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Lolland – kort fortalt

• Yderområde og mange indbyggere i 
landdistrikter

• 48.500 indbyggere

• Ca. 900 km2

• ½ af befolkningen bor i landdistrikter

• 3 købstæder: Nakskov 14.000, Maribo 8.000, 
Rødby 4.000

• Flere små-øer

• Mange sogne og landsbyer

• 7 tidligere kommuner – meget forskellige

• Stadig store udfordringer i forskelligheder i 
den politiske og administrative kultur
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Lolland – benyttelse og beskyttelse

Fladt og frugtbart

Lange varierede kyster

Flere øer - 3 beboede

4 Natura 2000 områder

Færge forbindelser til 
Tyskland og Langeland 
samt øerne

Sukkerroer – landbrugs 
reformerne – agroindustri –
den tidlige industrialisme

Langt fra 
Hovedstadsregionen
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Udviklingstendenser

• Overskud af ældre og personer på overførsel indkomster 

• Forventet fortsat nedgang i befolkningstallet – og især i de yngre aldersgrupper

• Overskud af boliger – behov for sanering og oprydning

• Funktionstømning for eksempel: Sundhed – uddannelse

• Gang i byggeri og turistudvikling

• Vestas og andre nye virksomheder

• Stadig større landbrug – nedgang i beskæftigelsen (Knuthenborg Gods 3000 ha – 8 
jobs) – men også voksende nicheproduktioner 

• Profilering omkring vedvarende energi, lokale madvarer – muligheder omkring fast 
forbindelse til Femern Bælt
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Lollands landdistrikter – svaghed

• Mange landarbejder og arbejderboliger

• Tomme boliger

• Demografisk ubalance

• Dårligt rygte eller intet rygte

• Vanskelig adgang til natur

• Tab af arbejdspladser

• Serviceudhuling accelereret efter 

kommunalreformen ?

• Længere til kommunale arbejdspladser
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Landområderne

• Frugtbar jord – tæt sognestruktur – navne på 160 landsbyer – mange 

herregårde - sukkerroedyrkning

• Kulturmiljøanalyse – forstå og værdsætte den historiske udvikling og de 

kulturhistoriske værdier – se de forskellige lag i landsbyens og 

herregårdsmiljøernes udvikling.

• Generelt stærkt foreningsliv og mange udviklingsaktiviteter som Fejø

Frugt – Lilleø – lokal vin og mad – raspolie 

• Afkobling af den teknologiske udvikling i landbruget i forhold til negativ 

miljøpåvirkning – flere tiltag – stigende husdyrsproduktion
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Lollands landdistrikter – muligheder

1. Øget bosætning gennem turisme

2. Skønnere landsbyer

3. Herregårde i udvikling

4. Øget adgangen til naturen og 
mellem landsbyerne

5. Landsbyen i børnehøjde

6. Nye fællesskaber

7. Energiens Lolland

8. Landsbyer for seniorer –
kunstnerlandsbyer?
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3 udviklingsprojekter

• Mulighedernes land, Realdania støttet projekt. Sammen med Thisted og Bornholm. 

Kortlægning af fysiske, funktionelle og menneskelige ressourcer og 

udviklingsmuligheder i 2007. Ved årsskiftet udvælgelse af 2 til 3 projekter, hvor 

projektpuljen på 60 millioner bliver lagt.

• Forsøgsprojekt omkring sammenkædning af områdefornyelse og 

beskæftigelsesindsats i 3 landsbyer. Stor beboeraktivitet mange forslag. 

Projektramme 20 millioner kr.

• Generel udvikling af landdistrikterne ved hjælp af landdistriktsmidler fra 

Fødevareministeriet. Den lokale aktionsgruppe er dannet og strategien er under 

udarbejdelse.

• Herudover har Lolland Kommune sat en pulje af på 10 mill. kr til sanering og 

oprydning i landområderne.
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Idé folkesundhedsplads
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Idé Turisme, Innovation, Forarbejdning
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Adgang til landskabet via stier, åer og hegn.
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Folkesundhedshaven: Store frugttræer og urtebede
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Eksempler på forskønnelse af ensformigt gadeforløb
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Kommuneplanstrategi: Bosætning, 
erhvervsudvikling og uddannelse, turisme og 
friluftsliv, natur og miljø, sundhed.

Hvis ikke landsdelen får et 
løft – får landområderne 
heller ikke et løft!
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Spørgsmål til debat

• Er det muligt at vende udviklingen / 

skabe bedre levevilkår i et yderområde 

som Lolland Kommune – eller skal man 

også være indstillet på en afvikling af 

dele af kommunen, samtidig med at der 

satses på de bedst mulige levevilkår?

• Kan det tænkes at centralisering 

tendenser i Danmark vendes i takt med 

stigende problemer omkring transporten 

til hovedstadsområdet og stigende 

problemer med brændstofforsyning og 

CO2 udslip?

• Kan bredbånd og brug af Internet gøre 

det mere attraktivt at have to boliger –

og kan man tænke sig en anden 

skattepolitik, der giver indtægt i begge 

bosætningskommuner?

• Kan lokale ildsjæle og initiativ vende 

udviklingen – og lokal branding

(eksempel Meyer og Lilleø)? 

• Kan turisme gøre en forskel f.eks

herregårdsferie, cykel-, vandre- og 

rideruter – nye feriecentre, nye 

sommerhuse?

• Kan opblomstring af den økologiske –

selvforsynende tankegang betyde en ny 

udvikling?
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