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Fakta
Landkommune – 90.637 ha. og 63.000 borgere – i sommerperioden 

mange flere (årligt ca. 1 mio. ”turisme”-overnatninger).

Sammenlægningskommune af 5 landkommuner og en mellemstor 
provinsby Kommune – Nykøbing Falster.

Erhvervsprofil: Landbrug+, Turisme, Offentlig service og Femern B!?.

Erhverv og Plan/Strategisk Planlægning – Stab til Adm. Direktør.

Fysisk planlægning: Dele af Kommuneplanlægningen, 
Lokalplanlægningen, Trafik- samt Natur og Miljøplanlægningen
- Direktørområdet for Infrastruktur og Velfærd.

Kommunalt Udviklingsforum - Tværgående chefgruppe med ansvar 
for udvikling og planlægning.
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En ny virkelighed
- Hvad adskiller processen fra sidst?

Den første kommuneplan
- God politisk sammenlægningsenergi. 

Højkonjunktur.
- Garvede politikere / velkendte roller- og  

samarbejdsrelationer
- Fokus på velkendte planlægningstemaer var nok!

Den aktuelle situation?
- Besparelsesbehov. Det absolut vigtigste 

politiske fokus!!
- Lavkonjunktur og metaltræthed i administrationen.
- Fokus på det åbne land - nyt politikområde!
- Behov for samarbejde og koordination på mellem 

planlægningsinstanser og interessenter.



Landdistrikts”kommuneplan” -

Planstrategi + Landdistriktspoltik!

2013 - Forudsætninger?

Ikke kun én, men flere typer landdistrikter!

• Områder med intensivt Landbrug.

• Oplevelsesområder – Turisme og Bosætning.

• Naturområder.

• Områder med markant afvandring.

• Områder med tæt kobling til Hovedbyen.

• De nære oplande til centerbyerne?



3 hovedtyper af områder…?

”Landbrugsområder”
Områder hvor landbrugets særlige behov for moderne 
driftsbygninger kan tilgodeses, og hvor ny bosætning 
, der kan lægge begrænsninger på 
landbrugsproduktionen ikke kan understøttes.

”Levende Landsby og omegn” / Bosætning og Turisme
Områder med mange rekreative, kulturelle og 
menneskelige ressourcer, M.M. - som kan understøtte 
bosætning og service i Landdistriktet.

”Naturområder med særlige kvaliteter”
Områder helt særlige naturkvaliteter, som bør 
beskyttes, og som kan benyttes i ft. turisme- og 
rekreation på særlige vilkår.



”Landdistriktskommuneplan” - Hovedformål

Udviklingsprofiler for de enkelte landdistrikter:

• Som grundlag for prioritering af en 

landdistriktspulje (5 mio. kr. årligt)

• Myndighedsbehandling/regulering af 

arealanvendelse.

• Branding /Bosætning.

• Nye oplevelsestilbud.

• Fremtidig prioritering af kommunal service i LD!?
(Den sidste skole eller daginstitutioner er nok endnu ikke lukket!!)

• Opmærksomhed hos borgerne om egne 

muligheder og ansvar for at sikre udvikling!



Borgerne som beslutningstagere

Borgerne som deltagere

Borgerne som informationskilde

Borgerne som modtager (klient)

Borgerne bestemmer over:

Målsætning, planlægning, realisering

Borgerne deltager i :
Målsætning, planlægning, realisering

Borgerne deltager i besluttende organer
Borgerne deltager i rådgivende organer

Borgerne repræsentere deres organisation

Borgerne deltager i fokusgrupper
Borgerne i høres af de professionelle

Borgerne udfylder behovsundersøgelser

Borgerne modtager ydelser

Indflydelsesstigen



Borgerinddragende processer

Grad af dialog

høj

lav

Påvirkningsmuligheder

små store

Dialogskabende
metode

Informations-
indhentningsmetoder

fokusgrupper

borger-/bruger

forsamlinger

borgerundersøgelser

lokalråd

konsensuskonference

folkeafstemning

kvalitative interviews



Som tiden går får flere viden, men
friheden til at vælge indskrænkes…!?

INTERESSE 

STORLILLE

SPILLERUM FOR 

INDFLYDELSE 

STORT

LILLETID



”Landdistriktskommuneplan ” -

Ét samlet forløb:

• Start ultimo 2010 med Planstrategien, og afsluttes

med vedtagelsen af en ny kommuneplan i 2013.

• Borgerne involveres i ”kortlægningen” især via de 

to høringsfaser. Formål: At ”flytte” ansvaret for 

udvikling i landdistriktet til borgerne.

• Landskabs- og kulturmiljøkortlægning 

gennemføres af eksterne konsulenter + adm. 

Formål: At sikre et nøgternt grundlag for vigtige 

beslutninger om landskabets udvikling og 

anvendelse.



”Landdistriktskommuneplan” -

Èt samlet forløb: (2)

Landskab- og kulturmiljøkortlægning i to faser:

1 – Planstrategi ; fladekortlægning m.h.p. opdeling i 

”karaterområder”. (Udføres primært af konsulenter)

2 – Kommuneplan; I dybden med udvalgte temaer 

og/eller  områder. (Kan udføres af administrationen 

med vejledning fra konsulenter).



”Landdistriktskommuneplan” -

Ét samlet forløb: (3)

Kortlægning  af menneskelige, kulturelle og 

institutionelle ressourcer i to faser:

1 – Planstrategi ; kortlægning m.h.p. indspil til 

områdeopdeling  og

1. udgave af ”Ressourcer i landdistrikterne”.

2 – Høring om Planstrategi ; Udbredt dialog med 

borgerne om kortlægningen - reality-check!

Som ligeledes skal fungere som politisk platform for 

dialog om Landdistriktspolitik.



Analyser af livet i Landdistriktet?

• Socioøkonomisk demografi: F.eks. antal børn fra hhv. 

ressource-stærke og ressourcesvage familier, til- /fraflytning af høje 

indkomster, uddannelsesniveau.

• Erhvervsstruktur: F.eks. Erhvervsfrekvens, antal arbejdspladser 

(fordelt på brancher), antal iværksættere og/eller miniservicevirksomheder.

• Lokalt socialt engagement: F.eks. LAG-ansøgninger, 

Foreningslivets aktivitetsniveau, brugen af forsamlingshuse, Kirkegang,…

• Landbruget: Fordeling af bedrifter, dyrehold, størrelse, o.s.v.

• Service – privat og offentlig: ???



Landdistriktspolitik og Udviklingsprofiler

Sammenhæng? 

Service Tilskud til 

udviklings-

initiativer

Myndigheds-

behandling          

Udviklings-

profiler

Lokal organisering og demokrati??



Landdistriktspuljen
Et alternativ til LAG’en?!! 

• I henhold til Landdistriktspolitik.

• I henhold til Lokale udviklingsprofiler.

• Støtte til projekter uden for centerbyerne.

• Maks. 75 % i samlet tilskud til projekter der får støtte fra flere 

kommunale puljer på samme tid.

• Op til 50 % støtte til køb - og renovering af bygninger.

• Mulighed for støtte til driftsudgifter i en forsøgsperiode, f.eks. 

løn og husleje, varme, o.s.v.

• At aktiviteter og initiativer igangsat af unge nyder særlig 

fremme.



Foreløbige tilskudskriterier – Kilderne  

Tilflytterservice og godt naboskab 
SBi 2010:52 –”Tilflyttere til yderområder: Forandring integration og strategier”:

•Yderområder tiltrækker en del børnefamilier + pensionister/efterlønnere.

”Et idyllisk liv på landet – der er grønt og trygt!!”

• Flytteoverskud af højtuddannede til  yderområderne.

• Utilstrækkelige servicetilbud ; især manglende  muligheder for indkøb og 

børnepasning, samt lægehjælp er grundlag for ønske om fraflyting.

• Utilstrækkelig integration ofte årsag til fraflytningsplaner.

Turisme og iværksætteri i Landdistriktet;

”Mere mellem himmel og jord – spirende erhverv i landdistrikter i Vejle Kommune”:

• De fleste er tilflyttere

• Livsstilsiværksættere (få vækstiværksættere).

• Etableret pga. bopælen  - efter bosætning og ofte på et nedlagt landbrug.

• Betydelige uformelle relationer i Lokalområdet.

• Ved ikke meget om støtteordninger.



Landdistriktspuljen
Foreløbige tilskudskriterier (1) 

•Tilskud til lokal organisering i Landdistriktet
- Udvikling og understøttelse af lokale partnerskaber

og organisationsformer

• Tilflytterservice og godt naboskab
- Udvikling og formidling af modtageordninger

- Inklusions- og aktiveringstiltag for alle generationer 

• Turisme og iværksætteri i Landdistriktet
- Markedsføring

- Netværk og samarbejde.



Landdistriktspuljen
Foreløbige tilskudskriterier (2) 

• Rekreative områder og stisystemer; herunder

- Etablering af rekreative områder i forbindelse med landsbyer.

- Stier der giver bedre adgang fra landsbyerne og ud i det åbne land.

- Stisystemer mellem landsbyer.

• Udvikling og sikring af lokale samlings- og 

aktivitetssteder; herunder f.eks.

- Funktionsændring eller udvidelse

- Inklusions- og aktiveringstiltag rettet imod unge

- Energioptimering og /eller miljøforbedrende tiltag

• Udvikling af kystturisme; herunder

- Etablering af faciliteter og anlæg til brug for aktiviteter langs kysten, 

til gavn for både turister (”blå turisme”) og fastboende, f.eks. 

landgangsbroer og lejrpladser til brug for havkajaksejlere, samt 

mindre sejl- og motorbåde



Samlet proces (1)



Samlet proces (2)



Samlet proces (3)

1. Korridorsnak, bilaterale møder, m.v.
2. Direktion 28. juni
3. Økonomiudvalg 1. november 2010; Igangsætning!
4. Temamøde i ØK om Landdistriktspolitik 6. december
5. Forberedende udvalgsmøder januar/februar 2011.
6. 3 dages kombineret inspirationstur- og 

Byrådsseminar primo marts 2011.
7. Udarbejdelse af Planstrategi + Forslag til LD-politik.

(Afgrænsning af landdistrikter, ”mærkning”, 
beskrivelse af de kortlagte ressourcer, + eksempler).

8. Dialogperiode juni – august 2011
9. Færdigbearbejdning af LD-politik – ultimo. 2011.
10. Detaljeret Landskabskarakterkortlægning?
11. Yderligere analyse af Landdistrikterne(?) 
12. Udarbejdelse af egentlige områdeprofiler 2012.



Spørgsmål?

– Landbruget, DN, Landsbylaug, 
Skolelukningsprotestbevægelser…!
Hvordan inddrages de mange forskellige 
interessenter konstruktivt i en 
differentieringsstrategi?

– Hvordan håndteres de mange forskellige 
hensyn og formål i procesdesignet?
Det politiske strategiarbejde, samspillet med 
nedskæringsbudget, tiden efter skolelukninger, 
kobling til Landdistriktspolitik…

– Hvem og hvordan kan man ”analysere” livet i 
Landdistriktet!? Hvordan kan livet i landdistriktet 
analyseres og hvem har reel mulighed for at 
definere hvad et godt liv på landet er?


