
Strategisk landsbyudvikling i praksis  
Engang var landsbyen rammen om et stabilt og velkendt hverdagsliv, men sådan er det 
ikke længere. Urbaniseringen sætter sit præg, udviklingen går stærkt, der er stor  variation 
landsbyerne imellem. Nogle vækster, andre skrumper, i nogle er der skabertrang og 
 udvikling. I andre leves et stille landsbyliv.Netop fordi der er forskel på landsbyerne, stilles 
der i dag krav om, at kommunerne skal differentiere strategisk mellem deres landsbyer. 
Men hvordan gør man det?  Det har Randers Kommune et bud på.  

Af arkitekt Sofie Palsgaard, Randers Kommune og indehaver samt rådgiver Camilla Hjortkjær, Hjortkjær  

Befolkningstallet i Danmarks mindste 
byer falder samlet set. Næsten 6 % 
siden 2010. I nogle landsbyer et fald på 
op til 30 % på 10 år særligt i yderkom-
munerne, i de fleste et mindre fald og i 
ganske få er der så meget gang i udvik-
lingen, at det kan være svært overho-
vedet at finde en bolig til salg. De fleste 
landsbyer i vækst ligger tæt på en af 
kommunens større byer, tilsvarende 
skrumper de landsbyer, der ligger langt 
fra det meste – begge dele en konse-
kvens af urbaniseringen. Nogle formår 
at opretholde en befolkningsvækst, 
selvom de er langt fra centrene, fordi 
de har levedygtige vilkår som særlige 
kulturmiljøer, naturværdier eller en 
aktiv befolkning, der tiltrækker andre 
med skabertrang. 

 Der bor over 1 million danskere på 
landet og i landsbyer med mellem 200-
1000 indbyggere, derfor er det vigtigt, 
at vi finder gode metoder og værktøjer 
til at hjælpe landsbyerne, uanset om 
de i fremtiden skal vokse eller skrumpe, 
om de skal være pendlingslandsbyer, 
turismelandsbyer eller landsbyer, der 
stille og roligt bliver mindre.  

Differentieret landsbyudvikling 

Uanset om en landsby vokser, skrum-
per eller udvikler sig stabilt, om den 
har stedspotentiale eller ej, om den har 
aktive civilsamfund eller ikke, så skal 
kommunerne bl.a. håndtere forskellene 
mellem landsbyerne, eller som det 
omtales i loven ”fremme en differentie-
ret og målrettet udvikling af landsbyer”. 
Mange kommuner er nu i gang med at 
tage stilling til, hvordan denne differen-
tiering skal ske i praksis.  

Én af metoderne er Realdanias ”Længe 
leve landsbyerne”, hvor der lægges op 
til en overordnet differentiering ved 
at opdele landsbyerne i grupper på 
baggrund af en analyse af udfordringer 
og potentialer. Metoden er også nævnt 
som inspiration i vejledningen til loven.  
 Analyseparametre kan fx være 
afstand til hverdagsservice som 
skoler, institutioner, dagligvareind-
køb, jobmarked mv. eller demogra-
fisk udvikling. Det kan også være 
civilsamfundsstyrke dvs. landsbyens 
egen udviklingskapacitet eller særlige 
natur- eller kulturmiljøer.

Randers Kommune – fra strategi 
til differentieret handling  

Mere end en tredjedel af Randers Kom-
munes befolkning bor i landdistrik-
terne. Kommunen oplever en generel 
befolkningsfremgang både i Randers 
by og på landet. Nogle af kommu-
nens landsbyer er blandt de hurtigst 
voksende i Danmark, mens andre er i 
stilstand eller tilbagegang.  
 Ingen landsbyer er ens. Det 
har de aldrig været, og det bliver 
de heller ikke.  Nogle landsbyer er 
opstået som stationsbyer som følge 
af jernbanenettets udbygning, andre 
på baggrund af gunstige landbrugs-
vilkår eller som pendlerbyer langs 
motorvejsnettet. Der er stor forskel på 
landsbyernes opståen og udvikling 
og derfor også stor forskel på, hvilke 
behov de enkelte landsbyer har. Der 
er brug for en række af handlingsmu-
ligheder, der kan imødekomme og 
målrettes landsbyernes forskellighed.   
 

På kortet en illustration af en fiktiv opdeling af en 

kommunes landsbyer. Kort fra Realdanias metode-

publikation ”Længe leve landsbyerne”. 

1: Landområde med tilknytning 
til by-, kultur- og handelsliv
En landsbygruppe med 
meget aktive civilsamfund
 
En landsbygruppe med 
aktive civilsamfund

2: Landområde
En landsbygruppe med  
meget aktive civilsamfund
 
En landsbygruppe med 
aktive civilsamfund
 
En landsbygruppe med  
mindre aktive civilsamfund
 
En landsbygruppe med  
stille civilsamfund
 
3: Kystområde
En landsbygruppe med  
meget aktive civilsamfund
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I Randers Kommune er tilgangen til 
differentiering en strategi, der går fra 
overordnede analyser til konkrete 
handlinger og tiltag. Strategien bygger 
på analyse af en række forhold om bl.a. 
geografi, demografi, civilsamfunds-
styrke, natur, kulturarv mv. Kommu-
nens politikere har været helt tæt på 
i vurderingen af de forskellige lands-
byers muligheder og udfordringer, 
og har på den baggrund iværksat en 
differentieret indsats overfor forskellige 
grupper af landsbyer.   

 Landsbyer i vækst: Den massive 
vækst sikrer befolkningsgrund-
lag for skole, daginstitutioner og 
dagligvarehandel. Men den hurtige 
vækst har også konsekvenser for 
landsbyerne, hvor de mange nye 
borgere skal indlemmes i fællesska-
bet, udviklingen presser de grønne 
områder, kulturarven udtyndes og 
øget trafikbelastning på de smalle, 
snoede landsbygader skaber trafi-
kale udfordringer. I denne gruppe af 
landsbyer, giver det bedst mening 
med en strukturplan, der kan imø-
dekomme en befolkningsvækst, 
som allerede er i gang.  

 Landsbyer der skal omstilles: En 
anden gruppe landsbyer er udpeget 
til en helhedsorienteret område-
fornyelse i nedslidte eller problem-
ramte områder, særligt de byer der 
har en flerhed af boligsociale proble-
mer, demografiske udfordringer og 
stagnation på boligmarkedet.  

 Landsbyer der skal tilpasses: Ende-
lige skal der i en gruppe af landsbyer 
med skæmmende og nedrivnings-
egnede bygninger ske en forstærket 
indsats for bedre boligkvalitet.  

 Samskabelse, samarbejde og 
aktive ildsjæle er også en res-
source, der kan skabe udvikling i 
landsbyerne. Kommunen udde-
ler midler til borgerdrevne pro-
jekter, faciliterer udarbejdelse 
af lokale udviklingsplaner og afholder 
landdistriktskonference og landsby-
festival. Indsatserne skal understøtte 
landsbyer, hvor udviklingen beror på 
lokale initiativer fra ildsjæle og frivillige.  
 Strategien i Randers Kommune 
fungerer ikke som en facitliste for hver 
enkelt landsby, men som en overordnet 
tilgang der kan målrettes forskellige 
typer af udfordringer og potentialer. 
Målet med differentieret planlægning i 
Randers Kommune er ikke at sikre lige 
vækst i alle landsbyer. Hensigten er at 
skabe de bedste forudsætninger for det 
gode hverdagsliv med afsæt i landsby-
ernes kvaliteter og identitet.  

Randers Kommunes model for 

udvikling af levedygtige landsbyer 

fuldendes af de målrettede værk-

tøjer som yderste cirkel.

 I hvilket geografisk område er 
landsbyen placeret?

 Hvad er landsbyens styrker  
og udfordringer?

 Hvilken tilgang kan målrette 
udvikling i landsbyen?

 Hvilke indsatser understøtter 
udvikling i landsbyen?

 Hvilke værktøjer og virkemidler 
kan anvendes?

Lovgivning

§ 5 d. Kommuneplanlægningen  
for landsbyer skal

1)  understøtte en udvikling  
af levedygtige lokalsam-
fund i landsbyer,

2)  fremme en differentieret  
og målrettet udvikling  
af landsbyer og

3)  angive overordnede 
 målsætninger og virke-
midler for udviklingen  
af landsbyer.

Uddrag af Lov nr. 1715 af 27.   
december 2018 om ændring  
af lov om planlægning (strategisk 
plan lægning for landsbyer) som  
trådte i kraft 1. januar 2019.

Randers  Kommunes 

strategi og metode 

til  differentieret 

udvikling i 

 landsbyerne.
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