktion og rolle i kommunen hører også forholdet mellem 
landsbyen eller grupper af landsbyer og de større byer i området. 

3 Oplysningerne bygger på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Kommunernes Landsforening og 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet i efteråret 2006. Undersøgelsen blev gennemført som led i en status over 
kommunalreformens gennemførelse.
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Det handler blandt andet om at vurdere roller og samspil, så landsbyer med kvalitet får gode vækst-
betingelser, så de kan overleve og måske udvikles med nye funktioner. Og det handler om at få 
overlevelsen til at ske på en måde, der viser nye veje for andre landsbyer i yderområder. 

Med til den politiske prioritering af rollefordelingen mellem kommunens landsbyer hører diskussionen 
om de afledte konsekvenser af en prioritering, herunder i hvilket omfang kommunen ønsker at 
skabe mulighed for, at samtlige landsbyer udvikles, eller om kommunen vælger at centrere indsatsen 
omkring enkelte landsbyer eller evt. samarbejdende grupper af landsbyer.

Dialog
Der er behov for at se på, hvilke roller de enkelte landsbyer skal spille i kommunens udvikling. 
Hvor er landsbyens styrkepositioner og dermed grundlaget for udvikling? Hvilken udvikling skal 
præge denne landsby, hvordan skal rammerne for udvikling være, skal deltidsbosætning være en 
mulighed, og hvordan sikres eller forbedres adgangen til det omgivende landskab, og kan dette ske 
gennem frivillige aftaler?

En tidlig inddragelse i processen af de relevante aktører kan medvirke til at forankre beslutningerne 
i landsbyen og dermed medvirke til at fremme realiseringen af målene. Her tænkes især på borgere, 
ildsjæle, foreninger, organisationer, lokalt erhvervsliv og offentlige myndigheder, som kan bidrage 
til udviklingen af landsbyen.

Erfaringer fra Bypuljen under Socialministeriet har vist, at deltagelse, dialog og demokrati er centrale 
værdier i en landsbyudvikling. Over alt i Danmark arbejder frivillige ildsjæle med landsbyudvikling, 
og ofte er de forankret i foreningslivet. Det viser også, at borgermøder, fremtidsværksteder og ned-
sættelse af arbejdsgrupper kan være effektive metoder i landsbyudviklingsprojekter. På den måde 
involveres mange mennesker, og det kan tilstræbes, at ingen holdes uden for (Socialministeriet, 
2005).

Kommunalbestyrelsen har en række muligheder for at igangsætte og sikre rammerne for en lokal 
debat om udviklingen i landsbyerne. Kommunalbestyrelserne kan bl.a. tage initiativ til dialog ved 
at opfordre lokalsamfundene til at komme med inputs og bidrag til kommunens eventuelle for-
mulering af en landdistriktspolitik. En landdistriktspolitik, der bl.a. sætter fokus på udviklingen i 
landsbyerne i kommunen, rummer også mulighed for at udarbejde egentlige udviklingsplaner for 
de enkelte landsbyer. 

Arbejdsudvalget anbefaler, at kommunerne bruger dialog og samarbejde i arbejdet for at fremme 
udviklingen i landsbyerne. Det handler om at være i dialog med landsbyens beboere, landbruget, 
det øvrige erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter, de grønne organisationer, landsbyorganisationerne 
og de offentlige myndigheder. Det skal også ses som en anbefaling til beboerne i landsbyerne i 
yderområderne om selv at bidrage aktivt. 

Arbejdsudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelserne i den kommende kommuneplanlægning 
inddrager spørgsmålet om udviklingen af landsbyerne og formulerer en politik for landsbyerne som 
en del af kommunens landdistriktspolitik. Med udgangspunkt i landsbyernes eksisterende kvaliteter 
kan der tages stilling til rollefordelingen mellem kommunens større byer og landsbyerne, evt. ved 
at se landsbyerne i et netværk. Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken kan kommunalbesty-
relsen formulere særskilte visioner for landsbyerne og udmønte disse i egentlige udviklingsplaner 
for de enkelte landsbyer. Forslag til udvikling af de enkelte landsbyer kan også komme fra borgere, 
organisationer m.fl.

Udvikling af landsbyerne i yderområderne kan være en vanskelig og ressourcekrævende opgave, 
ikke mindst i de tilfælde hvor der kræves en større renoverings- og saneringsindsats. Efter Arbejds-
udvalgets opfattelse kan det blive nødvendigt med både kommunal og statslig opmærksomhed på 
problemet.  

Arbejdsudvalget skal i den forbindelse opfordre kommunalbestyrelserne, lokale aktører og 
andre interessenter til at være opmærksomme på de muligheder, der allerede findes for at under-
støtte udviklingsplanerne med økonomiske midler fra fx landdistriktspuljen, byfornyelsesmidlerne 
og midler fra henholdsvis strukturfondene og landdistriktsprogrammet. Det skal dog bemærkes, at 
tildeling af en del af disse økonomiske midler kræver medfinansiering.  
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Kommuneplanen
Som følge af kommunalreformen er det kommunerne, som planlægger for udviklingen i byerne 
og det åbne land under iagttagelse af de overordnede statslige interesser og regionsrådets visioner. 
På denne måde samles trådene i kommuneplanerne. Kommuneplanen indeholder rammer for 
indholdet af lokalplaner og retningslinier for arealanvendelsen for emner, der ikke kan realiseres 
gennem lokalplanen.

De nye kommuneplaner kommer til at fungere som grundlag og ramme for kommunernes ad-
ministration af planlovens landzonebestemmelser og for administrationen af en række sektorlove, 
fx miljøbeskyttelseslov og naturbeskyttelseslov.

Samspillet mellem en kommuneplanstrategi, en landdistriktspolitik, der bl.a. sætter fokus på ud-
vikling af landsbyerne, og de konkrete retningslinier for arealudlæg i kommuneplanen kan give den 
enkelte kommune et overblik over kommunens interesser i den samlede udvikling i kommunens 
landsbyer og i omgivelserne omkring landsbyerne. Kommunerne kan på denne måde definere 
rammerne for aktiviteter, som kan fremme den ønskede udvikling i kommunen, herunder hvordan 
den kommunale planlægning kan bidrage til at understøtte udviklingen. 

Ved at udarbejde overordnede rammer for den enkelte landsby får kommunen et solidt grundlag 
for at behandle enkeltsagsansøgninger, zonesager og byggesager. Det bliver også nemmere for 
landsbyens beboere at orientere sig om, hvad der er mulighed for at realisere i den enkelte landsby. 
(Inspiration fra Juelsminde kommuneplan 2004-2016)

Regionale udviklingsplaner
Regionerne skal i deres udviklingsplaner fremlægge en overordnet vision for den fremtidige 
udvikling af regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, erhverv, 
turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Den regionale udviklingsplan skal således udtrykke, 
hvad regionsrådet anser for vigtigt for at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. 

På erhvervsområdet skal den regionale udviklingsplan basere sig på de regionale erhvervsud-
viklingsstrategier, der udarbejdes af de regionale vækstfora. De regionale vækstfora skal endvidere 
udvikle og prioritere initiativer til at forbedre de lokale vækstvilkår. Udviklingen vil fra statens side 
blive støttet gennem de midler, der er knyttet til EU’s strukturfonde.

Kommunerne og regionerne kan bruge de regionale erhvervsudviklingsstrategier og udviklings-
planer til at fremme udviklingen i landsbyerne. Samarbejdet mellem kommuner, regioner og andre 
lokale og regionale aktører kan bidrage til sammenhæng og helhed på regionalt niveau i indsatsen, 
der er rettet mod at skabe udvikling i landsbyerne. Arbejdsudvalget understreger, at det er vigtigt 
for udviklingen i landsbyerne, at den regionale udviklingsplan udarbejdes i samarbejde mellem 
region og kommuner.

Samarbejdet mellem kommunale og regionale myndigheder vil også have positiv betydning i 
arbejdet med at opnå økonomisk støtte til gennemførelse af den fælles politik gennem EU’s struk-
turfondsmidler og Landdistriktsprogrammet. Samarbejdet om indsatsen for landsbyudvikling kan 
endvidere være afgørende for, at der lokalt og regionalt udvikles en forståelse af landsbyernes 
funktioner i kommune og region, ikke kun i forvaltningerne, men også i befolkningen som sådan. 
Denne forståelse af strategien kan dermed fastholde og styrke forståelsen af landsbyernes bidrag 
til den regionale identitet.
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X   Lokalplanlægning som et redskab til at fremme rammer for udvikling
Lokalplanen er en konkret og detaljeret plan for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen er 
derfor et godt redskab for kommunalbestyrelsen til at præge udviklingen i kommunen. Med en 
lokalplan kan kommunalbestyrelsen påvirke kvaliteten af de fysiske omgivelser i de enkelte lands-
byer i kommunen. Det kan handle om udformning af bebyggelse (herunder bevaring), anvendelsen 
af arealer og om vejforløb, beplantning, forskønnelse af offentlige mødepladser m.v.

Et forslag til lokalplan skal fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger, så borgere, virksomheder 
eller foreninger kan deltage i debatten. Udarbejdelsen af et lokalplanforslag er derfor velegnet til at 
gennemtænke de planlægningsmæssige problemstillinger i området og en god mulighed for at gå 
i dialog med borgerne om ønskerne til udvikling i landsbyen.

Gennem en lokalplan kan de mange forskellige interesser i lokalområdet afvejes og diskuteres 
offentligt på forhånd. Lokalplanen kan bruges til at fastlægge, hvad forskellige områder fremover 
skal anvendes til, og hvordan bebyggelse, veje og friarealer skal udformes. 

Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver 
ikke grundejerne handlepligt. Den anvendelse, bebyggelse, beplantning m.v., som en lokalplan 
åbner mulighed for, er af betydning for bygherrer, naboer og andre med interesse for landsbyens 
og kommunens udvikling. 

Lokalplaner og landsbyer
Det er i dag muligt for kommunerne at afgrænse de enkelte landsbyer i kommuneplanen og udar-
bejde et sæt overordnede rammer for hver enkelt landsby, hvoraf det fremgår, hvilke rammer der er 
dels for fremtidig lokalplanlægning, dels for fremtidig enkeltsagsbehandling.

Enkelte kommuner har allerede i kommuneplanerne formuleret en målsætning for kommunens 
afgrænsede, mindre landsbyer. Hver afgrænset landsby har sin egen kommuneplanramme med de 
bestemmelser og særlige forhold, som gælder netop for denne landsby. Her kan bl.a. læses om lands-
byens historie og særlige karakter, og man kan se, hvilke begrænsninger og udviklingsmuligheder 
der gælder for netop denne landsby. De generelle retningslinier supplerer den enkelte landsbys egne 
bestemmelser med retningslinier, der gælder for alle de afgrænsede landsbyer og indeholder mere 
generelle retningslinjer om byggeriets udformning, størrelse, bebyggelsesprocenter mm.

Lokalplanen kan betegnes som en slags ”kontrakt” mellem kommunalbestyrelsen og borgerne. 
Kommunalbestyrelsen skaffer sig ret til at give byggetilladelse til det, der beskrives i lokalplanen, og 
forpligter sig samtidig til at sørge for, at anvendelsen og bebyggelsen mv. overholder lokalplanens 
bestemmelser, og til at inddrage berørte naboer m.fl., før der dispenseres fra lokalplanen.



34 35

Lokalplaner og deltidsbosætning
I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen bestemme, at ejendomme inden for lokalplanens geo-
grafiske område eller i dele heraf kun må anvendes til ”helårsbeboelse”. Det skal klart fremgå 
af lokalplanen, at kommunen ønsker, at ejendommene skal være permanente helårsboliger. Hvis 
det af en lokalplan kun fremgår, at ejendommene skal anvendes til ”beboelse”, vil det ikke være i 
strid med lokalplanen, hvis ejendommene anvendes som ferie- og fritidsboliger, herunder deltids-
bosætning.

Det bemærkes, at lokalplanbestemmelser kun har virkning for fremtiden. Det betyder, at både den 
nuværende, lovlige anvendelse kan fortsættes, men naturligvis også, at anvendelsen kan ændres i 
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.  

Boliger, der ikke fra begyndelsen har været omfattet af en lokalplanbestemmelse om helårsbe-
boelse, kan imidlertid senere blive omfattet af bestemmelsen, hvis ejendommen i 3 år har været 
brugt til helårsbolig. Håndhævelse af lokalplaner og deres bestemmelser påhviler kommunerne. 

I landzone vil ændret anvendelse kræve en landzonetilladelse, dog ikke ved en (eksisterende) 
helårsboligs overgang til fritidsbolig. I en ”bonus”-landzonelokalplan kan kravet om indhentning 
af landzonetilladelse være ophævet, således at området alene reguleres af lokalplanen. En land-
zonetilladelse kan ”styre” anvendelsen af en boligbebyggelse, fx bestemme om det skal være en 
fritidsbolig, herunder deltidsbosætning, eller helårsbeboelse.

Også i boligreguleringsloven findes der regler om fastholdelse af helårsboliger som sådanne.  
Efter boligreguleringslovens § 50 må en bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til 
helårsbeboelse, ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tages i brug til sommerbeboelse eller 
lignende midlertidig benyttelse. Hvis ejeren har benyttet boligen i strid med bestemmelsen, kan 
kommunen anvise en boligsøgende, som ejeren har pligt til at udleje boligen til, og ejeren kan efter 
bestemmelsen i lovens § 52 idømmes bødestraf. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om 
boligreguleringslovens regler om benyttelse af boliger skal være gældende i kommunen.

Det bemærkes, at denne bestemmelse er svær at håndhæve – særligt i områder, hvor der ikke er 
boligmangel.  

Lokalplanlægning til sikring af kvalitet i landsbyerne
Mange landsbyer har en landskabelig placering, et bebyggelsesmønster eller et sammenhængende 
vejnet, som sammen med bygninger og bebyggelser udgør et særligt landsbymiljø. Lokalplanlæg-
ning er et vigtigt redskab for kommunen til at opnå et tilfredsstillende landsby- og bebyggelsesmiljø 
inden for de rammer, som sættes for den fremtidige udvikling.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om en landsby, en bebyggelse eller en bygning er 
bevaringsværdig og fastsætter rammerne for fremtidigt byggeri i landsbyen.

I lokalplanen kan der fastsættes bestemmelser om bebyggelsers omfang, placering og udformning, 
herunder også for bevaring af bebyggelse. Detaljeringsgraden af bestemmelserne om bebyggelsens 
udformning skal ses sammen med lokalplanens formål og kan spænde fra bestemmelser om 
bebyggelsesprocent og etageantal til fastlæggelse af et konkret, detaljeret beskrevet projekt.

Krav til materialer, farver, tagformer osv. kan indarbejdes i lokalplanen, hvis de har betydning for 
karakteren af den bebyggelse, kommunalbestyrelsen ønsker i området. Der kan fx være grund til 
at medtage regler om bebyggelsens udformning, når ny bebyggelse skal indpasses i eksisterende 
bebyggelse, og man ønsker at fastholde en karakteristisk byggestil, ved tilpasning til landskabet, 
eller hvis kommunalbestyrelsen ønsker at sikre harmoni i en ny bebyggelse.

Arbejdsudvalget anbefaler, at kommunerne aktivt bruger lokalplaninstrumentet til at præcisere 
rammerne for udviklingen i de enkelte landsbyer. Gennem lokalplanlægningen har kommunalbe-
styrelserne mulighed for at diskutere rammerne for bosætning (og deltidsbosætning), for bevaring 
og fremme af kvalitet og for en udvikling af rammerne for erhvervslivet med de aktører, som har 
interesser heri. 
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Bilag A Igangværende aktiviteter

Oversigt over igangværende aktiviteter, som har relevans for Arbejdsudvalget, og som er sat i gang 
af de ministerier og organisationer, som er repræsenteret i Arbejdsudvalget.

Danmarks Naturfredningsforening:

Titel Fremtidens Natur i Kommunerne

Formål Projektet har til formål, at DNs afdelinger i hver kommune udarbejder 
en pjece, der nærmere beskriver kommunens eksisterende natur og 
fremtidige potentialer for naturgenopretning. Formålet er at inspirere 
bl.a. kommunerne til gennem planlægning og anden målrettet indsats 
at sikre et sammenhængende naturnetværk såvel i kommunerne, som 
på tværs af kommunegrænser.

Ansvarlig myndighed Fremtidens Natur i Kommunerne udarbejdes af Danmarks Naturfred-
ningsforenings lokale afdelinger

Beskrivelse af initiativ  Danmarks Naturfredningsforenings vision er, at Danmark skal have 
eller aktivitet mere natur. Meget mere. Natur, der hænger sammen. Natur, hvor dyr, 

planter og mennesker kan bevæge sig frit på enge, strande og heder 
uden at skulle forcere boligområder, motorveje og industriområder.

 Helt konkret vil Danmarks Naturfredningsforening skabe et netværk af 
naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet. 
Det dannede grundlag for udgivelse af bogen Fremtidens Natur i Dan-
mark, der på landsplan fastlægger det overordnede naturnetværk.

 Fremtidens Natur i kommunerne er en videreudvikling og konkretiser-
ing af det nationale netværk. DN’s lokale afdelinger udarbejder deres 
konkrete bud på fremtidens natur i deres kommune.

 Hensigten er at inspirere kommuner og andre myndigheder til at 
optage netværket i den kommunale planlægning, og komme med 
konkrete forslag til forbedring af naturen og til bedre naturoplevelser til 
glæde for naturen og den lokale befolkning. 

Forventet betydning  Projektet giver landsbybeboerne et bedre billede af, hvilke kvaliteter i 
for landsbyerne i  natur og landskab der findes i deres omgivelser, og kommer med bud 
yderområderne på, hvordan de kan sikres, forbedres og fremmes.

Hjemmeside eller link www.dn.dk/fremtidensnatur
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Danmarks Naturfredningsforening:

Titel Danmarks fredede områder

Formål Mere end fem procent af Danmarks areal er fredet natur, hvilket er til 
gavn og glæde for både naturen og den danske befolkning. De fredede 
områder er håndplukkede naturperler gennem snart 100 år, som rum-
mer værdifuld og bevaringsværdig natur, der sammen med områdernes 
ofte spændende kulturhistorie indbyder til lærerige oplevelser for både 
store og små. 

 Det er dog langt fra i alle fredede områder, at der sker en aktiv natur-
formidling. Dermed lever mange herhjemme i uvidenhed om de fre-
dede områders natur- og herlighedsværdier og deres muligheder for 
naturoplevelser. Dertil kommer, at mange fredninger i dag lider under 
manglende pleje, hvilket ødelægger områdernes naturkvaliteter. Begge 
dele vil vi meget gerne ændre på i Danmarks Naturfredningsforening.

 Vi har derfor igangsat projekt ”Danmarks fredede områder”, som skal 
resultere i en lang række lokale naturformidlings- og plejeprojekter i 
fredede områder over hele landet.

Ansvarlig myndighed Danmarks Naturfredningsforening samt andre, som ønsker at medvirke 
i de enkelte projekter. Det kan eksempelvis være lodsejere, kommunen, 
andre interesserede foreninger og organisationer eller lokale borger-
grupper.

Beskrivelse af initiativ  Danmarks Naturfredningsforenings ambition er, at vi inden 2010 indgår 
eller aktivitet i et samarbejde med mindst 60 af landets kommuner og berørte lods-

ejere med henblik på at etablere formidlings- og plejeprojekter i en lang 
række fredede områder over hele landet. Særligt vil vi sætte fokus på 
de mellemstore og mindre fredninger i yderområderne, som ikke har 
den store bevågenhed i dag.

Forventet betydning  De enkelte projekter med naturformidling i fredede områder vil først 
for landsbyerne i  og fremmest være et godt natur- og fritidstilbud for både befolkningen i 
yderområderne området og for de besøgende. Derudover ligger projekter op til nært 

samarbejde mellem eksempelvis lokale foreninger, lodsejere og kom-
munen, hvilket vil fremme både den lokale dialog og opmærksom-
heden omkring lokalområdet.

Udgiftsramme De konkrete projekter skal finansieres dels af projektdeltagerne, dels af 
ekstern søgte midler. Der vil blive taget stilling til finansieringsmodel i 
forbindelse med hvert enkelt projekt. 
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Dansk Landbrug:

Titel Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup

Formål Formål:
 -  at være en paraplyorganisation for initiativer, der har en kulturel eller 
  social målsætning, 
 - at skabe et netværk for kommunikation og samarbejde, 
 -  at støtte foreninger med almennyttige formål og udvikle by og land 
  som et dynamisk og godt bosted. 
 -  at være landsbyråd og herigennem varetage kontakten med myn-
  digheder, råd og organisationer.

Beskrivelse af initiativ  Ideen med projektet er, at landbruget og landsbyerne i forening skal 
eller aktivitet skabe fornyelse i landområderne og fremme udviklingen gennem 

fælles vækst og innovation. 

 Multinetværket er et organ, der koordinerer samarbejdet mellem 
foreningerne om lokale arrangementer. Endvidere kan Multinetværket 
planlægge aktiviteter, der for de enkelte foreninger kan virke over-
vældende. 

 Multinetværkets styrelse er et organ, som består af 10 personer, der har 
relationer til en eller anden gruppe i lokalsamfundet. Medlemmerne 
udpeges på årsmødet i marts. Multinetværkets åbne vækstforum 
afholder med mellemrum møder for alle, hvor nye ideer opstår. Hvis 
disse ønskes realiseret, dannes evt. en ny selvstændig forening under 
Multinetværket. Fokusgrupperne udfører selvstændige projekter, evt. 
med selvstændige budgetter. 

Forventet betydning Multinetværket kan inspirere andre landsbyer i yderområderne til at tage 
for landsbyerne i lignende initiativer. Der er udarbejdet en pjece om projektet, som er 
yderområderne tilgængelig på hjemmesiden. 

Hjemmeside eller link www.poulstrup.net
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Dansk Landbrug:

Titel Ny På Landet

Formål Projektet skal, gennem lokale aktiviteter, gøre det mere attraktivt at 
flytte ud i landdistrikterne. Et vigtigt element i projektet er skabelsen af 
netværk mellem de, der allerede bor på landet og i landsbyerne, og de, 
der flytter der til. 

Ansvarlig myndighed Organisationerne bag initiativet er LandboUngdom, 4H og Dansk 
Landbrug. Desuden tilknyttes andre foreninger og organisationer til de 
lokale netværk, hvor det er relevant, eksempelvis borgerforeninger. 

Beskrivelse af initiativ  Ny På Landet vil, i kraft af en række pilotprojekter, udarbejde ideer og 
eller aktivitet detaljerede forslag til, hvordan man som borger i en landsby kan skabe 

aktiviteter og netværk gennem forskellige initiativer. 

 Ny På Landet er et projekt, som bygges op om et fast koncept; fra der 
kommer nye naboer til landsbyen og opland og det efterfølgende år. 
Der afholdes 4-5 aktiviteter, der skal introducere de nye naboer til livet 
på landet. Konkret består projektet af en række delelementer, fx en 
række lokale aktiviteter, hjemmeside og koncepter for, hvordan man 
som landsby og lokalsamfund kan lave aktiviteter, der støtter op om 
skabelsen af netværk. 

Forventet betydning  Det vil have betydning for de, som gerne vil tage initiativ til aktiviteter, 
for landsbyerne i  at de kan anvende andres programmer for fx en fælles ”landsbydag” 
yderområderne eller blive inspireret af aktiviteter og metoder frem for at skulle starte 

forfra. Projektet vil med forslag til koncepter og aktiviteter gøre det 
mere attraktivt at igangsætte aktiviteter i den enkelte landsby og 
derved bliver det mere attraktivt at bo i landsbyerne i yderområderne.

Hjemmeside eller link www.nypaalandet.dk  
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Dansk Landbrug:

Titel Madskoler 

Formål Ideen med Madskolerne er at give børn og unge viden om sund mad, 
kost og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde. Målet med 
Madskolerne er, at det skal være sjovt og motiverende, så børnene har 
lyst til at fortsætte de gode takter, når Madskolen slutter. 

 Formålet med Madskolerne er, at børnene: 
 - Møder produkter fra dansk landbrug 
 - Får værktøjer til at gøre varieret kost til et naturligt valg 
 -  Har gode oplevelser med mad og motion 
 -  Har det sjovt

Ansvarlig myndighed Landbrugsraadet og 4H

Beskrivelse af initiativ  Madskoler foregår ved at børn og unge bruger dagtimerne i en uge af 
eller aktivitet deres ferie på at lave mad, lære om kost og lave motion. Der bliver også 

tid til at lege, tage på gårdbesøg og tilberede maden til en festaften 
sammen med forældrene. 

 Madskolerne bliver holdt på skoler rundt omkring i hele landet. Mad-
skolerne ligger hovedsagligt i starten og slutningen af sommerferien, 
enkelte steder afholdes der ligeledes Madskoler i efterårsferien. Den of-
ficielle aldersgrænse er 8-12 år, men kan variere Madskolerne imellem. 

 Instruktørerne på Madskolerne arbejder frivilligt. 

Forventet betydning  Madskolerne giver mulighed for at skabe et fællesskab på tværs af børn 
for landsbyerne i  og voksne i landsbyerne og skaber aktiviteter for børnene i deres eget 
yderområderne nærområde i en periode (skoleferier), hvor der ellers ikke er tilbud til 

børnene. 

Udgiftsramme Der er plads til ca. 20 børn på hver Madskole. Alle Madskole-deltagere 
betaler 450 kr. for en uges Madskole-ophold. Herudover får de enkelte 
Madskoler et sponsorat pr. deltagende barn svarende til ca. 90 kr. Det 
er op til den enkelte Madskole at få pengene til at slå til. Er der under-
skud, står det for den enkelte 4H klub / region’s egen regning, er der 
overskud, går pengene ligeledes til klubben / regionen. Nogle Madskoler 
søger økonomisk støtte via fonde, kommunen og lokalsamfundet.

Hjemmeside eller link www.madskoler.dk 
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Dansk Landbrug

Titel Spor i Landskabet

Formål Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på 
vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver 
lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt 
etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land. 

 Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem 
brugerne af sport og jordejerne. De markerede spor er med til at give 
befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt 
skabe interesse og forståelse for produktion i landskabet. 

Ansvarlig myndighed Spor i Landskabet er et samarbejde mellem:
 Amtsrådsforeningen/Danske regioner
 Danmarks Naturfredningsforening
 Dansk Skovforening
 Friluftsrådet
 Landbrugsraadet
 Landdistrikternes Fællesråd
 Skov- og Naturstyrelsen

Beskrivelse af initiativ  Projektet Spor i Landskabet blev søsat i 1997 som et fælles projekt 
eller aktivitet mellem friluftsorganisationerne og Landbruget om ad frivillighedens vej 

at etablere vandrestier i det åbne land. ”Sporerne”, som vandrestierne 
kaldes, skal give befolkningen mulighed for ”rå” og anderledes natur-
oplevelser og kulturoplevelser, samt skabe dialog mellem forbrugeren 
og jordbrugeren. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale 
med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov 
og/eller åbne land.

Forventet betydning  Spor i Landskabet giver landsbyens borgere mulighed for, sammen med 
for landsbyerne i  lodsejerne, at skabe vandrestier i det åbne land. Udover muligheden for 
yderområderne øget adgang til det åbne land er projektet en god katalysator for 

borgerinddragelse og dialog mellem aktørerne i projektet. 

Udgiftsramme Projektgruppen, der ønsker at etablere et spor, er også ansvarlig for 
at søge midler til materialer til etablering og trykning af informa-
tionsfolder.  Projektsekretariatet bidrager med råd og vejledning samt 
opsætning af folder. 

Hjemmeside eller link www.spor.dk 



40 41

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne:

Titel Opbygning af database vedrørende udviklingen i landdistrikterne

Formål For at sikre et overblik over eksisterende data omkring landdistrikter, 
landsbyer og yderområder etableres en database med registerdata og 
litteratur.

Ansvarlig myndighed Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter,
 Lektor Villy Søgaard.

Beskrivelse af initiativ  Data kan have flere former. Der er for det første almindelige register-
eller aktivitet data, som typisk er indhentet af Danmarks Statistik eller andre. For det 

andet kan data også være indsamlet af instituttet eller andre i forbin-
delse med surveys o. lign.    

 Desuden vil der løbende blive udarbejdet oversigt over ny relevant 
litteratur.

Forventet betydning  Ved at samle og bearbejde de mange spredte data om landdistrikter og 
for landsbyerne i  yderområder vil databasen lette arbejdet med at foretage nye under-
yderområderne søgelser og vil medvirke til at sætte fokus på problematikken.

Udgiftsramme Finansieres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hjemmeside eller link www.iful.sdu.dk

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne:

Titel Landdistrikternes regionale afhængighed

Formål Der er stigende opmærksomhed omkring de regionale forholds 
betydning for landdistrikterne. Undersøgelsen skal på et aggregeret 
niveau give et bud herpå.

Ansvarlig myndighed Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter,
 Institutleder Flemming Just

Beskrivelse af initiativ  Samtidig med at der i mange lande er fokus på den regionale sammen-
eller aktivitet hæng, når der skal skabes landdistriktsudvikling, er regionsbegrebet 

under forandring i Danmark. I undersøgelsen diskuteres, hvorledes 
regioner hensigtsmæssigt afgrænses i forhold til problemstillingen 
”landdistrikters regionale afhængighed”, og der vil blive givet (et eller 
flere) konkrete forslag til en regionskategorisering. 

Forventet betydning  Landsbyudvikling er en central del af landdistriktsudviklingen, hvorfor 
for landsbyerne i  landsbyerne vil nyde godt af, at der skabes udviklingsværktøjer med
yderområderne fokus på regional udvikling.
 
Udgiftsramme Finansieres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hjemmeside eller link www.iful.sdu.dk
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Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne:

Titel Kommunalreformen og landdistriktspolitikken  

Formål Der igangsættes et ph.d.-stipendium, som følger udviklingen af land-
distriktsdagsordenen i kommunerne, herunder betydningen af en 
formuleret landdistriktspolitik, og samspillet mellem landdistriktspoli-
tikken og tilrettelæggelsen af den offentlige service i landdistrikterne.

Ansvarlig myndighed Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter.

Beskrivelse af initiativ  Med ph.d.-stipendiet undersøges tilrettelæggelsen af landdistriktspoli-
eller aktivitet tikken generelt i de nye kommuner, hvorefter 2-3 kommuner udvælges 

for dybtgående studier. Disse skal bl.a. fokusere på udviklingen i den 
offentlige velfærdsservice i landdistrikterne.

Forventet betydning  Det må forventes, at den offentlige velfærdsservice i de kommende år 
for landsbyerne i  koncentreres i færre landsbyer. Undersøgelsen vil belyse tendenser og 
yderområderne konsekvenser.

Udgiftsramme Finansieres af Syddansk Universitet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hjemmeside eller link www.iful.sdu.dk

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne: - Antologi:

Titel Svendsen, G.L.H. & H.W. Tanvig, red. (2007): 
 Landvindinger. Landdistriktsforskning- og perspektiver. 
 Syddansk Universitetsforlag

Formål 1) Status på dansk landdistriktsforskning anno 2007
 2) Til undervisningsbrug på højere læreanstalter
 3) Populærvidenskabelig formidling
 4) Håndbog for forskere og praktikere

Ansvarlig myndighed Igangsat af det fhv. Center for Forskning og Udvikling af Landdistrikter 
i 2005. Herefter kørt videre af Institut for Forskning og Udvikling af 
Landdistrikter v. lektor, ph.d. Gunnar Lind Haase Svendsen, i samar-
bejde med lektor Hanne W. Tanvig, KVL.

 Projektet er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Beskrivelse af initiativ  Tværvidenskabeligt, rækkende fra landbrugsvidenskabelige bidrag (DJF, 
eller aktivitet Foulum) til kulturvidenskabelige bidrag.
 Der er lagt stor vægt på formidling.
 Der er generelt stort fokus på yderområdernes problemer og ud-

fordringer, herunder fysisk planlægning, modernisering af bebyg-
gelsen, samt udnyttelse af herlighedsværdier og sociale netværk.

Forventet betydning  1) Det vil være oplagt at bruge bogen som debatoplæg ude i lokal-
for landsbyerne i   samfundene.
yderområderne 2) Almen oplysning.
 3) Bogen rummer mange politikanbefalinger, som formodentlig vil få 
  en vis indflydelse på nationale og regionale landdistriktspolitikker.
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Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne: Tidsskrift artikel:

Titel Svendsen, G.L.H. & J.F.L. Sørensen (2007) “There’s more to the picture 
than meets the eye: Measuring tangible and intangible capital in two 
marginal communities in rural Denmark”.

 Journal of Rural Studies

Formål 1) Præsentation af et nyt redskab til måling af ressourcer i udkants-
 samfund kaldet DLD (Differential Local Development). Instru-

mentet inkluderer statistisk (kvantitativ) måling, samt måling vha. 
feltarbejds- og historie-metoder (kvalitativ måling). Caseområder: 
Klitmøller i Hanstholm Kommune og Karby, Morsø Kommune.

 2) På længere sigt er målet at udarbejde et nationalt og internationalt 
  rating-system for udkantssamfund. 

Ansvarlig myndighed Denne forskning udspringer af forskningsprojektet ”Lokale forskelle 
og udvikling i udkantsområder”, delfinansieret af Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet.

Beskrivelse af initiativ 
eller aktivitet Socioøkonomisk måling af ressourcer i udkantssamfund.

Forventet betydning  1)  Det vil være oplagt at bruge bogen som debatoplæg ude i 
for landsbyerne i   lokalsamfundene.
yderområderne 2)  Almen oplysning.
 3)  Bogen rummer mange politikanbefalinger, som formodentlig vil få 
  en vis indflydelse på nationale og regionale landdistriktspolitikker.
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Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne:

Titel Interreg-projektet Baltic eHealth – dansk delprojekt: ”Access to health 
care service in marginal rural areas: Which impact does it have on 
settlement preferences?”

Formål Undersøge, hvorvidt adgang til lokale sundhedsydelser (læge, hospital, 
hjemmepleje o.lign.) i udkantsområder har betydning for, om folk vil 
flytte til området/blive boende i området.

Ansvarlig myndighed Interreg, EU.

Beskrivelse af initiativ  Spørgeskema-undersøgelse med ca. 1000 besvarelser i hhv. Odense og 
eller aktivitet Ærø + en mindre, opfølgende tlf.interview-undersøgelse.
 Flg. 2 publikationer indtil videre:
 1) Sørensen, J.F.L. & G.L.H. Svendsen (2006): Adgang til sundheds-
  ydelser i yderområder: Hvilken betydning har det for bosætningen?
  Udkommer i IFUL Skriftserie forår 2007.
 2) Sørensen, J.F.L. & G.L.H. Svendsen (2006): Access to health care 
  service in marginal rural areas: Which impact does it have on 
  settlement preferences?” Udkommer 2007 i: Baltic eHealth, final 
  report. Interreg.

Forventet betydning  1)  En populærvidenskabelig formidling i tidsskrifter og aviser vil følge 
for landsbyerne i   mhp. at informere centrale myndigheder, lokale beboere og andre 
yderområderne  interesserede om resultaterne.
 2)  En vis indvirkning på den nationale og regionale politik på sundheds-
  området, herunder baggrundsinformationer, der yderligere kan kva-
  lificere debatterne.
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Landdistrikternes Fællesråd:

Titel Den Mobile InfoStand

Formål Med visionen om at vende fraflytningen fra landdistrikterne og være 
med til at skabe et vist befolkningsgrundlag har Landdistrikternes Hus 
igangsat projekt Mobile InfoStand som et led i synliggørelse af land-
distrikterne – ikke kun i landdistrikterne, men også i byerne og specielt 
dér, hvor potentielle tilflyttere til landdistrikterne befinder sig, og som 
har interesse i de værdier, landdistrikterne tilbyder. På InfoStanden er 
der både visuelle og sanselige inputs for alle i familien.

 Målsætningerne for InfoStanden er bl.a. at:
 • skabe interesse og indsigt hos bymennesker, der kunne tænke sig at 
  flytte på landet 
 • øge bosætningen i landdistrikterne 
 • skabe vidensdeling, erfaringsoverdragelse og information om værdierne
  ved at bo på landet, om bosætning, om borgerinddragelse mm. 
 • skabe bæredygtige landdistrikter 
 • højne levevilkårene på landet.

Ansvarlig myndighed Landdistrikternes Fællesråd

Beskrivelse af initiativ  Hvad er InfoStanden?
eller aktivitet InfoStanden er et sammenklappeligt telt på 6 x 3 meter med infostande 

for samarbejdspartnere inden for landdistriktsområdet. Derudover vil 
pladsen foran teltet blive dannet som et lille landdistriktsmiljø med 
caféborde og –stole og aktiviteter for børn. Der vil blive uddelt give-
aways med annoncering for Landdistrikternes Hus. InfoStanden vil være 
bemandet af engagerede medarbejdere fra Landdistrikternes Fællesråd.

 Samarbejdspartnere
 Vi er ved at finde de samarbejdspartnere, som bør være repræsenteret i 

InfoStanden. Medlemmerne af Landdistrikternes Fællesråd er selvskrevne 
og derudover vil relevante ministerier såsom bl.a. Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet og Fødevareministeriet m.fl. givet være repræsenteret. Øvrige 
samarbejdspartnere, der agerer i landdistrikterne er: banker, ejendoms-
mæglere, forsikringsselskaber, undervisningsinstitutioner, regionale føde-
vareproducenter, lokale kunstnere m.fl. Kommunerne og lokalsamfund er 
også velkomne samarbejdspartnere, når de har behov og motivation.

 Aktiviteter på InfoStanden
 Vi har visioner om at lave nogle aktiviteter for børn såsom bl.a. gøglerak-

tiviteter, gamle lege, kørsel med crosser (hvis pladsen tillader det) mm. 

 Derudover vil der være en konkurrence for hele familien med udgangs-
punkt i temaet ”Bor du på landet?” Konkurrencen spørger ind til din 
egen livssituation, dine succes’er, krydret med informationer og fakta-
oplysninger. Når besøgende går fra InfoStanden, skulle der gerne være 
sået et ”lille frø” i deres underbevidsthed, der kan spire og medvirke 
til at træffe bestemmelser i forhold til deres liv, og måske flytter de på 
landet, hvis de ikke allerede bor der.

 
 Hvor vil det være muligt at møde InfoStanden?
 I 2007 kører InfoStanden som et pilotprojekt, og den vil kunne mødes 

ca. 5-10 steder rundt i landet på dyrskuer, boligmesser, indkøbscentre, 
til byfester mm. InfoStanden vil kunne mødes dér, hvor potentielle 
tilflyttere til landdistrikterne befinder sig. I 2008 forventer vi, at den vil 
være repræsenteret endnu flere steder.

Forventet betydning  Lokalsamfundene kan markedsføre sig sammen med større virksomheder 
for landsbyerne i  og organisationer, i forhold til gennem værdier at tiltrække bosætning i 
yderområderne lokalområdet.

Udgiftsramme Der er gratis for lokalsamfundene at deltage.
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Landdistrikternes Fællesråd:

Titel Landdistriktsmesse 2008

Formål Landdistriktsudviklingens mange parter, nationalt og globalt, mødes til 
landdistriktsdage på tværs af lokalsamfund, offentlige instanser, ind-
sats og nationalitet. Der skabes således et rum, hvor landdistriktsudvik-
lingen sætter dagsorden på alle niveauer og dermed skabes en 
vidensdeling og synlighed.

Ansvarlig myndighed Landdistrikternes Fællesråd

Beskrivelse af initiativ  Messecentret danner rammerne for udstillinger, seminarer, forsamlinger, 
eller aktivitet kommunikation, oplevelser, markedsføring og politik. Landdistriktsmessen 
 skaber en blå linie, som er for de ansatte og en grøn linie for de frivillige 

ildsjæle. Målet er, at mange tusind mennesker fra hele Europa, primært 
Danmark, mødes under overskriften Landdistrikternes fremtidige 
udvikling.

 På den måde synes der at være gode muligheder for at skabe stor syn-
lighed i medier og dermed chance for at nå ud til mange af landdistrik-
ternes borger. Dermed kunne mange nye potentielt interesserede nås.

 Rammerne er Messecentret, hvor der laves aftale om adgang til de nød-
vendige faciliteter.

 Emner, Landdistriktsmessen rummer:
Landdistriktskonferencen
o Det danske Indenrigsministerium afvikler hvert år en konference for 

lokale ildsjæle. Konferencen har til formål at skabe dialog mellem 
ministerium og de udførende i lokalområdet.

Parlament og Folketing
o Der bygges et parlament/Folketing, hvor der på to forskellige dage 

gennemføres en dansk folketingssamling, således at 20-30 politikere 
debatterer med inviterede centrale personer. Der er plads til mange 
tilhørere, der afslutningsvis kan stille spørgsmål. Dette forventes 
transmitteret i TV. På lignende vis arrangeres en parlamentssamling.

o TV transmissionen laves i et samarbejde med TV2 Danmark, som er 
den førende TV station, men samtidig har stationen flere regionale 
TV stationer, som når helt ud til de enkelte lokalsamfund.

Seminarer, fokusgrupper og workshops
o Der gennemføres flere aktuelle seminarer og fokusdialoger, hvor inter-

esserede kan tilmelde sig og deltage i dialog med ressourcepersoner. 
Udbuddet er bredt og for alle deltagende grupper på alle niveauer.

Landdistriktsudstilling – kommercielt
o Der arrangeres en ordinær udstilling, hvor Landdistriktsområdets 

kommercielle parter kan købe en stand og udstille produkter. 
Denne del finansieres og administreres af messecentret.

Landdistriktsudstilling – projekter
o En udstilling for lokalsamfund og projekter, der er undervejs eller 

gennemført. Denne del skal finansieres således, at det bliver gratis 
eller næste omkostningsfrit at deltage for de enkelte. Hallen inddeles 
i stande på 3 x 3 meter. Udstillerne betaler selv for indhold, lys mm.

Landdistrikternes organisationer
  De organisationer og parter, der agerer på området, inviteres til at 

lave deres eget program, udstilling, aktivitet mm. Følgende inviteres: 
Indenrigsministeriet, Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs-
ministeriet, Dansk Landbrug, Danske Menighedsråd, Landboung-
dom, Danmarks 4H, Familie og Samfund, Økologerne, Kyst, Land og 
Fjord, De Samvirkende Købmænd, Haandværksraadet, Friluftsrådet, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Gymnastik & Ungdoms-
forening, Kommunernes Landsforening og flere andre.
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Aktiviteter
  En hal tilrettes, så man kan prøve de typiske aktiviteter, som tilflyt-

tere til landdistrikterne vægter. Eksempelvis, kørsel på crosser, rid-
ning og lign.

Specielle aktiviteter
  Stjernernes rum, som er det fælles EU-rum, hvor journalister og 

deltagere fra EU-lande kan mødes og få den nødvendige hjælp til 
oversættelse og rundvisning. Rummet er samtidig samlingspunkt 
for specielle inviterede gæster.

Kalender
  Landdistriktsmessen gennemføres i foråret 2008.

Forventet betydning  Landsbyerne tilbydes en udstillingsstand, hvor lokale produkter eller
for landsbyerne i  projekter kan synliggøres. 
yderområderne  
 En samlet og stor indsats for synliggørelse og debat i og omkring land-

distrikterne, nationalt og internationalt.

Udgiftsramme Der er gratis for lokalsamfundene at deltage.
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Landdistrikternes Fællesråd:

Titel Infoland

Formål Visionen for dette projekt er at skabe en strøm af viden fra lokalsam-
fundenes aktiviteter og projekter hele vejen til beslutningstagerne og 
tilbage igen. På den måde vil aktørerne i ”InfoLand” medvirke til at skabe 
en bredere viden og et uvurderligt overblik på landdistriktsområdet.

Ansvarlig myndighed Landdistrikternes Fællesråd

Beskrivelse af initiativ  Hjemmesiderne i lokalsamfundene, hos kommuner og i regionerne 
eller aktivitet danner platformen, og i et netværk skabes der en strøm af information 

inden for områderne: Aktiviteter, nyheder og projekter. 

 Således gives adgang til en aktivitetskalender, der til enhver tid fortæller 
om alle aktiviteter i det enkelte lokalsamfund. Videre til alle aktiviteter i 
den pågældende kommune og region. Slutteligt er det muligt at danne 
sig et billede af alle aktiviteter på nationalt plan. 

 Hvordan bindes viden sammen?
 Landdistrikternes Fællesråd har udarbejdet et system, der er i stand til 

at modtage og håndtere informationsstrømme inden for kategorier. 
Med udgangspunkt i dette tilbydes landets nye storkommuner en 
pakkeløsning med platforme eller hjemmesider til alle lokalsamfund i 
kommunen.

 
 Det enkelte lokalsamfund får herefter en hjemmeside, hvorfra de 

tidligere nævnte emner hentes. Hvis lokalsamfundet allerede har en 
hjemmeside, kan denne fastholdes, og informationerne hentes fra 
denne.

 Informationerne kommer fra det enkelte lokalsamfunds hjemmeside 
og videre til den kommunale platform, hvor det hele samles med 
informationerne fra kommunen. Det overordnede billede af aktiviteten 
rundt om i lokalsamfundene skabes, og den fælleskommunale plat-
form er skabt.

Forventet betydning  Informationsniveauet og formidlingen mellem lokalsamfundene i stor-
for landsbyerne i  kommunen forstærkes.
yderområderne  
 Der skabes et fundament til analyse på aktivitet, støtteforanstaltninger 

mm.

Udgiftsramme Kr. 5.000,- pr. lokalsamfund. Omkring 100.000 kr. for en hel stor-
kommune.

Hjemmeside eller link www.infoland.dk/beta Indtil siden er åbnet kan processen følges på 
denne adresse.
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

Titel Indenrigs- og Sundhedsministeriets landdistriktspulje

Formål Puljens formål er, at understøtte udviklingsmulighederne i landdistrik-
terne.

Ansvarlig myndighed Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Beskrivelse af initiativ  Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter hvert år et stort antal projekter 
eller aktivitet i landdistrikterne med midler fra ministeriets landdistriktspulje. 

 I 2007 forventes der afsat ca. 21. mio. kr. til lokalt forankrede for-
søgsprojekter, der har til formål at forbedre udviklingsmulighederne i 
konkrete landdistriktsområder. 

 Der kan eksempelvis være tale om iværksættelse af nye kultur- og 
fritidsaktiviteter i landdistriktet, dannelse af forskellige netværk mellem 
borgere eller mellem erhvervsdrivende i lokalområdet eller udarbejdelse 
af lokale strategier og handlingsplaner, der definerer og præsenterer et 
områdes kvaliteter og muligheder. 

 Ved tildeling af midler til forsøgsprojekter lægges der særlig vægt på, at 
projektet bidrager til at forbedre lokalområdets udviklingsmuligheder 
og bygger på lokal forankring og et folkeligt engagement.

Forventet betydning  En væsentlig del af midlerne fra puljen går til projekter i og omkring 
for landsbyerne i  landsbyer i yderområderne, og landdistriktspuljen er på den måde med 
yderområderne til at understøtte udviklingen i disse områder. 

Udgiftsramme Fra landdistriktspuljen anvendes der årligt ca. 21 mio. kr. til lokalt 
forankrede forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Hjemmeside eller link www.im.dk
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Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

Titel Undersøgelse af skole i landdistrikter

Formål Undersøgelsen skal belyse betydningen af skolers eksistens for udvik-
lingen i lokalområder beliggende i landdistrikter i Danmark.

Ansvarlig myndighed Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Beskrivelse af initiativ  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på foranledning af Det rådgivende 
 udvalg på landdistriktsområdet taget initiativ til en undersøgelse af 

skolers betydning for lokalsamfundet i landdistrikter.

 Der er kun meget begrænset viden om, hvordan skolen spiller ind på 
nærmiljøet i det område, hvor skolen er placeret. I landdistriktsdebat-
ten fremhæves skoler ofte som en væsentlig institution i forhold til det 
lokale liv og aktiviteterne i nærområdet. I lyset af den manglende viden 
på området er der behov for at skabe et mere kvalificeret grundlag 
for debatten om skolers betydning for lokalområder i landdistrikter. 
Undersøgelsen skal bidrage hertil gennem en nuanceret belysning af 
problemstillingen. 

 Undersøgelsen gennemføres af et konsulentfirma for Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet og forventes afsluttet i begyndelsen af 2008. 

Forventet betydning  Undersøgelsen vil bidrage til at skabe større viden om skolers funktioner 
for landsbyerne i  i lokalsamfundet i landdistrikter og om skolelukningers eventuelle betyd-
yderområderne ning for disse områder. Undersøgelsen vil bl.a. også pege på konkrete 

eksempler på, hvordan skolens funktioner i lokalsamfundet (fx som 
bygning til lokale aktiviteter og skaber af netværk) varetages i områder, 
hvor skolen er lukket.    

Udgiftsramme Der er afsat 750.000 kr. til gennemførelse af undersøgelsen. Under-
søgelsen finansieres af informationsprojektmidler fra Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets landdistriktspulje. 
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Miljøministeriet:

Titel Nationalparker

Formål Hovedformålet med oprettelse af nationalparker er at styrke og udvikle 
naturen og landskabet i områder af national og international betydning, 
bl.a. gennem etablering af større sammenhængende naturområder. 

 Der er samtidig mulighed for at tilgodese en række andre formål, 
herunder at fremme friluftsliv, styrke kulturhistoriske værdier og under-
støtte en udvikling til gavn for de berørte lokalområder. 

Ansvarlig myndighed Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet

Beskrivelse af initiativ  Lovforslag om nationalparker blev vedtaget den 24. maj 2007.
eller aktivitet Miljøministeren har efterfølgende den 29. juni 2007 indgået en aftale 

om nationalparker med partierne bag nationalparkloven.

 Med nationalparkaftalen er det besluttet at igangsætte proceduren 
for oprettelse af en nationalpark i Thy, som forventes oprettet 
sensommeren 2008. Samtidig er områderne Skjern Å, Mols Bjerge, 
Kongernes Nordsjælland og Vadehavet inkl. marsken blevet anerkendt 
som særlige oplagte kandidater, hvor der vil blive taget stilling til 
igangsættelse af procedure for oprettelse senere.

 Thy og de fire øvrige områder er udvalgt blandt 10 gennemførte 
projekter, hvor en lokal sammensat styregruppe har udarbejdet et 
forslag til vision, afgrænsning og indhold af en evt. nationalpark. 
Projekternes forslag til afgrænsning omfatter typisk eksisterende skov- 
og naturområder samt åbne kulturlandskaber med landbrugsjord og 
mindre bysamfund.

Forventet betydning  De gennemførte projekter peger på, at en nationalpark især i yder-
for landsbyerne i  områder kan styrke det lokale erhvervsliv, primært som følge af en 
 forøget turisme.

 Projekterne peger endvidere på, at nationalparker vil have en positiv 
indflydelse på bosætning og ejendomspriser i de berørte områder.

Udgiftsramme Der vil først blive afsat statslige bevillinger i forbindelse med oprettelsen 
af de enkelte nationalparker.

 Det forventes, at udgiften pr. nationalpark vil beløbe sig til 3-5 mio. 
kr./år til drift og 5-10 mio. kr. til informationsvirksomhed og udviklings-
projekter rettet primært mod private arealer.

Hjemmeside eller link http://www.skovognatur.dk/ud/oplev/Nationalparker/
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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Titel Landdistriktsprogrammet for 2007-2013

Formål Den 3. akse under programmet giver mulighed for at støtte levevilkår i 
landdistrikterne.

Ansvarlig myndighed Akse 3 bliver primært implementeret gennem såkaldte lokale aktions-
grupper. Lokale parter indgår i disse grupper, der får mulighed for at 
prioritere den lokale indsats under programmet.

 Direktoratet for FødevareErhverv er udbetalende myndighed 

Beskrivelse af initiativ  Under den 3. akse er der mulighed for at yde tilskud inden for følgende:
eller aktivitet • Nye aktiviteter i gamle landbrug
 • Fornyelse i landsbyerne
 • Fritidsaktiviteter for børn og unge
 • Projekter der bevarer og udvikler natur- og kulturarv
 • Lokale netværk
 • Bedre servicefaciliteter
 • Kulturaktiviteter

Forventet betydning  Gennem lokale aktiviteter og prioriteringer understøttes levevilkårene i 
for landsbyerne i  landdistrikterne – herunder også landsbyerne.
yderområderne 

Udgiftsramme Op til 110 mio.kr. årligt (herunder også til driften af de lokale aktions-
grupper). 

Hjemmeside eller link www.landdistriktsprogram.dk
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Socialministeriet:

Titel Byfornyelse i de mindre bysamfund – erfaringsopsamling og erfarings-
udveksling

Formål Socialministeriet har indgået kontrakt med Statens Byggeforsknings 
Institut om et udviklingsprojekt med formålet at indsamle og udveksle 
erfaringer fra arbejdet med bygningsfornyelse, områdefornyelse og 
helhedsorienteret byfornyelse i de mindre bysamfund samt at fremme 
kontakt og netværk mellem aktører på feltet.

Ansvarlig myndighed Socialministeriet

Beskrivelse af initiativ  Projektet skal resultere i udgivelsen af en pjece, der redegør for de 
eller aktivitet kommunale erfaringer med byfornyelse i de mindre bysamfund. Pjecen 

skal bl.a. indeholde en tematisk fremstilling af eksempler på strategisk 
anvendelse af byfornyelsesværktøjet opdelt efter områdetyper, samt en 
præsentation af udvalgte eksempler på ’best practice’. Som afslutning 
for projektet afholdes en konference, der opsamler erfaringerne på 
feltet og formidler disse erfaringer til en bredere kreds af kommuner. 

Forventet betydning  Formidling af erfaringer og dannelse af netværk.
for landsbyerne i 
yderområderne 
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Socialministeriet:

Titel Områdefornyelse

Formål Formålet med områdefornyelse er ved en lokal, koordineret indsats i 
et samarbejde mellem kommunen og de lokale interessenter at igang-
sætte en positiv udvikling i problemramte byområder og gøre dem 
attraktive for bosætning og privat investering.

Ansvarlig myndighed Socialministeriet

Beskrivelse af initiativ  Områdefornyelsen gennemføres af kommunen på baggrund af et 
eller aktivitet politisk vedtaget program, der udarbejdes i samarbejde med borgerne 

og interessenterne i området. Programmet skal sætte bredt ind over for 
de fysiske, sociale og kulturelle problemer, der er defineret i området. 
Programmet skal gennemføres inden for 5 år. 

Forventet betydning  Der er ca. 50 byområder i mindre byer, hvori der er blevet gennemført 
for landsbyerne i  eller er ved at blive gennemført områdefornyelse eller den tidligere ord-
yderområderne ning helhedsorienteret byfornyelse. Heraf er ca. 10 landsbyer i yderom-

råder. Den foreløbige erfaring med ordningen er, at en områdefornyelse 
kan skabe udvikling og netværk i et byområde.

Udgiftsramme Af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse afsættes 50 
mio.kr. årligt til gennemførelse af områdefornyelse. Fordeling af ud-
giftsrammen til områdefornyelse sker efter ansøgning fra de enkelte 
kommuner til Socialministeriet. Ministeriet udvælger de enkelte om-
råder efter en prioriteret rækkefølge og efter en konkret vurdering af 
ansøgningerne.

 For at sikre løsning af de særlige problemer i mindre byer, der er karak-
teriseret ved funktionsudtømning og fraflytning af erhverv og borgere, 
bliver der forlods afsat 20 pct. af udgiftsrammen, svarende til 10 
mio.kr., til områdefornyelse til sådanne nedslidte områder. Den statslige 
støtte kan maksimalt udgøre 10 mio.kr. til et område. Det forudsættes, 
at kommunerne bidrager med mindst det dobbelte af statens tilskud. 
Det kommunale bidrag kan ikke erstattes af andre bidragydere, men 
private bidrag kan supplere støtten.

Hjemmeside eller link www.social.dk
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Socialministeriet:

Titel Bygningsfornyelse

Formål Det overordnede formål er at skabe velfungerende boliger gennem 
istandsættelse og ombygning af boliger, som er væsentligt nedslidte, 
samt etablere og forbedre friarealer.

 Bygningsfornyelse drejer sig om forbedring af bygninger og de nære 
friarealer. 

Ansvarlig myndighed Socialministeriet. Bygningsfornyelsen er decentral. Det er kommunal-
bestyrelsen, der inden for en tildelt ramme er ansvarlig for at prioritere 
sin indsats.

Beskrivelse af initiativ  Bygningsfornyelse kan omfatte private udlejningsboliger, andelsboliger 
eller aktivitet og ejerboliger. Støtten gives i form af tilskud. Boligerne i de små byer 

vil oftest være ejerboliger, hvor der kan gives støtte til istandsættelse af 
klimaskærm og afhjælpning af kondemnable forhold. 

Udgiftsramme Staten fordeler en gang årligt udgiftsrammen blandt de kommuner, der 
ønsker at gennemføre bygningsfornyelse. Tildelingen af ramme sker 
efter en fastsat objektiv fordelingsnøgle. Den statslige udgiftsramme 
er i 2007 på 245 mio. kr., hvortil kommer 50 mio. kr. fra Grundejernes 
Investeringsfond. Når kommunerne yder tilskud af midlerne, skal kom-
munen bidrage med mindst det samme beløb, som trækkes fra den 
statslige ramme.  

Hjemmeside eller link www.social.dk

Socialministeriet:

Titel Dårlige boliger i landets yderområder – et udredningsprojekt

Formål Socialministeriet har givet støtte til Statens Byggeforskningsinstitut til 
en undersøgelse, der skal afdække: 

 • omfanget og karakteren af boliger af særlig lav kvalitet, 
 • kommunale erfaringer med problemstillingen,
 • i hvilket omfang de eksisterende instrumenter og virkemidler dækker 
  behovet i forhold til at afhjælpe de beskrevne problemstillinger samt 
 • behovet for nye tiltag og forslag til handlemuligheder.

Ansvarlig myndighed Socialministeriet

Beskrivelse af initiativ 
eller aktivitet 

Forventet betydning  Socialministeriet vil som opfølgning udgive en tværministeriel vejledning
for landsbyerne i  til kommuner og borgere om udvikling af landsbyer i udkantsområder.
yderområderne Vejledningen vil omtale de forskellige muligheder og krav inden for 

den gældende lovgivning samt støttemuligheder på området boliger 
og bygninger i landsbyer og landdistrikter. 

 Undersøgelsens konkrete forslag til ændringer i byfornyelsesloven er 
under overvejelser i Socialministeriet.

Hjemmeside eller link Rapporten kan hentes på www.sbi.dk/boligforhold/boliger
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Socialministeriet:

Titel ”Det gode liv i udkanten”, forsøg med områdefornyelse i Spøttrup 
kommune – et forsøgsprojekt

Formål De fire bysamfund Balling, Rødding, Odense og Lem i Spøttrup kom-
mune (nu Skive Kommune) ønsker at understøtte lokalt forankrede ini-
tiativer om det gode liv og eksponere de kvaliteter, byerne indeholder. 

 Byerne er typisk små byer i udkanten med få butikker, meget gennem-
kørende trafik, stor pendlertrafik og manglende uformelle mødesteder. 
Byerne er rige på foreninger, men rammerne er få og nedslidte.

 Formålet med forsøgsprojektet er
 • at nedsætte et fælles dialogforum, hvor der sidder repræsentanter 
  fra 4 mindre byer,
 • at udarbejde og vedtage kommissorium for det fælles Dialogforum,
 • i fællesskab at udvikle og skærpe hver enkelt bys profil/brand,
 • at viderebearbejde og prioritere 4 – 8 projekter for borgergrupperne 
  i de fire byer,
 • at fordele byfornyelsesmidlerne mellem de fire byer. 

Ansvarlig myndighed Socialministeriet og Skive Kommune

Beskrivelse af initiativ  Der samarbejdes om byforskønnelse og bokvalitet, natur og landskab, 
eller aktivitet erhverv og turisme samt profilering af landdistrikterne. De enkelte 

lokalråd arbejder proaktivt med formulering af strategier for de enkelte 
landsbyer, som er nået frem til kodeord, der skal være karakteristiske 
for den ønskede udvikling. Der søges om midler til en proces, hvor del-
tagere fra borgergrupperne skal indgå i udvælgelse og prioritering af 
anlægsopgaverne for projekter i de enkelte byer.

Forventet betydning  Forventningen er, at en sådan spredt indsats i flere sammenhængende 
for landsbyerne i  bysamfund vil få en samlet positiv effekt, der får betydning for de 
yderområderne enkelte byer. Erfaringen formidles til andre kommuner.

Hjemmeside eller link www.social.dk
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Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Titel Regional konkurrenceevne og beskæftigelse (mål 2)

Formål Danmark skal have en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til de 
rigeste lande i verden målt ved BNP per indbygger.

Ansvarlig myndighed Økonomi- og Erhvervsministeriet/Erhvervs- og Byggestyrelsen

Beskrivelse af initiativ  Indsatsen for regional udvikling og beskæftigelse koncentreres om 
eller aktivitet indsatsområderne innovation, videndeling og -opbygning, etablering 

og udvikling af nye virksomheder, anvendelse af ny teknologi og ud-
vikling af menneskelige ressourcer.

 Strukturfondsmidlerne skal målrettes mod lokal og regional vækst og 
erhvervsudvikling. Strukturfondsindsatsen skal supplere den øvrige 
nationale vækstpolitiske indsats, ikke mindst via større strategiske sats-
ninger, som medvirker til øget regional vækst og beskæftigelse.

 Strukturfondsmidlerne anvendes inden for rammerne af de regionale 
erhvervsudviklingsstrategier, som de regionale vækstfora har besluttet.

 Både de regionale erhvervsudviklingsstrategier og strukturfondspro-
grammet har indbygget fokus på udviklingen af yderområderne. 

Forventet betydning  De regionale vækstfora skal tilse, at mindst 35 pct. af strukturfonds-
for landsbyerne i  midlerne i perioden 2007-2013 anvendes til gavn for yderområderne.
yderområderne 

Udgiftsramme Årligt modtager Danmark 512 mio. kr. til ”Regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse”.

Hjemmeside eller link www.regionalt.dk 
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