
Nogle landsbyer har det svært. De har faldende indbygger-
tal og slås med tomme huse og forfald. Hovedsigtet med 
seminaret er at give deltagerne løsningsorienteret inspira-
tion til tackling af landsbyernes udfordringer. Vi lægger op 
til at diskutere anvendeligheden af nye konkrete værktøjer 
og redskaber til strategisk afvikling af boliger, landsbyer og 
kommunale servicetilbud i udvalgte områder. 

Målgruppe
Målgruppe for seminarerne er fortrinsvist kommunernes og 
regionernes planlæggere, samt byggesagsbehandlere og 
kommunikationsfolk. 

Landsbyer under pres 

Program
10.00 Velkomst 
Kontorchef Birgitte Lundblad, 
Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter  

10.10 Fire scenarier for 
vejkantsbyer 
Oplæg om potentielle scenarier 
for vejkantsbyer og den nødvend-
lige planlægning.  
Direktør Ellen Højgaard Jensen 
og projektleder Christian Broen, 
Dansk Byplanlaboratorium

10.35 Fornyelse og nedrivning 
som strategi
Oplæg om indsamlede erfaringer, 
viden og inspiration til aktivt at 
udnytte nedrivning og forskønnel-
se i landsbyer som et strategisk 
værktøj, der kan øge livskvalitet 
og attraktionsværdi.
Seniorkonsulent Esben Frost, 
Dansk Bygningsarv

11.00 Set fra min stol
Lær sidemanden at kende med 

udgangspunkt i en snak om egne 
erfaringer med landsbyer under 
pres.  

11.15 Sådan gør vi i vores 
kommune
Plan- og Udviklingschef Helle Las-
sen, Hjørring Kommune

11.40 Spørgsmål og svar
Holdningsudvekling i plenum. 

12.10 Introduktion til 
workshops 
Eftermiddagens tre workshops 
introduceres i korte oplæg. 

A Strategisk planlægning 
Hvordan kan en geografisk 
prioritering af landsbyer komme i 
stand? Diskussion om metoder og 
redskaber.Ellen Højgaard Jensen

B Nedrivning – step by step
Vi diskuterer strategiske mulighe-
der og udfordringer ved nedrivning 
og landsbyfornyelse. 

Direktør Sara Line Bohn og Es-
ben Frost, Dansk Bygningsarv

C Lokal proces og kommuni-
kation 
Kommunikation skaber fælles 
sprog og fælles billeder.
Kommunikationskonsulent Ca-
sper Sørensen, Tankegang A/S
    
12.20 Frokost 

13.00 Workshops
deltagerne har hver især mulig-
hed for at deltage i to runder..

15.00 Hvordan arbejder vi 
videre? 
Opsamling fra workshops ved 
workshoplederne og tanker om 
fremtidens landbyer. 

15.55 Tak for i dag 

Seminar i Skørping torsdag den 30. oktober 

Kursussted

Skørping Idrætscenter
Himmerlandsvej 59 
9520 Skørping 
Tlf. 98 39 17 66

Deltagerafgift

500 kr pga. tilskud fra MBBLs 
Landdistriktsrejsehold. 
I prisen er inkluderet forplej-
ning og deltagermateriale.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk. 
senest 30. september. Efter 
denne dato er tilmeldingen 
bindende og ved afbud 
betales et gebyr på 500 kr. 
Max 35 deltagere efter ’først 
til mølle’-princippet. 

 

Tilrettelæggelse

MBBL, Dansk Bygningsarv 
og Byplanlaboratoriet, Tlf. 
33 13 72 81,
mail db@byplanlab.dk
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