
   

 

 
Invitation til webinar om 

Landsbysamfunds udviklingskapacitet 
 

Den 8. december 2020, kl. 13.00-14.45  
Tilmelding på dette LINK: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RbvKDKM3QVqjaCtMFHx0MQ 
 

Indlægsholdere og arrangører 
 

Hanne Tanvig, KU Lise Herslund, KU 

  
 

Paneldeltagere 
 

Lone Kastberg 
Formand  
VibLand 

Viborg Kommune 

Claus Lyngby 
Petersen 

Udviklingskonsulent 
Lollands kommune 

Karin Lorentzen 
Landdistriks-
koordinator 

Tønder Kommune 

Peter Frederiksen 
LAG-koordinator 

Jammerbugt 
Vesthimmerland 

Tyge Mortensen 
Facilitator 

Landsbyhøjskolen 

     
 
Baggrund og formål  
Hvad der skal til for at landsbyer er levedygtige har været drøftet i et særligt udvalg nedsat af 
regeringen. Udvalget lavede en analyse og fremkom med 17 anbefalinger til regeringen. Intet 
af det handlede direkte om det, som landsbysamfundene selv kan bidrage med! Det har fået 
os op af stolene, for det er ellers ’bottom up’-aktivitet, at støtteordningerne til 
landdistriktsudviklingen har anset som afgørende for udviklingen i landdistrikterne. Ny 
forskning siger tilmed, at der er et stort potentiale for udvikling i de små samfund forudsat, at 
landsbysamfundene selv evner at indfange eksterne ressourcer og omsætte dem lokalt – men 
det kræver kompetencer og organisering.       
 



   

 

Nu foreligger en version 2.0 om levedygtige landsbyer, hvor landsbysamfundenes 
udviklingskapacitet er sat i centrum. Her gives opskrifter på, hvordan kapaciteten kan 
undersøges og styrkes af landsbysamfundene, og hvad en nyorienteret landdistriktspolitik kan 
hjælpe med.   
 
På webinaret d. 8. december skal vi drøfte, hvorfor lokal udviklingskapacitet er så vigtig, 
hvordan den kan undersøges, og hvad landsbysamfundene selv kan gøre for at styrke den.  
Webinaret henvender sig særligt til alle jer, der står eller skal stå i spidsen for 
landsbysamfunds arbejde med udviklingskapaciteten – lokale som eksterne - og til jer, der skal 
arbejde med de kommunale landsbystrategier, der er et af resultaterne af ovennævnte udvalgs 
anbefalinger. Men alle er velkomne.          
 
Arrangørerne er seniorrådgiver Hanne Tanvig og lektor Lise Herslund, Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Som facilitator har vi Tyge 
Mortensen, Landsbyhøjskolen. 
 
Program for webinaret  
 
Kl. 13.00-13.10:  
Velkomst og praktiske forhold  

- Hanne Tanvig og Lise Herslund byder velkommen  
- Tyge Mortensen om praktiske forhold  

Kl. 13.10-13.30:  
Hvorfor og hvad er styrkelse af landsbysamfunds udviklingskapacitet? Essens 1 

- Hanne Tanvig og Lise Herslund præsenterer  
- Respons: fra udviklingskonsulent Claus Lyngby Petersen, Lolland Kommune     

     -    Spm. og kommentarer fra salen  
Kl. 13.30-13.50:  
Hvordan undersøges og styrkes landsbysamfunds udviklingskapacitet? Essens 2 

- Hanne Tanvig og Lise Herslund præsenterer  
- Respons: landsbycoach og LAG-koordinator Peter Bach Frederiksen, Vesthimmerlands 

Kommune og LAG Jammerbugt-Vesthimmerland  
- Spm. og kommentarer fra salen 

Kl. 13.50-14.00:  
Pause   
Kl. 14.00-14.20:  
Hvordan kan vi bringe den viden og resultaterne videre og bruge dem ude ’i verden’?  

- Forslag fra fmd. for VibLand Lone Kastberg og landdistriktskoordinator Karin Lorentzen, 
Tønder Kommune   

- Kommentarer og forslag fra salen    
Kl. 14.20-14.45: Generelle kommentarer og åben debat  

- Opsamling/afslutning ved Hanne Tanvig og Lise Herslund  
- Tyge Mortensen redegør for videre formidling af webinaret 

 
Mere viden  
Yderligere information fås hos Hanne Tanvig, hwt@ign.ku.dk eller tlf. 3058 9820.  
De omtalte udgivelser vil blive tilgængelige på IGN’s hjemmeside om kort tid. Forfatterne er Hanne 
Tanvig og Lise Herslund, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. I studiet 
indgår der tre eksempel-samfund (Fur, Rødding og Vorbasse), hvorfra  tre repræsentanter har medvirket 
i tilblivelsen. Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.   
 
• ’Levedygtige landsbyer 2.0 – lokal udviklingskapacitet’ (hovedrapport), udgives elektronisk i IGNs skriftserie  
• ’Levedygtige landsbyer handler om lokal udviklingskapacitet’ (en kort version, der også udkommer på tryk) 
• ’Levedygtige landsbyer – landdistriktspolitik 2.0’ (en kort version, der også udkommer på tryk) 


