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 Det betyder at ikke kun bykommunerne
vokser, men internt i landkommunerne ser
vi også en forskydning mod de lokale
bysamfund.

Befolkningsudviklingen i
Danmark
Andelen af befolkningen efter bystørrelse i perioden 2010-2018

 88 % af danskerne bor i by
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 Landdistrikterne fylder markant
mindre, mens de små
provinsbyer fylder mere
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 40,7% af danskerne bor stadig i
mindre byer med under 10.000
indbyggere og på landet i 2018.
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 De største danske byer vokser
betydeligt og har langt
oversteget andre typologiers
befolkningsudvikling. Byer med
+50.000 indbyggere har fået
13% flere indbyggere alene fra
2010-2017
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Forklaring: Tallene angiver procentandelen af befolkningen efter bystørrelse. Det vil således altid summe til 100 for hvert år (lodret). På den måde
korrigerer vi for, at befolkningstallet vokser jævnt i Danmark og således kan vi sammenligne fordelingen mellem by og land over tid. Figuren viser således,
at andelen af befolkningen, der bor i store byer er vokset fra 30,6 % i 2010 til 32,5 % i 2018.
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Andelen af unge mennesker
- Fordelt på de 98 kommuner efter profil

Udviklingen i antallet af unge (0-24 år) fra 2008-2019,
indekseret
Antallet af unge stiger i de
store byer, mens det ligger
stabilt i de kommuner, der
oplever stigende indbyggertal.
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De fire største kommuner
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Livet er stadig godt på
landet… men
 Aldersforskellen mellem by og land bliver mere
markant frem mod 2040.
 I dag er det allerede karakteristisk, at de enlige i
yderområderne er væsentligt ældre end i vores største
byer.
 En række yderområdekommuner vil andelen af
borgere på mindst 65 år ligge i intervallet 35-45
procent i 2040.
 Mange steder oplever fald
 Hvad betyder det, for de yngre borgere i
yderområderne?

Gruppen på op til 25
år oplever en lavere
livskvalitet…
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Nyt på vej…

Samarbejder, projekter,
netværk og videndeling
 Samarbejde og partnerskaber er en
central del af vores arbejdsform
 Pilotprojekter med planlægning og
realiseringsprojekter
 Vi deler viden og erfaringer, både i
faglige miljøer, til offentligheden og
til vores medlemmer

 Vores samarbejdspartnere er
f.eks. staten, kommunerne, fonde,
foreninger, forskere, det private
erhvervsliv, investorer og lokale
frivillige ildsjæle.

Forskningsprojekt om
Livskvalitet på landet
 Målinger fra Danmarks Statistik og Gallup viser,
at livskvaliteten i Danmark er højere på landet
end i byerne.
 Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og
Københavns Universitet, undersøger hvad der
ligger bag målingerne.
 Forskningsprojektet strækker sig over fire år og
løber til januar 2022.
 Der vil løbende blive formidlet delresultater fra
projektet.

Strategisk planlægning for
landsbyer
Projektet skal understøtte kommunerne i arbejdet med
den strategiske planlægning for landsbyer.
Projektet består af:

 En undersøgelse af den hidtidig praksis.
 En guide til strategisk planlægning for landsbyer
 5 pilotprojekter hvor Realdania understøtter fem
kommuner med udarbejdelsen af strategiske
helhedsplaner for landsbyer.

Underværker - en kampagne
for ildsjæle
 En kampagne der siden 2011 har hjulpet
ildsjæle over hele landet med at gøre deres
ideer til virkelighed.
 Bidrager især til nye og bedre rammer for
frivillige aktiviteter, der skaber sammenhold,
fællesskaber og levedygtige lokalsamfund.
 Støtte – op til 1 mio. kr.
 Næste frist – efteråret 2019
 Følg med på www.underværker.dk

Vestkysten viser vejen
 I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner
langs vestkysten en samlet udviklingsplan
 De 11 kommuner kan søge støtte fra en pulje på
40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af
kystbyer og ikke-kommercielle attraktioner langs
den jyske vestkyst.
 Ansøgningsrunde 1 – frist 16. maj:
 Strategisk-fysiske udviklingsplaner

 Foranalyser for besøgscentre og ikkekommercielle attraktioner
 Ansøgningsrunde 2 – fysisk anlæg 2020
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