
Hvordan skrumper man i praksis en mindre by?  

Invitation til kommunale planafdelinger om at deltage i netværk for mindre byer, der skrumper 

Mange landsbyer har i dag et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og 
nye muligheder i mindre byer afsatte det tidligere ministerium for By, Bolig og Landdistrikter derfor i 2014 
30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje til forsøg med bymidter, handelsgader og med at 
sætte gang i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer. 

  
Det var Hjørring og Morsø Kommuner, som fik tilsagn til forsøg med områdefornyelse, der afprøver nye 

metoder til at planlægge og gennemføre strategisk skrumpning af mindre byer. Disse to projekter vil over 

de kommende år blive evalueret og formidlet løbende, og der skal samtidig dannes netværk og 

erfaringsudvekling. Det er Dansk Byplanlaboratorium, som står for dette arbejde over de kommende år. 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM), hvor byfornyelsesloven hører under nu, inviterer 

derfor sammen med Dansk Byplanlaboratorium kommuner til at deltage i netværk og debat, og søger hjælp 

fra praktikere fra kommuner, der står overfor lignende problemstillinger. 

Evalueringen vil bl.a. trække på ressourcerne i netværket og aktiviteter lokalt i de mindre byer, hvor vi vil 

have fælles diskussioner og refleksioner, interview med byernes aktører og kommenterede byvandringer 

mm. Netværket vil mødes en-to gange om året i projektperioden 2015-2018. 

Første møde i netværket for mindre byer, der skrumper, bliver i Morsø i januar 2016.   

Kommuner, der deltager i netværket får 

 netværk og sparring fra andre praktikere, som arbejder med de samme højt specialiserede 

problemstillinger som jer. 

 afprøvning af nye metoder. 

 inspiration fra konkrete projekter. 

Til gengæld forventer vi, at I 

 tager jer tid til at medvirke i møderne, der vil være dagsmøder fra kl. ca. 11-17 og vil foregå i 

landsbyer i Hjørring og Morsø Kommuner og i ministeriets lokaler i København.  

 selv sørger fra transport til og fra møder, mens mødeværter sørger for forplejning.  

Vi satser på at sammensætte et bredt netværk af kommuner, hvor der deltager en til to planlæggere fra 

hver kommune. Er det noget for din kommune?  Så send en kort mail, hvor I tilkendegiver jeres interesse til 

db@byplanlab.dk, senest 30. september 2015. Herefter vil UIBM og Byplanlaboratoriet i fællesskab 

sammensætte et netværk – ud fra kriterier som motivation og geografisk spredning. 

Praktiske spørgsmål bedes stilet til samme mailadresse.  

Venlig hilsen  

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Dansk Byplanlaboratorium  

mailto:db@byplanlab.dk

