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Året 2020 sluttede med en usædvanlig 
begyndelse set i et landdistriktsperspektiv. 
Den 1. januar 2021 tonede statsminister 
Mette Frederiksen frem på danskernes 
skærme med et klart budskab til ikke 
mindst det decentrale Danmark.

”Næsten hver anden dansker bor uden for  
de større byer. Alligevel er mulighederne 
blevet mere skævt fordelt. Og det kan vi 
ændre – hvis vi vil.”

Statsministerens nytårstale afspejler en 
bemærkelsesværdig forandring det for-
gangne år. På bare ét år er idéen om et 
mere sammenhængende og balanceret 
Danmark blevet en del af dagsordenen hos 
stort set alle partier på det politiske spek-
trum. Det er set før inden for det seneste 
årti, og nu er vi på vej igen.

Som formand for Landdistrikternes 
 Fællesråd er det stort at være vidne til.

Retorikken omkring landdistrikterne er 
skærpet i en grad, så der nu, lidt over et årti 
efter flere centraliseringsreformer, der har 
fjernet en stor del af den statslige tilstede-
værelse i landdistrikterne, og efter en 
 periode med udflytning af statslige arbejds-
pladser fra hovedstadsområdet, nu fra flere 
partiers side tales om en decideret 
decentralisering. 

Kun den håbefulde tør tænke tanken:  
Står vi på tærsklen til en reel og omfattende 
decentralisering af Danmark? 
Jeg er håbefuld af natur, og det er jeg også 
på landdistrikternes vegne.

Verden er forandret siden 00’ernes store 
centraliseringsreformer, og ikke mindst det 
seneste år har ændret vores virkelighed for 
bestandig. Det er dette forandringens år,  
vi gør status på i denne årsberetning.

Sidste år pointerede jeg, at nye begyndelser 
rummer nye muligheder. Dét udsagn blev 
skrevet inden coronaen for alvor kom til 
Danmark, men er i dag mere aktuelt end før.

Vi kan ændre  
udviklingen 
sammen 

FORMANDENS FORORD
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Året, der gik, har revet vores virkelighedsforståelse 
itu. Det har efterladt os i vildrede og for manges 
vedkommende i periodevis apati. Men det har også 
åbnet nye døre, hvorigennem vi i glimt har set kon-
turerne af andre måder at leve vores liv på.

Winston Churchill var med til at genopbygge den 
vestlige verden efter Anden Verdenskrig med 
ordene: Never let a good crisis go to waste.

Krisen i landdistrikterne er ej til diskussion. Den ér 
her og koster både erhverv, virksomheder og der-
med mange arbejdspladser. Det skal der rettes op 
på i årene frem, for arbejdspladser er forudsætnin-
gen for bosætning og udvikling på landet. 

Den nuværende situation fordrer derfor positive poli-
tiske tiltag fra Christiansborg i hidtil uset omfang. 

Der er heldigvis muligheder gemt i krisens aske, 
både hvad angår vækst, udvikling og grøn 
omstilling. 

Derfor står alle os i landdistrikterne over for en 
enorm opgave de kommende år. De politiske vinde 
ser ud til at blæse os i ryggen, budskaberne taler 
direkte ind i vores virkelighed, og der er begyn-
dende politisk konsensus om, at det skal være 
muligt at leve og arbejde i hele Danmark.

Løfterne og ambitionerne fra hele det politiske 
spektrum på landdistriktsområdet er lige nu mere 
vidtrækkende end nogensinde og omfatter ikke 
mindst de store velfærdsområder som uddannelse 
og sundhed.
 
Med andre ord: I dag står vi et helt andet sted, end 
vi gjorde for et år siden.

Skal de politiske vinde nå helt til kanten af Vester-
havet, hvor jeg kommer fra, kræver det konkret 
politisk handling, der giver mærkbare forbedringer 
af den enkeltes mulighed for at leve et helt liv i hele 
Danmark. Og lige nu vil en del af befolkningen 
gerne skifte storbyens tæthed ud med smukke, 
attraktive og robuste lokalområder. Heri ligger en 
vigtig opgave for Landdistrikternes Fællesråd. Vi 
skal sørge for, at medvinden sætter sine konkrete 
spor. Og det er lettere sagt end gjort.

Men jeg tror på det.

Det er ingen sag at tale i takt med tidens trend. 
Noget helt andet er at udvise den handlekraft, der 
skaber reel forandring. Husk på: Ord former ver-
den, men handling skaber den. 
 
Vi kan ændre udviklingen – hvis vi står sammen. 

Lad os enes om at gøre det kommende årti til land-
distrikternes årti. Jeg ser frem til det fortsatte sam-
arbejde med alle vores medlemmer, gode 
samarbejdspartnere og hele Christiansborg.

God læselyst!

Steffen Damsgaard, formand for  
Landdistrikternes Fællesråd



Da statsministeren lukkede Danmark ned i marts, 
skrev hun sig ind i historiebøgerne. På få dage luk-
kede ikke alene landet – også den hverdag, vi 
kendte, foldede sig sammen og transformerede sig 
i en ny form.

Det cementerede sig for mig den martsdag, hvor 
Landdistrikternes Fællesråds sekretariat mødtes 
online for første gang til en introduktion i kunsten 
at holde virtuelle møder. Den dag for knap et år 
siden, havde vi højst erfaring med Skypeopkald til 
omrejsende familiemedlemmer.

Utallige virtuelle møder senere kan jeg konstatere, 
at Landdistrikternes Fællesråd ikke er lammet af 
pandemiens komme. Så langt fra.

Vi har fundet nye veje og nye løsninger – mange 
gange på ekstremt kort tid. Hver dag har medarbej-
derne i vores lille sekretariat sat sig foran skærmen 
– hjemme eller på kontoret – og fortsat deres 
arbejde med at skabe et mere balanceret og sam-
menhængende Danmark. Og de har leveret.

I årets løb har vi afholdt to digitale generalfor-
samlinger med 140 og 80 deltagere, en virtuel 
mikroturismekonference for knap 150 deltagere 
og et landsbytopmøde om grøn omstilling af 
landsbyerne, hvor næsten 90 personer fulgte  
med fra skærmen.

For mig har året blotlagt, hvor dedikerede, 
ansvarlige og hårdtarbejdende medarbejderne i 
Landdistrikternes Fællesråd egentlig er. Og det er 
bydende nødvendigt, når man er et lille sted med 
en stor sag. 

Så paradoksalt nok er verden ikke blevet mindre set 
fra min stol. Den er faktisk blevet større.

Digitaliseringen af vores arbejdsliv har udvisket 
afstande og nedbrudt grænser mellem tid og rum. 
Både tid og ressourcer er blevet sparet, og vi er ble-
vet endnu skarpere til at prioritere og udnytte det, 
vi har mellem hænderne.

Det har betydet, at vores sekretariat det seneste år 
har kunnet indgå og opdyrke langt flere samarbej-
der end nogensinde før.

Det er meget værdifuldt for en lille organisation 
som vores, hvor både arbejdsopgaver og samar-
bejdspartnere er mangefacetterede. For vi er aldrig 
stærkere end de samarbejder, vi formår at indgå. I 
kraft af alle jer kan vi løfte vores store opgave.

Derfor er vores dør og telefon altid åbne for nye 
samarbejdspartnere. Kun gennem det stærke og 
tillidsfulde samarbejde med alt fra landsbyer til 
organisationer over politiske partier får vi den flyve-
højde, der for alvor skaber positiv forandring i og for 
landdistrikterne.

Tak for i år! 

På sekretariatets vegne,
Grethe Saabye, sekretariatschef

Paradoksalt nok blev 
verden større i år

PÅ SEKRETARIATETS VEGNE
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Kort om Landdistrikternes Fællesråd
Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, par-
tipolitisk neutral interesseorganisation, der vare-
tager fælles opgaver og interesser for landdistrikter 
og yderområder. Fællesrådet arbejder for at skabe 
bedre rammevilkår uden for de største byer.

Landdistrikternes Fællesråd anses som den over-
ordnede landdistriktsorganisation i Danmark og er 
praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere 
viden og erfaring til gavn for Danmarks landdistrik-
ter. Medlemmerne er landsdækkende foreninger 
og organisationer, kommuner, regioner, lokale 
 aktionsgrupper, landdistriktsråd, landsbyer og 
enkeltpersoner, der deler Landdistrikternes Fælles-
råds vision. 

Landdistrikternes Fællesråd har en mål- og resul-
tatplan, der i 2020 var med Erhvervsstyrelsen under 
Erhvervsministeriet. Opgaverne i mål- og resultat-
planen fordeler sig på følgende hovedområder:  
 
1. Udvikling af landdistrikterne
2.  Information om landdistrikternes 

 udviklings muligheder og -vilkår
3. National sparring

Mission
Vores mission er at være praktisk ekspert i at 
samle, dele og kommunikere viden og erfaring 
til gavn for landdistrikter.

Vision
Vi arbejder med udgangspunkt i det decen-
trale Danmark for skabe et land i balance, hvor 
alle dele er præget af vækst og udvikling. Der 
skal være gode rammevilkår for erhverv og job-
skabelse samt gode muligheder for at bo og 
leve i hele landet.

Fem strategiske målsætninger 
Landdistrikternes Fællesråd har fem strategi-
ske målsætninger, der er samlet i en fem-
punktsplan. Denne plan udstikker retningen 
for fællesrådets arbejde. Fempunktsplanen er 
afsættet, når Landdistrikternes Fællesråd for-
søger at påvirke de politiske beslutningspro-
cesser på en måde, som tilgodeser et 
Danmark, der hænger sammen. 

Bindeled mellem borgere og beslutningstagere
Landdistrikternes Fællesråd ønsker at være binde-
led mellem beslutningstagere og borgere med 
interesse i landdistrikternes udvikling. Som samar-
bejdspartner for beslutningstagere vil Landdistrik-
ternes Fællesråd være en naturlig part i lov- og 
regelarbejdet omkring rammevilkår i landdistrikter 
og yderområder samt være repræsenteret i rele-
vante kommissioner og udvalg. Fællesrådet ønsker 
tillige at være en foretrukken samarbejdspartner 
blandt en mangfoldig og voksende gruppe af 
 organisationer, virksomheder, offentlige instanser, 
foreninger og landsbyer, som vil opleve nytteværdi 
af medlemskab. 

Organisering 
Landdistrikternes Fællesråd ledes af en bestyrelse 
med repræsentanter valgt fra alle medlemskatego-
rier. Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt umiddel-
bart efter generalforsamlingen. Formandskabet 
fungerer som den daglige politiske ledelse og 
består for nuværende af formand Steffen Dams-
gaard og næstformand Marcel Meijer. 

Siden sommeren 2020 har følgende personer sid-
det i Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse: 
 Steffen Damsgaard, opstillet af LandboUngdom og 
direkte valgt til formand på generalforsamlingen 
2019, Marcel Meijer, opstillet af Samsø Kommune 
(B-medlem), Gunnar Landtved, opstillet af Ryslinge 
Lokalråd (F-medlem), John Brædder, opstillet af 
Guldborgsund Kommune (B-medlem), Berith 
 Nissen, opstillet af Landbrug & Fødevarer (A-med-
lem), Christina K. Hansen, opstillet af Holbæk 
 Kommune (B-medlem), Carsten Petersen, opstillet 
af LAG MANK (E-medlem), Hanne Lene Haugaard, 
opstillet af DGI (A-medlem), Lone Kastberg, opstillet 
af Viborg Landsbysammenslutning (D-medlem) og 
Arne Haahr Hansen, opstillet af COOP (A-medlem).

På den ekstraordinære generalforsamling i decem-
ber 2020 blev det vedtaget, at regionerne fremover 
har plads i Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse 
med virkning fra generalforsamlingen 2021.

Betjeningen af bestyrelsen og udførelsen af de 
daglige opgaver varetages af sekretariatet, der  
bl.a. udfører opgaver inden for administration, 
presse, politikudvikling og projekter og ledes af 
sekretariats chef Grethe Saabye. Derudover har 
Landdistrikternes Fællesråd etableret  
Videncenter for Landdistrikter.

Lidt historie
Landdistrikternes Fællesråd blev dannet i 1997. 
Stifterne var Komité for Landsbyer og Landdi-
strikter, Landsforeningen af Landsbysamfund 
og foreningen Landsbyerne i Danmark. Bag-
grunden var en generel interesse, herunder fra 
Indenrigsministeriets side, for en fællesrepræ-
sentation. Thorkild Ljørring Pedersen var for-
mand for fællesrådet i flere år. Efter ham fulgte 
Lone Andersen, nuværende viceformand i 
Landbrug & Fødevarer, mens formanden nu er 
Steffen Damsgaard. 

Et overblik: Strategi, 
organisering og opgaver
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o  Flere midler til landsbyfornyelse, områdefornyelse og nedrivning i de mindre byer.
o  En planlov med bedre muligheder for omplacering af boliger i det åbne land samt 

omdannelseslandsbyer ved multifunktionel jordfordeling og energianlæg.
o  Lettere administration af kystnærhedszonen.
o  Lempelse af regler i forhold til omplacering og tilbygning af boliger og anlæg indenfor 

klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.
o  Større kompensation til nærmeste naboer til energianlæg samt garanti for muligt 

 medejerskab af energianlæg.
o  Bedre regulatoriske og økonomiske rammevilkår for kommunale og forbrugerejede 

forsyningsselskaber.
o  Fortsat udvikling af naturkvalitet generelt og i forskellige naturparktyper som 

 nationalparker og naturparker baseret på lodsejeres frivillighed.
o  Bedre rammer for flere kulturtilbud uden for de største byer.
o  Bedre forudsætning for borgerdreven lokaludvikling og civilsamfundsinitiativer.
o  Øget fokus på samspillet mellem kommune og civilsamfund  

for at skabe lokal udvikling og ny bosætning. 

Verdensmål:

Fem veje til et 
 Danmark, der 
 hænger sammen

FEM VEJE TIL ET  DANMARK, DER  HÆNGER SAMMEN

Bedre rammevilkår for erhvervslivet og flere arbejdspladser  
i landdistrikterne
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at skabe bedre rammevilkår for 
 iværksættere og de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne ved at 
 italesætte behovet for:
o  Bedre rammer for fiskeri, landbrugs- og fødevareproduktion.
o  Bedre vækstmuligheder for Det Blå Danmark.

o  Bedre finansieringsmuligheder til investering i og udvidelse af erhvervsejendomme  
og produktionsfaciliteter. 

o  En bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser via fortsat udflytning.
o  Flere midler til LAG- og FLAG-ordningerne samt mulighed for multifunding.
o  Styrkelse af hele turismeerhvervet i landdistrikterne, herunder mikroturisme og 

kystturisme.
o  Et stærkere iværksættermiljø i landdistrikterne med fokus på små iværksætterhuse  

og -miljøer.
o  Øget fokus på mulighederne for at skabe ny erhvervsudvikling på landet, bl.a. gennem 

demokratiske ejerformer og alternative finansieringskilder. 
o  Bedre rammevilkår for sektoren omkring produktion af vedvarende energi.
o  Bedre rammer for power-to-X anlæg og medfølgende industrier, som hovedsageligt  

skal gavne de områder, hvor den vedvarende energi produceres.
o   Videreførelse af og flere midler til Landdistriktsvækstpilotordningen.
o  Mere fokus på generationsskifte af virksomheder i landdistrikterne. 

Verdensmål:

1
2

Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at sikre en positiv udvikling i alle 
dele af landet med optimale rammer og forhold for bosætning i landdistrik-
terne. En del af arbejdet består i at italesætte behovet for:
o Bedre finansieringsmuligheder for boliger.
o  Bedre økonomiske rammer for de mest udfordrede landdistrikts-

kommuner, så der opretholdes decentral borgernær kernevelfærd.
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Tryghed og lighed i sundhedsvæsenet, uanset postnummer
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at sikre alle borgere lige adgang  
til sundhed og tryghed, der er præget af ensartet kvalitet. Det gør vi ved at 
 italesætte behovet for:
o  Lige adgang til sundhedstilbud uanset postnummer.
o  Bedre forhold for og incitamenter til god lægedækning i landdistrikterne.
o Bedre økonomiske rammer for apoteker udenfor de største byer.

o Flere og stærkere lokale sundhedshuse med flere funktioner.  
o Politi i hele landet med etablering af nærpolitistationer i lokalområder. 

Verdensmål:

o  Økonomisk incitament til lokale campusdannelser på by-niveau. 
o  Ligestilling af institutioner, herunder i forbindelse med fusioner.
o  Kapacitetsloft og elevfordeling på ungdoms- og erhvervsuddannelser for at sikre decen-

trale uddannelsesmuligheder.
o  En dimensionering, der flytter studiepladser fra de største universitetsbyer til mindre byer.
o  Mere økonomi til at sikre decentrale afdelinger af videregående uddannelsesinstitutioner.

o  En småvejspulje, der skal opgradere de kommunale landeveje på landet.
o  Bedre rammer for at kunne udvikle havnene rundt i landet.
o  Optimal ellader-infrastruktur til transportsektoren i hele landet.
o  Lavere færgetakster og implementering af den trafikale ligestilling via det fulde 

landevejsprincip.
o  Bedre mobilitet i landdistrikterne, herunder bedre taxidækning.
o  En veludbygget fleksibel og offentlig transport.
o  Bedre muligheder for samkørsel og delebiler i landdistrikterne.
o En pulje til fremme af cykelturisme og cyklisme i alle dele af landet.

Verdensmål:

FEM VEJE TIL ET  DANMARK, DER  HÆNGER SAMMENFEM VEJE TIL ET  DANMARK, DER  HÆNGER SAMMEN

o  Mere økonomi til at sikre decentrale institutioner og afdelinger af voksen- og 
efteruddannelser.

o  Skabe flere videregående uddannelser i landdistrikterne uden, at det samtidig fjerner 
fundamentet for eksisterende uddannelser i yderområder.

o  Placering af nye studiesteder skal sikre sammenhæng med det lokale erhvervsliv, 
 bosætning og de stedbundne ressourcer.

o  Bedre finansieringsmuligheder for selvejende institutioner indenfor uddannelse og 
pasningstilbud.

o  Sikre optimale rammer for decentrale pasningstilbud, uanset organiseringsform. 

Verdensmål:

5

3

4

En sammenhængende infrastruktur, der binder landet bedre sammen
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at styrke infrastrukturen, herunder  
også den digitale infrastruktur i landdistrikterne ved at italesætte behovet for:
o  Udrulning af lynhurtig mobil- og bredbåndsforbindelse til alle husstande  

og virksomheder i hele landet. 
o  Udvikling af det overordnede vejnet, der binder landsdele sammen,  

og kobler flere byer på.

Flere uddannelsesmuligheder uden for de største byer
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at styrke de nære tilbud som grund-
skoler og ungdomsuddannelser samt en mere decentral uddannelsesstruktur 
i forhold til videregående uddannelser ved at italesætte behovet for:
o  Gode rammevilkår for lokale grundskoler og ungdomsuddannelser.
o  En revision af taxametersystemet og øget grund- og udkantstilskud til 

ungdomsuddannelser.
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Danmark er et lille land. Alligevel er det  præget 
af store forskelle.

Nogle steder i Danmark bor vi omringet af 
 klitter og blæst. Andre steder lever vi nær 
 frodige skove eller langs bløde kyster. Jorden er 
fed og rig nogle steder i Danmark, mens det 
andre steder har været en kamp gennem gene-
rationer at få jorden til at bære frugt. Der er 
nogle af os, som cykler på arbejde, mens andre 
af os tilbagelægger store afstande for at møde 
ind. Vi er nogle, der bor i lag og andre, der kører 
til vores nabo. Nogle af os lever i takt til byens 
puls, mens andre af os elsker lyden af stilhed.

Alle disse forskelle gør os rigere.

Men vores lille land rummer også forskelle, som 
gør os fattigere. Det er forskelle, der  forhindrer, 
at man kan leve et helt liv i hele Danmark.

Det er de forskelle, Landdistrikternes Fællesråd 
er sat i verden for at gøre mindre.

Forskellene kommer allertydeligst til udtryk  
i alle de ting, vi tager for givet i hverdagen.  
Og det er helt forskelligt på tværs af landet.   

Hvis det står til os, skal der være en større  lighed 
i dagligdagens selvfølgeligheder.

Over hele landet skal forældre og børn kunne 
regne med, at der er en skole eller børnehave 
inden for rækkevidde. At man har en praktise-
rende læge, og at mobiltelefonen kan ringe op, 

når man har brug for det. Iværksættere og virk-
somheder i hele landet skal tage det for givet, at 
de kan vokse sig større og indfri deres ambitio-
ner. Og ligesom hele Danmarks ungdom skal 
kunne forløse deres potentialer på lokale 
uddannelsesinstitutioner, skal Danmarks ældste 
ikke være i tvivl om, at det er muligt at blive 
gammel med værdighed i hele landet.

Alle mennesker i Danmark bør kunne regne 
med at have en hurtig og stabil bredbåndsfor-
bindelse – så man både kan game og arbejde 
hjemmefra. Vi skal alle sammen kunne stole på, 
at infrastrukturen hjælper os til vores næste 
destination – hvad end vi bevæger os på vejnet-
tet eller krydser vandet. Dagligdagens fornø-
denheder skal kunne købes i dagligvarebutikker 
over hele landet, ligesom fællesskaber i hele 
Danmark skal kunne løbe efter en bold eller 
samle sig under ét tag for at dyrke deres inte-
resser og være sammen om det gode liv.

Sådan lyder nogle af dagligdagens selvfølgelig-
heder. De er fundamentet for en bæredygtig 
udvikling.  
 
Og det er vores mål i Landdistrikternes 
 Fællesråd:  
 
At skabe en bæredygtig udvikling i hele Dan-
mark. Land og by har altid været og vil altid 
være hinandens forudsætninger. Derfor ønsker 
vi at binde  landet sammen. For at gøre os alle 
sammen rigere.

Landdistrikternes Fællesråd består af mange 
stemmer med dybe klangbunde overalt i land-
distrikterne. Vi forener dem alle i én samlet tale. 
Selvom vores rødder er plantet i landsbyerne, 
rækker vores grene helt ind på Christiansborg. 
Fra landsbyerne har vi lært, at der ikke er langt 
fra tanke til handling. Vi indsamler viden og 
erfaringer fra hele landet. Og på den baggrund 
føder vi idéerne, før politikerne har tænkt dem. 
Når idéerne er modne, sender vi dem  
ud i verden, men slipper ikke taget, før de har 
båret frugt og skabt forandring. 

Helt konkret, helt lokalt.

Fra vores perspektiv handler det om at se 
muligheder. Vi vender os både indad og ud 
mod verden i jagten på at finde og realisere de 
muligheder, samfundsudviklingen tilbyder 
landdistrikterne. På den måde giver vi vores 
bidrag til en mere bæredygtig verden.

For os er en nedlagt gård et potentielt bofælles-
skab, mens grøn energiproduktion er et nyt 
erhvervseventyr, der skal gøre hele Danmark 
grønnere samtidig med, at det skaber lokalt 
ejerskab, værdi og arbejdspladser - med respekt 
for naboerne.
I Landdistrikternes Fællesråd dvæler vi ikke ved 
landdistrikternes fortid, men arbejder for deres 
fremtid. For vores fælles fremtid. 

Og der er så mange steder i Danmark, som vi 
kan bygge fremtiden på. 

Der er steder, hvor man skaber ting sammen og 
ejer i fællesskab. Steder, hvor der altid er lys i for-
samlingshusenes vinduer, og omsorg er noget, 
man giver. Der er steder, hvor man ikke kun 
taler om bæredygtighed, men hvor fødevarerne 
i køleskabet er dyrket på naboens marker, og 
hvor  naturen og dens ressourcer giver energi. 

På alle de steder venter man ikke på, at udvik-
lingen kommer, man skaber den selv.

Vi i Landdistrikternes Fællesråd arbejder for 
disse steder. For at se dem lykkes. For at få 
endnu flere mennesker til at søge livet på 
landet.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for men-
nesker. For at gøre det muligt at leve et helt liv i 
hele Danmark.

Et helt liv  
i hele Danmark



Nye muligheder,  
store begrænsninger

Tonni Hansen (SF),  
borgmester Langeland Kommune
Corona-tiden har været og er en hård tid, 
som også på nogle områder har gjort os 
stærkere og bedre rustet til fremtiden. Vi har 
bl.a. fået nye tilflyttere fra storbyerne, som har 
gjort status over deres liv og valgt Langeland, 
Strynø og Siø til. De har set, at her er natur, ro, 
tryghed, gode forhold for børnene og hus-
priser, der gør man kan opfylde drømmen 
om egen bolig. Og med broer til Fyn, er der 
ikke mere end 45 minutters kørsel til Odense.

Henrik Hvidesten (V),  
borgmester Ringsted Kommune
Jeg har set, hvordan kreativiteten blomstrer i 
indsatsen for at få små og store fællesskaber 
til at leve videre under coronakrisen. Det er 
nemlig blevet ekstra tydeligt for os alle, hvor 
vigtige fællesskaber er for livskvaliteten.  
Vi har forstået, hvor stærkt vi står, når vi står 
sammen.

Maria Beck-Tange,  
kædedirektør Dagli’Brugsen, Coop
Corona har givet stor stigning i Dagli’Brug-
sens salg i vores 300 butikker. Først og frem-
mest fordi flere arbejder hjemme, og færre 
tog på ferie i udlandet. Vi tror, at det har en 
langsigtet effekt. For det har åbnet øjnene  
for kvaliteten i det nære og for vigtigheden  
af at have Dagli’Brugsen tæt på.

Anstina Krogh, landsbyen Haastrup,  
Årets Landsby 2020
Vores initiativer under coronakrisen er 
noget, der stopper, når Danmark ligner den 
verden, vi kender. Men noget bliver alligevel 
tilbage for os i Haastrup, og det er tanken 
om, at selv med en verdensomspændende 
pandemi i baghaven, er hjælpen og trøsten 
lige rundt om hjørnet.

Lone Kastberg, formand Viborg  
Landsbysammenslutning, Vibland
I Viblands landsbyer oplevede jeg en utrolig 
virkelyst og vilje til at finde nye veje til at være 
sammen - ikke mindst ved at udnytte de 
digitale muligheder til at inspirere og akti-
vere lokalt. Blandt andet med lanceringen af 
Turist i egen kommune, der blev en unik 
måde at gå på opdagelse i nærområdet og 
(gen)finde værdien af det, der er helt tæt på.

Egon Noe, professor, centerleder,  
Center for Landdistriktsforskning
Coronakrisen har lært os, at det er rart ikke  
at bo for tæt, og at arbejde ikke afhænger  
af geografi. Den har dog også lært os, at 
land distrikterne er indirekte sårbare over for 
 kriser, da det økonomiske fokus ligger på 
vækstcentrene. Det er spændende, hvor det 
stiller landdistrikterne i fremtiden.

LANDDISTRIKTERNE OG CORONA

Søren Noes, formand LAG Småøerne
Med sommerpakken og gratis færger til øerne 
oplevede ø- virksomhederne et boost, der 
aldrig er set før. Vi ser i LAG Småøernes besty-
relse flere ansøgninger og henvendelser om 
nye sommercafeer, nye faciliteter på overnat-
ningsstederne og helt nye trends som glam-
ping og outdoor-turisme, der alt sammen 
sætter en positiv retning for erhvervet i 
landdistrikterne.

Hanne Lene Haugaard, 
 hovedbestyrelsesmedlem i DGI
Livet, og ikke mindst foreningslivet, i land-
distrikterne går i høj grad ud på at mødes 
fysisk. Coronakrisen har været et benspænd 
for idrætsforeningerne, og det har påvirket 
vores fysiske, mentale og sociale sundhed. 
Mange foreninger har været kreative med 
 virtuel træning og andre nye veje for at holde 
fast i fællesskaberne.
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Landdistrikternes Fællesråd arbejder med 
landdistriktsudvikling på to niveauer.  
Et overordnet politisk niveau, der skal sikre 
bedre rammevilkår – og et borgernært 
niveau, som skal motivere de enkelte 

lokalsamfund til selv at skabe udvikling. 
Vores hovedaktiviteter er derfor opdelt  
under henholdsvis politisk interessevare-
tagelse samt projekter og tværgående 
indsatser.

Hovedaktiviteter  
og indsatser i 2020



HOVEDAKTIVITETER OG INDSATSER I 2020
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Den politiske interessevaretagelse er koncen-
treret om at styrke grundlaget for, at borgere 
og virksomheder kan bo, leve og arbejde i alle 
dele af landet uanset postnummer. Det gør 
vi dels gennem en konkret politisk indsats 
overfor politikere og embedsmænd på 

Christiansborg og i ministerier og styrelser, 
dels ved en løbende informationsindsats for 
at sikre en bred folkelig opbakning og aner-
kendelse af landdistrikternes kvaliteter, 
muligheder og udfordringer.

Politisk interesse - 
varetagelse



Sommerpakken
Sommeren 2020 var ligesom resten af året helt 
usædvanlig. Coronapandemien og forårets nedluk-
ning ramte de danske turismeerhverv hårdt, ikke 
mindst i landdistrikterne. Påskesæsonen var sus-
penderet, og udsigten til en sommer med et fravær 
af udenlandske gæster fik Landdistrikternes Fælles-
råd til at råbe vagt i gevær. Fællesrådet opfordrede 
bl.a. erhvervsministeren til at prioritere nogle af de 
statslige markedsføringsmidler til en branding- 
kampagne af de danske øer og ø-turisme og sam-
tidig gøre færgerne gratis. Fællesrådet lancerede 
desuden sammen med ø-kommunerne Læsø, 
Samsø, Ærø, Langeland og Fanø en storstilet 
 kampagne for at få flere danske turister til øerne. 

Som en anerkendelse af at sommeren og turisme-
erhvervet i Danmark var truet, indgik regeringen 
sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folke-
parti en aftale om en sommerpakke på 700 mio. kr. 
til konkrete initiativer til sommer-, kultur-, og 
naturaktiviteter i hele landet. Gratis færger for 
gående og cyklister, højere fradrag på sommerhus-
udlejning og halv pris på kulturaktiviteter var alle 
elementer i pakken. Derudover fik ø-turismen og 
Ø-PAS, som Landdistrikternes Fællesråd admini-
strerer, tildelt 2 mio. kr. til udvikling og markeds-
føring af ferie på de danske øer.

I kølvandet på sommerpakkens bevilling i juni 
måned, lancerede Landdistrikternes Fællesråd 
 allerede i juli ø-turismekampagnen Eventyr med  
ro på. En kampagne, der på Facebook, YouTube  
og Instagram samlet opnåede 8,5 millioner 
 eksponeringer af indhold.

Lukkeloven og nedlukning af butiksliv
Op til påsken 2020 gik Salling Group ud med en 
opfordring om, at regeringen suspenderede lukke-
loven over påsken, så de største supermarkeder og 
hypermarkeder kunne holde åbent med henblik 
på at sikre, at påskehandlen blev spredt ud over 
flere dage af hensyn til COVID-19-pandemien. 

Det fik Landdistrikternes Fællesråd til at melde 
klart ud, at en suspendering af lukkeloven er at 
betragte som gift for de små købmænd og lokale 
butikker i landdistrikterne, der vanligvis betjener 
helligdagenes handlende. Også landets to andre 
dagligvarekæder Coop og Dagrofa var imod 
 forslaget fra Salling Group.

Regeringen endte med et kompromis, hvor man 
midlertidigt gav dispensation til, at dagligvare-
handlen kunne holde åbent to dage i påsken for at 
mindske smittefaren. 

Til gengæld har nedlukningen af detailhandelsbu-
tikker og specialvarebutikker i slutningen af 2020 
og de første måneder af 2021 bevirket, at al detail-
handelsomsætning er gået til de største supermar-
keder og hypermarkeder, som kunne holde åbent 
som følge af, at de også sælger dagligvarer. Det fik 
Landdistrikternes Fællesråd til at kræve en kontrol-
leret genåbning, som vurderedes sikker, toppet op 
med en regional genåbning, der kunne give butiks-
livet ekstra muligheder i områder med lavt 
smittetryk. 

Levende bymidter og planlovsrevision
Levende bymidter er garant for både arbejdsplad-
ser, turisme og bosætning særligt i landdistrikterne. 
Derfor bekymrer det Landdistrikternes Fællesråd,  
at dansk detailhandel i de mindre byer fortsat er 
under massivt pres samtidig med, at omstændig-
hederne omkring COVID-19 har sat yderligere skub  
i internethandlen. 

Derfor har Landdistrikternes Fællesråd løbende og 
målrettet haft kontakt med interessenter og beslut-
ningstagere for at skabe politisk opmærksomhed 
omkring de udfordringer, der kan være forbundet 
med fastholdelse og udvikling af levende bymidter. 
Fællesrådet har desuden været en del af Partner-
skabet for Levende Bymidter under Erhvervsministe-
riet, som medio 2022 vil præsentere konkrete forslag 
til løsninger samt anbefalinger til statslige indsatser.

POLITISKE INDSATSER
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Planloven udgør i den forbindelse vigtige ramme-
vilkår for at sikre vækst, udvikling og et levende 
handelsliv i landdistrikterne, hvilket Landdistrikter-
nes Fællesråd har arbejdet vedholdende for, bl.a. 
hen imod planlovsrevisionen i 2021-2022. 

Forsamlingshuse
De lokale forsamlingshuse er mange steder knu-
depunktet for al aktivitet lokalt. Ligesom store dele 
af samfundet var også forsamlingshusene nedluk-
ket i foråret 2020 som følge af COVID-19-pande-
mien. Forsamlingshuse lever af, at folk forsamles 
og blev derfor hårdt ramt af aflysninger og mang-
lende bookinger.

Selvom en del af forsamlingshusene har kunnet søge 
støtte fra corona-hjælpepakkerne, undlod mange at 
gøre det, fordi der er omkostninger bundet hermed. 
Det er f.eks. revisoromkostninger, som Landdistrikter-
nes Fællesråd har været med til at afdække. 

Derudover bakkede Landdistrikternes Fællesråd 
 tilbage i juni op om et forslag fra Danske Forsam-
lingshuse om en økonomisk håndsrækning til for-
samlingshusene på mellem 30.000 til 50.000 kr. pr 
forsamlingshus. Fællesrådet arbejder fortsat på at 
sikre økonomisk hjælp til de mange frivilligt drevne 
forsamlingshuse, som ikke falder ind under kriteri-
erne for hjælpepakkerne og dermed risikerer at 
måtte dreje nøglen om, som følge af de omkostnin-
ger der er forbundet med det at have et forsam-
lingshus - også selvom den er nedlukket grundet 
COVID-19-pandemien.

Cyklisme
Med kilometervis af skønne naturstrækninger rum-
mer de danske landdistrikter store potentialer for 
mere cyklisme og cykelturisme. Ikke mindst i året 
2020, hvor mange danskere som følge af 
COVID-19-pandemien holdt sommerferien hjemme 
i Danmark. Desværre er dårlige veje og manglende 
cykelstier i dag et benspænd for at få endnu flere 
op på cyklen og ud i landet. Derfor foreslog Land-
distrikternes Fællesråd sammen med en alliance 
bestående af Dansk Cykel turisme og Cyklistforbun-
det i maj en akutpulje på 100 mio. kr. til boost af 
cyklisme og cykelturisme.

Forslaget mødte opbakning fra flere dele af det 
politiske spektrum, og en cykelpulje fandt vej til 
finansloven for 2021. Hvor organisationerne foreslog 
100 mio. kr. til akutpuljen, blev der på finansloven 
for 2021 afsat i alt 180 mio. kr. i 2021 og 170 mio. kr. 
årligt i 2022-2023 til cyklisme. Midlerne skal gå til 
cykelstier langs statsvejnettet samt ansøgnings-
runder med 50 % tilskud til kommunale 
cykel projekter.

POLITISKE INDSATSER
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”Med kilometervis af  
skønne naturstrækninger 
rummer de danske land
distrikter store potentialer  
for mere cyklisme og 
cykelturisme.”



Collective Impact – fremtidens bæredygtige 
landskaber
Sammen med 12 andre organisationer sidder Land-
distrikternes Fællesråd med i styregruppen Frem-
tidens bæredygtige landskaber, der er en del af 
Realdania-projektet Collective Impact. Kernen i pro-
jektet er syv anbefalinger til at udrulle en ambitiøs, 
helhedsorienteret jordreform i hele landet, som 
samtænker landdistriktsudvikling med forbedret 
natur, klimasikring af land og by, placering af ener-
gianlæg, øget biodiversitet, forbedret vandmiljø og 
udviklingen af mere rentabelt landbrug med bedre 
jord arrondering. Selve landdistriktsudviklingen kan 
f.eks. være forbedret adgang til mere natur, flere 
stier, boligudlæg ud mod ny natur og endelig ned-
bringelse af meget tungt og langsomtkørende 
transport gennem landsbyer og på de små veje. 
De andre parter i projektet er Landbrug & Føde-
varer, Økologisk Landsforening, KL, Dansk Skov-
forening, DGI, Danmarks Jægerforbund, Dansk 
Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks 
Naturfredningsforening, Bæredygtigt Landbrug, 
Danmarks Sportsfiskerforbund og Realdania.

Grøn omstilling 
Landdistrikterne er en vigtig nøglespiller i kampen 
om at nå 70 %-klimamålsætningen frem mod 2030. 
Det gælder ikke mindst opstillingen af solcelleanlæg 
og vindmølleparker. 
Landdistrikternes Fællesråd har derfor appelleret til 
vigtigheden af at inddrage og kompensere naboer 
og lokalsamfund tilstrækkeligt, hvis der skal opstilles 
solceller eller vindmøller, da det vil øge accepten af 
større energiprojekter. I den forbindelse har Landdi-
strikternes Fællesråd opfordret til at genindføre 
muligheden for direkte medejerskab på op til 20 % 
for naboer og lokalbefolkning til store energilæg, da 
direkte medejerskab kan medvirke til at øge accep-
ten hos lokalbefolkningen og dermed sætte skub i 
den grønne omstilling. 

Derudover har Fællesrådet bl.a. arbejdet for at gøre 
det lettere for boligejere at energirenovere deres 

bolig, da der især i landdistrikterne fortsat er et stort 
uforløst potentiale. Heraf har Fællesrådet foreslået, at 
der etableres en forbedret pulje til en skrotningsord-
ning af olie- og gasfyr, så områder med individuel 
opvarmning kan ændre energikilde til f.eks. jordvar-
meanlæg eller varmepumper, og at ordningen sam-
tidig kunne udmøntes således, at kommunale 
forsyningsselskaber kunne etablere varmepumper 
på abonnements lignende vilkår. 
Dele af forslaget mødte stor opbakning blandt 
Folke tingets partier, hvoraf SF på baggrund af dialog 
med Landdistrikternes Fællesråd stillede et beslut-
ningsforslag herom. Som del af klimaaftalen blev der 
afsat 35 mio. kr. til en skrotningsordning for gas- og 
oliefyr, som et bredt flertal i Folketinget indgik.  

Finansiering af grønne investeringer  
(Finans Danmark)
I landdistriktsområderne er over 40 % af boligerne  
i energimæssig dårlig stand, hvilket i høj grad skal 
ses i lyset af boligejerens adgang til grøn energi 
som f.eks. fjernvarme. Adgang til fjernvarme er 
oftest centreret omkring byerne, og derfor må 
boligejere uden for byerne bruge en anden varme-
forsyning, der ofte er dyrere og mere belastende for 
klimaet. Derfor er der et stort grønt potentiale i 
 forhold til at energioptimere den danske bygnings-
masse og dermed mindske dens klimaaftryk, 
 særligt i landdistrikterne.

Derfor lancerede Finans Danmark og Landdistrik-
ternes Fællesråd i efteråret 2020 et fælles udspil 
Finansiering af grønne investeringer med seks 
 initiativer, der både skal bidrage til den grønne 
omstilling og skabe endnu mere aktivitet i land-
distrikterne. Blandt forslagene var en udvidelse af 
BoligJobordningen, så man i forbindelse med 
 nedrivning af bygninger i meget dårlig energiklasse 
kan få fradrag, øremærkning af midler i Vækst-
fonden til grønne virksomheder i landdistrikterne 
samt mulighed for at ”opspare” sit håndværker-
fradrag over flere år, så boligejere også kan lave én 
stor gennemgribende energirenovering.

POLITISKE INDSATSER

EU’s genopretningsmidler 
I sommeren 2020 landede EU en ny aftale om en 
genopretningsfond til at genstarte EU efter 
COVID-19-pandemien. Programmet, kaldet Next-
generation EU, skal, udover en lang række initiati-
ver, der potentielt kan gavne landdistrikterne 
generelt, også tilføre 7,5 mia. euro til den europæi-
ske landbrugsfond med henblik på udvikling af 
landdistrikterne. Der er et fortsat behov for at styrke 
vækst og udvikling i hele landet, og det er et behov, 
der blot er blevet styrket med COVID-19, som har 
ramt en række sektorer i landdistrikterne hårdt.

Derfor har Landdistrikternes Fællesråd arbejdet for 
at skabe politisk velvilje til at bruge de nye rammer 
fra EU til både at understøtte landbrugs- og føde  
vareerhvervet og til økonomisk at styrke LAG-ord-
ningen. Vi ved, at de projekter, der støttes igennem 
LAG-ordningen, fastholder eksisterende 

arbejdspladser og skaber nye arbejdspladser samti-
dig med, at de fremmer bosætningen på landet. 

Fællesrådet har derfor løbende haft kontakt med 
relevante ministre og ordførerne fra de forskellige 
partier og har bl.a. mødtes med indenrigs- og bolig-
ministeren for at skabe politisk opmærksomhed på 
muligheden for at styrke den nære og lokale land-
distriktsudvikling bl.a. via LAG-ordningen.

Straksudbetalinger af LAG-midler
Coronakrisen satte i foråret 2020 sit præg på den 
danske økonomi, og overalt i de danske landdistrik-
ter kæmper både foreninger og små virksomheder 
med likviditeten som følge af coronakrisen. Landdi-
strikternes Fællesråd har derfor arbejdet målrettet 
på at få erhvervsministeren til at iværksætte tiltag, 
som skal sikre mere vækst i land- og yderkommu-
ner efter coronakrisen. Fællesrådet advarede bl.a. 
sammen med Landbrug & Fødevarer og tænketan-
ken Cevea om de konsekvenser, som coronakrisen 
kan få for landdistrikterne, såfremt der ikke gøres 
noget fra politisk hold.  

Kort tid efter fremsatte regeringen et forslag om at 
straksudbetale 80 % af LAG-midlerne til de afsluttede 
LAG-projekter. Straksudbetalinger er en sag, som 
Fællesrådet i lang tid har kæmpet for og italesat. 
Landdistrikternes Fællesråd mente dog, at der 
burde straks-udbetales et beløb allerede, når man 
igangsatte et projekt, så det ville gavne f.eks. de 
små erhvervsdrivende med likviditet fra starten af 
et projekts gennemførelse. Der er nemlig ofte en 
problemstilling med likviditet for den, der ansøger 
om et LAG-projekt, selv når der ikke er en 
COVID-19-pandemi. 

Fællesrådet har kontinuerligt fokus på at styrke de 
lokale aktionsgruppers rammer for at støtte pro-
jekter, der skaber liv og arbejdspladser i hele 
 Danmark. Derfor vil Fællesrådet fortsat arbejde for 
at styrke området.
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Nedrivningspuljen 
Mange landdistrikter kæmper i dag med faldefær-
dige huse, hvilket bremser udviklingen af levedygtige 
landsbyer. Det skønnes, at der er mellem 10.000 og 
22.000 nedrivningsparate huse på landsplan, og 
langt de fleste af disse findes i landdistrikterne. Land-
distrikternes Fællesråd har derfor i en årrække- og 
igen i 2021 - arbejdet for, at der skal afsættes markant 
flere midler til nedrivning i landdistriktsområder, hvor 
tomme og faldefærdige huse bremser udviklingen 
og f.eks. gør det svært for lokalområder at fastholde 
samt tiltrække nye tilflyttere.

Med finansloven for 2021 blev der afsat 150 mio. kr. i 
en pulje til nedrivning samt mulighed for tilskud til 
renovering af klimaskærm. Samtidig hævede rege-
ringen den statslige medfinansiering fra 60 % til 80 
%. Med denne politiske prioritering vil der, udover de 
eksisterende midler til landsbyfornyelse, samlet set 
være tæt på kr. 300 mio. i statslig medfinansiering i 
2021, hvilket det tidligere regeringsnedsatte Udvalg 
for Levedygtige Landsbyer fremsatte som et absolut 
minimum for, at der er ressourcer nok til nedrivning 
af faldefærdige boliger, tilskud til klimaskærmsreno-
vering og endelig områdefornyelse (alle offentlige 
arealer mellem husene) i de mindre byer.

Selvom Landdistrikternes Fællesrådet anser det for 
et skridt i den rigtige retning, så er der fortsat et 
behov for at sikre bedre økonomiske rammer for 
nedrivningsindsatsen, hvilket Fællesrådet vil 
arbejde hen imod. 

Frilandsbyer 
I efteråret 2020 valgte regeringen at give syv dan-
ske kommuner fuldstændig frihed i tre år på 
udvalgte velfærdsområder med henblik på at til-
vejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan 
bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre 
styring. Tankerne bag ordningen kan med fordel 
også overføres til det nære landsbyniveau, mener 
Landdistrikternes Fællesråd. Derfor foreslog Fælles-
rådet sammen med Sammenslutningen af Danske 

Småøer og IGN/Københavns Universitet, at der 
etableres en frilandsbyordning, hvor man giver 10 
landsbyer og småøer mulighed for at afprøve deres 
egne projekter, som ellers er begrænset af lovgiv-
ning og administration fra nationalt hold. Konkret 
lagde forslaget op til, at regeringen over fire år 
afsætter 20 mio. kr. til forsøget, der skal være med 
til af prøve nye veje til udviklingen i landsbyerne og 
på de små øer. 
Landdistrikternes Fællesråd ser et stort potentiale i 
en frilandsbyordning og ønsker sammen med 
 samarbejdspartnerne, at ordningen ikke begræn-
ses til få og på forhånd definerede lovudfordringer, 
men som bredt skal kunne skabe flere muligheder. 

Kommunal udligning
Udviklingen i velfærd på tværs af landets kommuner 
har historisk ramt meget skævt og har sat landdi-
striktskommunerne i en svær økonomisk situation, 
der bl.a. har betydet lavere serviceniveau på ældre-
plejeområdet, lukning af lokale institutioner og 
generel højere grad af centralisering m.v. Landdi-
strikternes Fællesråd har sammen med medlems-
kommunerne i årevis arbejdet målrettet for sikre et 
mere fair udligningssystem. Fællesrådet har bl.a. haft 
en god kontakt med relevante politiske ordfører og 
ministre og herigennem forsøgt at skabe politisk 
opmærksomhed på ulighederne i systemet. 

I 2020 blev en ny politisk aftale om en reform af 
udligningssystemet vedtaget af et bredt flertal i 
Folketinget. 

Med den nye politiske aftale nærmer man sig et 
system, der tager nogle skridt i den rigtige retning 
for at sikre et mere lige velfærdsniveau i hele lan-
det. Vi er dog endnu langt fra i mål, og der er en 
række kommuner, som fortsat er hårdt presset 
 økonomisk. Derfor arbejder Fællesrådet videre på 
løbende at sikre en bedre balance i udlignings-
systemet, således at kommunerne får bedre 
 muligheder for at yde den decentrale og nære 
 service, som borgerne har behov for.
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Bredbåndspuljen 
Nedlukningen af Danmark og hjemsendelsen af 
tusindvis af både offentligt- og privatansatte dan-
skere under den igangværende COVID-19-pandemi 
har om nogen gjort os bevidste om vigtigheden af 
et hurtigt og stabilt internet. Landdistrikternes 
 Fællesråd har fået mange henvendelser med 
eksempler på, at f.eks. børns opkobling til skolen og 
én eller to forældres hjemmearbejde med video-
møder, ikke var muligt på samme tid. 

Derfor var det også med stor forundring for mange, 
at regeringen i sit finanslovsudspil fra august 2020 
lagde op til at sløje Bredbåndspuljen og de 100 mio. 
kr., som siden 2016 har været med til at sikre, at 
også borgere i land- og yderkommuner kan få 
adgang til lynhurtigt internet. 

På den baggrund gik formanden for Landdistrikter-
nes Fællesråd sammen med 9 borgmestre til 
tasterne med en klar opfordring til regeringen: 
bevar Bredbåndspuljen. Fællesrådet lagde i forlæn-
gelse heraf et massivt pres på politikerne på 
 Christiansborg med case-eksempler på konse-
kvenser ved manglende hurtigt bredbånd. 

Regeringen og forligspartierne har efterfølgende 
imødekommet ønsket om at bevare Bredbånds-
puljen i finansloven, som blev vedtaget kort inden 
årsskiftet. Det var i øvrigt andet år i træk, hvor Bred-
båndspuljen ikke var med i regeringens finanslovs-
udspil, men hvor den blev forhandlet ind igen.

Affaldshåndtering 
Under klimaforhandlingerne i sommeren 2020 blev 
det af regeringen foreslået, at affaldssektoren skulle 
privatiseres. På den baggrund gik Landdistrikternes 
Fællesråd i rette med regeringens forslag og adva-
rede mod, at det især vil gå ud over landdistrik-
terne. Det skyldes, at omkostningerne til 
afhent ning af affald og genbrugsfraktioner samt 
frasortering og afsætning som konsekvens af 
 privatiseringen kan ende med at løbe løbsk, hvilket 

især vil gå ud over borgerne i landdistrikterne. 
Ydermere kan et forbud mod fælleskommunale 
affaldsselskabers sortering af genbrugsegnede 
fraktioner på egne sorteringsanlæg, og herunder 
den innovation og udvikling af nye anlæg det med-
fører lokalt, betyde, at den videre bearbejdning af 
genbrugsfraktioner vil ske omkring de store byer 
eller i udlandet. 

Aftalen om affaldshåndteringen endte med et 
kompromis, hvor KL på affaldsforbrændings-
området blev pålagt at udarbejde en køreplan for 
fremtidens affaldsforbrænding, som med Energi-
styrelsens godkendelse, ville betyde, at den kom-
munale affaldsforbrænding fortsat ville være i 
offentlige hænder. Energistyrelsen har dog primo 
2021 afvist KL’s plan. 
Landdistrikternes Fællesråd vil fortsat arbejde 
målrettet for, at de negative konsekvenser af en 
privatisering af affaldssektoren, herunder bl.a.  
tab af arbejdspladser, ikke vil indtræde. 

Nærpolitistationer 
Gennem årtiers centralisering af politikredsene er 
det nære landpoliti løbende svundet ind, hvilket 
ikke alene har mindsket trygheden men også 
svækket muligheden for en forebyggende og 
 kriminalpræventiv indsats. 
Derfor anbefalede Landdistrikternes Fællesråd i 
 forbindelse med politiforhandlingerne at styrke det 
nære politi med flere nærpolitistationer og en 
 genindførelse af landbetjenten. 

Dette ønske blev efterfølgende imødekommet af 
regeringen, der med et bredt flertal i Folketinget 
kort før årsskiftet indgik en aftale om et nyt politi-
forlig, som bl.a. indeholder en nærhedsreform af 
politiet. Mere konkret betyder nærhedsreformen, at 
der kommer flere beredskabspatruljer, 20 nye 
 nærpolitienheder, hvoraf 16 ligger uden for hoved-
staden og de største byer, 110 ekstra lokalbetjente 
og større frihed til at finde lokale løsninger. 
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Fællesrådet vil løbende følge op på reformens 
implementering med henblik på at sikre, at 
 intentionen om mere nærhed og tryghed indfries. 

Genstart hele Danmark 
Coronakrisen har udsendt chokbølger gennem den 
danske økonomi. Samtidig er en vigtig lære fra 
finanskrisen, at kriser typisk rammer hårdere på 
landet end i byerne. 

Derfor indgik Landdistrikternes Fællesråd og Land-
brug & Fødevarer i en strategisk alliance med 
udspillet ”Genstart hele Danmark”, som indeholder 
29 konkrete forslag til, hvordan der kan skabes 
mere vækst og flere arbejdspladser på landet. Helt 
centralt var forslaget om en langsigtet 2030-plan 

for land distrikterne, der består af tre overordnede 
sigtelinjer: 
For det første at der skabes minimum 5 % flere 
 private arbejdspladser i land- og yderkommuner i 
2030. For det andet at land- og yderkommunerne 
har minimum samme BNP-vækst som resten af 
landet frem mod 2030. Og endelig at ledigheden i 
land- og yderkommunerne skal falde til niveauet 
umiddelbart før COVID-19.

Landdistrikternes Fællesråd har sammen med 
Landbrug & Fødevarer arbejdet målrettet og strate-
gisk på at skabe politisk opmærksomhed om udfor-
dringerne. Forslagene bag ”Genstart hele 
Danmark” er blevet taget positivt imod af politiske 
beslutningstagere, hvoraf flere har ladet sig 
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inspirere af dem i deres politiske udspil, og forsla-
gene møder også stor støtte fra en lang række 
erhvervsorganisationer, herunder bl.a. Dansk Indu-
stri,  Danske Rederier, Danske Energi, HORESTA og 
De Samvirkende Købmænd. 

Lighed i fremtidens sundhedsvæsen
Landdistrikternes Fællesråd arbejder vedvarende 
for et sammenhængende Danmark med lige 
adgang til sundhed, uanset postnummeret. I 2020 
har Fællesrådet fremhævet betydningen af et vel-
fungerende nært sundhedsvæsen, som bl.a. omfat-
ter god lægedækning, så alle borgere er tilknyttet 
en praktiserende læge inden for overskuelig 
afstand, samt bedre økonomiske rammevilkår for 
apotekerne i landdistrikterne. 

– Apoteksdækning: Den nuværende økonomimo-
del for apoteksdriften truer med at trække tæppet 
væk under landapotekerne, da den stigende 
avance fra salg af andre varer, såsom solcreme og 
plejeprodukter, samtidig betyder, at avancen på en 
medicinpakning løbende sættes ned. Denne ten-
dens rammer apotekerne i landdistrikterne hårdere, 
fordi de ikke ligger på strøget med god mulighed 
for salg af f.eks. plejeprodukter, hvilket kan med-
virke til at øge uligheden i adgangen til sundhed. 
Denne problematik har Landdistrikternes Fællesråd 
gjort opmærksom på i et brev til henholdsvis 
erhvervsminister Simon Kollerup (S) og sundheds-
minister Magnus Heunicke (S).

– Lægedækning: Landdistrikternes Fællesråd er 
bekymrede for og har gjort det politiske system 
opmærksom på, at der visse steder i landet er 
udtalt mangel på praktiserende læger og et fortsat 
stigende problem med at tiltrække de nødvendige 
sundhedsfaglige kompetencer. F.eks. viser opgørel-
ser fra PLO, at der i samtlige landdistrikter er op 
imod 80-100 % af de praktiserende læger, der har 
lukket for ny tilgang af borgere.
Fællesrådet har heriblandt foreslået, at regionerne, 
evt. i samarbejde med kommunerne, og lokal - 

samfund skal etablere lægehuse eller sundheds-
huse med flere forskellige funktioner, hvor regionen 
driver selve lægeklinikken med regionsansatte 
læger i tilfælde, hvor man ikke kan skaffe læger, der 
selv vil drive en lægepraksis. Staten bør gå ind og 
medfinansiere sådanne sundhedshuse i samspil 
med regioner og kommuner. Dette vil Landdistrik-
ternes Fællesråd fortsætte med at arbejde for i 
årene frem. 

Lokale- og regionale medier 
Den årelange kamp med faldende annonceind-
tægter og en coronakrise oveni har ikke gjort betin-
gelserne for at drive et lokalt- eller regionalt medie 
bedre. Tværtimod, er mange lokale og regionale 
aviser og dagblade fortsat lukningstruede, og det 
sætter demokratiet under pres. 

Landdistrikternes Fællesråd foreslog derfor at hæve 
mediestøtten til lokale og regionale medier for på 
den måde at fremme et Danmark i mediemæssig 
balance uden de såkaldte nyhedsørkener – et for-
slag der også blev delt af KL-formand og Aarhus- 
borgmester Jacob Bundsgaard samt medie - 
ordførerne fra Radikale Venstre, Enhedslisten og 
Venstre.

Selvom kulturminister Joy Mogensen (S) først har 
planer om at indkalde til medieforhandlinger, når 
COVID-19-pandemien tillader det, så vil Landdistrik-
ternes Fællesråd fortsat arbejde for at styrke lokale- 
og regionale medier og vil stå klar med indspil til 
partierne i medieforhandlingerne. 

Uddannelse 
Landdistrikternes Fællesråd kæmper for mulig-
heden for at leve et helt uddannelsesliv i hele 
 Danmark, da uddannelse har stor betydning for 
bl.a. bosætning og dermed vækst og udvikling i et 
givent område. 

Landdistrikternes Fællesråd har derfor i årets løb 
arbejdet med en grundlæggende vision om et 
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mere decentralt uddannelsessystem for at sikre 
uddannelsespladser og -muligheder i hele Dan-
mark. Det gælder både for ungdomsuddannelser 
og professionshøjskoler såvel som videregående 
uddannelser. Samtidig har et vigtigt fokusområde 
været at styrke vilkårene for de ellers pressede 
uddannelsestilbud i tyndt befolkede områder ved 
f.eks. at øge grund- og udkantstilskuddet til 
ungdomsuddannelser. 

Landdistrikternes Fællesråd har rejst problematikken 
over for indenrigs- og boligministeren for at skabe 
politisk opmærksomhed på muligheden for et mere 
finmasket net af uddannelsestilbud i hele landet.  

Statslige arbejdspladser
Størstedelen af de statslige institutioner og arbejds-
pladser ligger fortsat i hovedstadsområdet. Landdi-
strikternes Fællesråd har derfor arbejdet målrettet 
på at understrege behovet for en bedre balance i 
fordelingen af statslige institutioner. På trods af den 
tidligere V- og VLAK-regerings udflytningsrunder i 
”Bedre Balance I og II”, som hjalp lidt på balancen, 
er der efter årtiers centralisering af arbejdspladser 
og uddannelsesmuligheder fortsat behov for et 
større fokus på at flytte arbejdspladser ud i landet. 

I 2020 har fællesrådet bl.a. fremhævet effekterne og 
erfaringerne fra de tidligere flytterunder, herunder 
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at det har gået godt med at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft, og at opgaverne i øvrigt løses meget 
effektivt efter udflytningen. 
Regeringen har lagt ud med beslutningen om at 
placere 1000 medarbejdere i en række nye skatte-
centre rundt i landet. Det bakker Landdistrikternes 
Fællesråd op om. Samtidig vil Fællesrådet fortsat 
arbejde for, at der skal udflyttes flere statslige 
arbejdspladser, som især skal placeres uden for de 
fire største byer for at gavne jobmarkedet og 
bosætningen rundt i hele Danmark. 

Fødevareklyngen
Landbrug- og fødevareproduktion er fortsat et af de 
erhverv, der bidrager mest til beskæftigelse og 
vækst i landdistrikterne. Derfor har Landdistrikter-
nes Fællesråd et kontinuerligt fokus på, at der ikke 
skal påføres nye, uhensigtsmæssige byrder på 
erhvervet. Den grønne omstilling er vigtig - og 
landbruget har i forvejen fremlagt en plan herfor -, 
men klima- og miljømålene skal ske i et tempo, så 
landbruget ikke taber konkurrencekraft på de glo-
bale markeder. Konsekvenserne kan nemlig være, 
at visse elementer af landbrugsproduktionen flytter 
til andre dele af verden med stigende miljø- og kli-
mabelastning pr. produceret enhed. Det har Land-
distrikternes Fællesråd bl.a. fremhævet i forbindelse 
med arbejdet forud for forhandlingerne om en 
kommende landbrugsreform.

Presseindsats 
I løbet af 2020 har Landdistrikternes Fællesråd fort-
sat en aktiv og opsøgende presseindsats. Udover at 
sørge for kontinuerlig tilstedeværelse i medierne 
omkring sager, der vedrører de danske landdistrik-
ter, er presseteamet fortsat med at udvikle organi-
sationens kommunikationsindsats – politisk såvel 
som projektmæssigt.

Landdistrikternes Fællesråd tager sager op, hvor der 
er påkrævet en politisk handling, men fremhæver 
også de positive eksempler og cases, som skaber en 
mere positiv og retvisende fortælling om landdistrik-
terne og kan inspirere lokalsamfund og landdi-
striktsaktører til at skabe positiv udvikling lokalt.
I årets løb er der produceret pressemeddelelser, 
debatindlæg og kronikker om aktuelle politiske 
sager – i fællesskab med medlemmerne eller eks-
terne samarbejdspartnere såvel som soloindsatser. 

Derudover har der fortsat været produceret med-
lemsserier, ligesom egenproducerede baggrunds-
artikler og cases har været en del af kommuni ka - 
tions- og presseindsatsen. Ligesom  tidligere år har 
mange af de egenproducerede elementer fundet  
vej ind på siderne og sendefladerne hos både regio-
nale-, lokale- og landsdækkende medier.

Et medieudtræk fra Infomedia for Landdistrikter-
nes Fællesråd viser, at Fællesrådet har været citeret 
i medierne omkring 2.700 gange i 2020.
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”Landdistrikternes 
 Fællesråd tager sager op, 
hvor der er påkrævet en 
politisk handling, men 
fremhæver også de positive 
eksempler og cases.”
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HOVEDAKTIVITETER OG INDSATSER I 2020

For at styrke udviklingen i landdistrikterne 
deltager Landdistrikternes Fællesråd i sam-
arbejde med organisationer, kommuner og 
lokalsamfund i  konkrete projekter og 

tværgående indsatser, der fremmer beskæf-
tigelse, erhvervsudvikling samt lokale kultur- 
og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Projekter og 
arrangementer



React 1.2
React 1.2 er ligeledes et dansk-tysk Interreg-projekt, 
som har til formål at fremme cykelturismen gen-
nem udvikling og synliggørelse af udvalgte cykel-
ruter med udgangspunkt i turistens oplevelse før, 
under og efter. Landdistrikternes Fællesråd arbej-
der på dansk side sammen med Erhvervshus Sjæl-
land og Holbæk Kommune om at opbygge nye 
innovationsnetværk blandt lokale turismeaktører, 
der har en interesse i at styrke deres tilbud og ser-
vices til cykelturisten. Projektet vil både samarbejde 
tæt med den enkelte aktør langs ruten og ligeledes 
udvikle koncepter med kundeoplevelsen i centrum, 
som kan bruges til forretnings- og destinations-
udvikling på andre lokationer. Projekter løber frem 
til og med 2022.

Crowdfunding i landdistrikterne
Projektet ”Crowdfunding i landdistrikterne” blev 
udviklet i efteråret 2020 og er et resultat af et sam-
arbejde og partnerskab mellem Landdistrikternes 
Fællesråd, Dansk Industri og Dansk Iværksætter 
Forening. Projektet blev bevilget af Erhvervsstyrel-
sens Crowdfunding-pulje og vil løbe i 2021. Formålet 
med projektet er at styrke finansieringsmulig-
hederne for iværksættere i landdistrikter. Det skal 
ske ved at øge kendskab og kompetencer samt 
 forbedre vilkår i forhold til crowdfunding gennem 
udvikling og realisering af tre kampagne-cases, 
lokale events, et digitalt læringsunivers samt en 
afsluttende iværksætterkonference på 
Christiansborg.

Hele Norden Ska Leva
Den nordiske samarbejdsorganisation Hele Norden 
Ska Leva arbejder for at styrke landdistriktsområdet 
i Norden. Landdistrikternes Fællesråd har siden net-
værkets opstart været den danske repræsentant og 
deltager med viden og erfaringer fra de danske 
landdistrikter.

Årets Landsby
Prisen til Årets Landsby uddeles af Landdistrikter-
nes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i 

Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, for-
eningen bag Nykredit og Totalkredit. I år 2020 blev 
prisen uddelt for 24. gang. Hvert år gives den histo-
riske pris til et lokalsamfund, der i særlig grad har 
gjort sig bemærket og skabt udvikling lokalt. I 2020 
stod prisen i coronakrisens tegn med temaet: Hvor-
dan kommer landsbyernes fællesskaber gennem 
en krise? Landsbyen Haastrup på Sydfyn løb med 

sejren og titlen Årets Landsby 2020. Baggrunden 
var blandt andet det ekstraordinære lokale sam-
menhold og engagement, som landsbyen udviste 
under krisen. Det udmøntede sig f.eks. i gratis vare-
udlevering til udsatte og utrygge borgere fra den 
lokale købmand samt sociale og musikalske ind-
slag, der har medvirket til at bevare modet og 
 glæden under nedlukningen.

Årets Ø
Prisen for Årets Ø uddeles af Forenet Kredit, Land-
distrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af 
Danske Småøer. Med prisen ønsker partnerskabet 
at fejre lokalsamfundene, støtte udviklingen og øge 
kendskabet til øerne i Danmark, så beboere, gæster 
og andre interessenter får lyst til at gøre en ekstra 
indsats for øerne. Prisen blev uddelt for allerførste 
gang i 2020 under temaet: Det gode samarbejde 
skaber bæredygtige og levedygtige øer. 

Ø-PAS
Landdistrikternes Fællesråd overtog i 2018 driften 
af Ø-PAS fra Sammenslutningen af Danske  Småøer. 
Særligt i 2020 blev der sat skub i salget af Ø-PAS,  
og godt hjulpet på vej af Regeringens  sommer- 
pakke slog vi rekord i salget og kom for alvor i 
 lommen på rejselystne danskere. Til Ø-PAS blev der 
af mediebureauet ENVISION udarbejdet en stor-
stilet kernefortælling, og i sommerferien bredte 
Ø-PAS sine vinger ud på 
sociale medier, i lands-
dækkende nyhedsme-
dier og i danske dag- og uge - 
blade.

Fra årsskiftet til 2021 
ændrede vi salgsprisen, 
og således bliver prisen 
på køb af Ø-PAS nu har-
moniseret landet over, 
lige så vel som der igang-
sættes en stor indsats 
med det formål at sikre 
langt flere  forhandlere 
på og omkring de 39 
inkluderede øer. Vi arbej-
der på at sikre, at suc-
cesen af det lille 
rød bedefarvede Ø-PAS 
kommer øerne til gode, 
og vi skal blive endnu 
bedre til at fortælle den 
fantastiske fortælling 
om ferie i det danske 
ørige. En øferie er blevet til  fortællingen om et lille 
eventyr med ro på.

Partnerskab for Dansk Ø-turisme
I 2018 blev Partnerskab for Dansk Ø-turisme nedsat 
med det formål at styrke brandingen af de danske 
øer og forudsætningerne for turisme, vækst og 
udvikling. Arbejdet er videreført i 2020, hvoraf et af 
projekterne, som partnerskabet arbejder med, er 
Ø-PAS. Partnerskabet evaluerer løbende og deler 

betragtninger fra hver deres specifikke fagområde. 
Det sikrer en bredviftet viden om dansk ø-turisme, 
der forvaltes efter bedste evne til målrettede og 
mærkbare indsatser.
Partnerskabet består i dag af Landdistrikternes 
 Fællesråd, Sammenslutningen for Danske Småøer, 
Færgesekretariatet, De Samvirkende Købmænd, 
Danske Rederier, FOOD Organisation of Denmark 
og Danske Destinationer. Partnerskabet har deres 

egen side, hvorfra man 
kan læse mere om par-
ternes arbejde, finde 
viden og statistik om 
øerne og læse mere om 
etableringen: https://
www.oepas .dk/opas/
corporate-side.
 
TOUR-BO
TOUR-BO (Tourism 
Cross-Border) er et 
dansk-tysk Interreg- 
projekt, som fremmer 
bæredygtig turisme - 
udvikling med fokus på 
de lokale ressourcer; 
natur, kultur og gastro-
nomi. Overordnet er for-
målet at øge vækst og 
beskæftigelse inden for 
turisme erhvervet på 
begge sider af grænsen, 
særligt i  landdistrikter og 
på øer. Som partner i 

projektet er Landdistrikternes Fællesråd særligt 
engageret i at styrke det tværsektorielle sam- 
arbejde blandt turismeaktører i forbindelse med 
udvikling af nye turismetiltag. Her står fællesrådet 
bag publikationen om samskabelse Bæredygtig 
turisme – vi udvikler fremtiden sammen. Land-
distrikternes  Fællesråd udvikler ligeledes det 
 gastronomiske Ø-PAS, som synliggør (smags-) 
oplevelser på  småøerne.  Projektet løber frem til midt 
2022.

PROJEKTER OG ARRANGEMENTER
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Øen  Endelave vandt titlen som Årets Ø 2020 og 
hovedpræmien på 50.000 kr. til gavn for udviklin-
gen på øen. Årets to andre finalister; Strynø og Aarø 
modtog hver især 25.000 kr. til den videre udvikling 
af deres lokalsamfund.

Landsbybooster
I et samarbejde mellem Landdistrikternes Fælles-
råd og fem landsbyer blev platformen Landsby-
booster lanceret i efteråret 2020. Sitet er et forum 
for udvikling af landsbyer bredt set - her er der råd 
og vejledning af forskellig slags – fra oprettelsen af 
private institutioner og lokalråd, ambassadørord-
ninger for tilflyttere eller hjælp til den gode presse - 
meddelelse. Tilsvarende er oprettet en facebook-
side, hvor det er let at få råd til konkrete problem-
stillinger eller til at netværke på tværs. 
Virksom heden ImageConsult fra Jordrup har 
 forestået projektledelsen. Projektet er støttet af 
Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje.

Landsbytopmøder
I år arrangerede Landdistrikternes Fællesråd et 
landsbytopmøde under temaet grøn omstilling på 
landet. Mødet var oprindelig planlagt til afholdelse 
fysisk i Økologiens Have i Odder Kommune, men 
blev som følge af coronarestriktionerne gjort digitalt 
og havde knap 90 deltagere. Formålet med arrange-
mentet var med afsæt i de politiske målsætninger 
om CO2-reduktion og en mere bæredygtig sam-
fundsmodel at stille skarpt på, hvordan landsbyerne 
kan bidrage til en bæredygtig grøn omstilling og 
samtidig skabe lokal udvikling og gode forudsæt-
ninger for bosætning og arbejdspladser. 

Kommunernes netværk for 
landdistriktskoordinatorer
Siden 2019 har Landdistrikternes Fællesråd i sam-
arbejde med KL faciliteret et netværk for kommu-
nernes landdistriktskoordinatorer. Formålet med 
netværket er at give deltagerne adgang til at 
opbygge viden, nye kompetencer og netværk 
med kollegaer i andre kommuner såvel som hos 
andre relevante aktører, der arbejder med land-

2020 at gå sammen om et projekt for at sætte gang 
i en grøn og demokratisk erhvervsudvikling i land - 
distrikterne. Det er afgørende, at den fremtidige 
erhvervsudvikling målrettes den grønne omstilling 
samt udtænkes og forbliver lokalt, så den også 
kommer landdistrikterne og dets indbyggere til 
gode. Sammen med Tænketanken Demokratisk 
Erhverv har Fællesrådet i løbet af året udviklet et 
målrettet kursusmateriale i, hvordan kommuner i 
hele landet fremmer dannelsen af grønne demo-
kratiske virksomheder, særligt i mindre byer og 
landsbyer. Kursusmaterialet blev præsenteret for en 
række interessenter til en workshop i starten af 
2020, hvor blandt andet kommuner, lokale aktions-
grupper og erhvervsrådgivere deltog. 

distriktsudvikling. Netværket mødes tre gange  
om året, og møderne afholdes, under normale 
omstændigheder, på skift hos netværkets med-
lemmer. På grund af Covid-19 blev det i 2020 
 primært til virtuelle møder, som blandt andet 
satte fokus på arbejdet med kommunernes  
lokale udviklingsplaner, post-corona-indsatser 
samt en digital understøttet borgerinddragelse.  

Mikroturisme
Mikroturismen har et uforløst vækstpotentiale, der 
kræver fokus og understøttelse, hvis det skal for-
løses. Autentiske oplevelser er i stigende grad på 
turisternes dagsorden, når de besøger Danmark, og 
heri ligger et nyt erhvervseventyr for landdistrik-
terne, som rummer store potentialer for at 
 imødekomme efterspørgslen. Derfor inviterede 
Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med 
Partnerskabet for Mikroturisme til en national 
mikroturismekonference i slutningen 2020, som 
satte fokus på, hvordan man får mikroturismen til 
at blomstre og samtidig bygger bro til de større fyr-
tårnsattraktioner og turismeaktører i landet. Over 
150 deltog i konferencen, som på grund af Covid-19, 
blev afholdt virtuelt. 

Konferencen sidste år viste tydeligt, at der er et 
stort behov, interesse og efterspørgsel for at 
arbejde mere med mikroturisme. Derfor inviterer 
Fællesrådet og partnerskabet til endnu en mikro-
turismekonference i begyndelsen af 2021 – denne 
gang med fokus på at give deltagerne konkrete 
værktøjer og koncepter til at skabe en ny turisme-
udvikling lokalt, blandt andet ved at indlægge en 
workshop i programmet. 
Projektet omkring mikroturisme er et arbejde, som 
Landdistrikternes Fællesråd igangsatte i 2019 med 
støtte fra bl.a. Vejle Kommune og Erhvervsstyrelsen. 
Projektet blev afsluttet i marts 2021.

Grøn demokratisk erhvervsudvikling i 
landdistrikterne 
Landdistrikternes Fællesråd og Tænketanken 
Demokratisk Erhverv besluttede i begyndelsen af 

PROJEKTER OG ARRANGEMENTER

Fællesrådet og Tænketanken Demokratisk Erhverv 
arbejder nu målrettet på at planlægge en større 
konference til august 2021, som skal sætte fokus på 
grøn demokratisk erhvervsudvikling i landdistrik-
terne, og som skal generere viden om demokratisk 
ejerskab og virksomhedsdrift, så fx erhvervschefer, 
landdistriktskoordinatorer mfl. kan rådgive borgere 
og interessenter, der ønsker at oprette en grøn 
demokratisk virksomhed i lokalområdet. 

Efter projektets afslutning vil kursusmaterialet også 
kunne hentes og bruges af alle, der er interesserede 
i at skabe lokal demokratisk erhvervsudvikling. 
 Projektet forventes at blive afsluttet i efteråret 2021.

VIDENCENTER FOR LANDDISTRIKTER
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Videncenter for Landdistrikter har til formål 
at formidle viden, give bedre overblik over 
rapporter og skabe grobund for mere viden-
deling mellem forskere og praktikere inden 
for landdistriktsområdet. I regi af Videns-
center for Landdistrikter lancerede Land-
distrikternes Fællesråd i sommeren 2020 en 
ny stor Vidensbank, hvor interesserede kan 
finde information om tendenser og udvik-
lingsvilkår i landdistrikterne. Viden om 
 landdistrikter strækker sig over mange felter, 
og Vidensbanken er derfor et væsentligt 
 virkemiddel i det arbejde, som sker lokalt, 
 kommunalt, regionalt og nationalt. 

For at sætte yderligere fokus på den nye 
forskning på landdistriktsområdet er Fælles-
rådet også i gang med at planlægge Land-
distriktsforskningens Dag, som forventes at 
blive afholdt til september 2021. 

Videnscenter for Landdistrikter blev etableret 
i 2019 og består af et Advisory Board med 
repræsentanter fra Center for Landdistrikts-
forskning ved Syddansk Universitet, Center 
for Regional- og Turismeforskning, Center for 
Forskning i Regional Dynamik og Ulighed 
ved Aalborg Universitet, Institut for Geoviden-
skab og Natur-forvaltning ved Københavns 
Universitet,  Danmarks Statistik, Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter, Nordregio og 
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd. 



1. Den 21. januar 2021 blev du ny indenrigs- 
og boligminister og dermed landdistrik-
ternes nye minister. Hvad er dit forhold til 
de danske landdistrikter?

For mig er landdistrikter ikke bare et sted, 
hvor man kan finde smuk natur, fred og ro. 
Jeg er opvokset på Vestsjælland i stations-
byen Vipperød nær Holbæk. Så for mig er 
landdistrikter også en solid og god ramme 
om mange menneskers hverdag – om sko-
legang, arbejde, fritidsliv osv. En ramme, 
som vi skal være bedre til at tage vare på og 
udvikle i positiv retning.

2. Du har skrevet bogen ”Udkantsmyten - 
hvordan centraliseringen af Danmark øde-
lægger vores økonomi og sociale 
sammenhængskraft”. Hvis du skal pege 
på tre hovedområder, der kan bremse den 
udvikling, du beskriver, hvilke er det så?

For det første skal vi have et opgør med den 
måde, mange taler om områderne uden for 
de store bycentre på. I de senere år har vi 
set, hvordan man i bøger, film og aviser har 
dyrket en fejlagtig og nedladende fortælling 

om ’Udkantsdanmark’ og brugt udtryk som 
’den rådne banan’. Det er en helt anderledes 
fortælling, vi skal sørge for at fremme – og 
her tænker jeg ikke på den romantiske for-
tælling om ’Udsigtsdanmark’. Jeg tænker på 
fortællingen om en del af Danmark med 
lokal- og bysamfund, som huser mange virk-
somheder, som skaber job og giver os smør 
på brødet. Og så tænker jeg på stærke lokal-
samfund med gode skoler, foreninger, nabo-
skab og engagerede borgere.

For det andet ønsker jeg som minister med 
ansvar for boligområdet også at se på flere 
initiativer, der kan sikre et godt boligudbud 
og et sundt boligmarked i 
landdistriktsområder.

Og jeg er allerede i gang: Lige før jul fik vi 
vedtaget en anmeldelses-ordning, der giver 
kommunerne mulighed for at standse udlej-
ning af dårlige boliger, så man skal under-
søge boligerne for sundhedsfare og andre 
vedligeholdelsesmangler, inden der over-
hovedet må flytte lejere ind.

På finansloven for 2021 har vi også afsat 261 

Fem spørgsmål  
til indenrigs- og 
 boligminister  
Kaare  Dybvad Bek

FEM SPØRGSMÅL TIL INDENRIGS- OG BOLIGMINISTER
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millioner kroner til landsbyfornyelse og nedrivning 
af ubeboelige huse. Det er samlet set den største 
årlige bevilling til nedrivningsindsatsen nogen-
sinde. Jeg tror på, at det er reelle politiske indsatser 
som disse, der er brug for ude i landdistrikterne.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg pege på uddannel-
sesområdet: Jeg har selv kæmpet for at få ingeniø-
ruddannelsen til Kalundborg og 
sygeplejerskeuddannelsen til Holbæk. I dag er de to 
vestsjællandske uddannelser fyldt med engage-
rede studerende.

Adgangen til uddannelse i hele landet er vigtig for 
at tiltrække og fastholde unge, men også for at 
styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft i land-
distrikterne og de små og mellemstore byer. Det 
har virksomhederne behov for, og det har land-
distrikterne dermed også brug for. Jeg synes, at der 
er behov for, at vi gør noget mere. 

3. I år 2020 har coronakrisen domineret stort set 
alle politiske områder – landdistrikterne ingen 
undtagelse. Hvad er i din optik de største udfor-
dringer for landdistrikterne i lyset af corona, og 
har krisen også budt på muligheder for 
landdistrikterne?

Lukkede skoler, tomme hoteller, butikker og frisører 
i økonomiske vanskeligheder osv. Det er et billede, 
vi kan se i hele landet – desværre også i landdistrik-
terne. Det sidste år har virkelig været en kraftprøve 
for store dele af vores samfund, og jeg håber, vi 
snart kan ånde lettet op. Men kriser åbner også nye 
muligheder. For eksempel tror jeg, at coronakrisen 
har åbnet mange storbyboeres øjne for kvaliteterne 
ved at bo andre steder end på stenbroen – i en 
landsby i Thy, i Vordingborg eller i Ribe.

Mange med skrivebordsarbejde har opdaget, at 
den teknologiske udvikling har givet os alle mulig-
heder for at arbejde globalt og leve lokalt. Forleden 
hørte jeg fx om en leder af en logistikvirksomhed i 

hovedstadsområdet, der flyttede med familien til 
Strynø i det sydfynske øhav og fortsætter sit arbejde 
derfra. Den slags historier tror jeg, vi kommer til at 
høre flere af i den kommende tid.

4. Hvis du skal løfte sløret for dine egne 
 ambitioner på området, hvad vil du så mene,  
er de væsentligste indsatsområder vedrørende 
land distrikter i den kommende tid?

Jeg har et brændende ønske om, at vi kommer væk 
fra at tale om land og by som hinandens modsæt-
ninger. Land og by er hinandens forudsætninger, 
men med forskellige styrker og udfordringer lokalt. 
Jeg er stolt af vores hovedstad. København er en 
fantastisk by. Vi skal have en stærk hovedstad. Vel-
fungerende provinsbyer. Små bysamfund. Og 
levende landdistrikter. Vi skal supplere hinanden, 
og vi skal gøre det i fællesskab.

Jeg har valgt at kalde mig minister for nærhed, fordi 
jeg ønsker at skabe en ny udvikling, hvor vi får nær-
heden tilbage. Hvor der er gode muligheder, lige 
meget hvor vi bor. Danmark er for lille et land til store 
forskelle. Tag for eksempel det problem, at alt for 
mange danskere ikke har mulighed for at få deres 
egen praktiserende læge. Det gælder særligt på Lol-
land-Falster, på Vestsjælland og i Nordjylland, men 
det gælder også i flere dele af de større byer, blandt 
andet nogle boligområder i København. Det duer 
ikke, og det er et problem, vi skal løse i fællesskab.

5. Hvad er dine forventninger og ønsker til 
 samarbejdet med Landdistrikternes Fællesråd  
i det kommende år?

Landdistrikternes Fællesråd yder et stort bidrag til 
udviklingen af Danmarks landdistrikter – med kon-
struktive forslag til os politikere og med politiske 
initiativer på både lokalt og nationalt niveau, med 
vidensformidling, med debatskabende arrange-
menter, med analyser osv. Det håber jeg, at fælles-
rådet vil fortsætte med, for det er der brug for.
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I slutningen maj meldte Danmarks tredjestørste 
region, Region Syddanmark, sig ind i Landdistrikter-
nes Fællesråd. Den vidtrækkende region strækker 
sig fra grænselandet i syd mod Nyborg i øst og 
Varde i vest med en øvre grænse ved Vejle. Samlet 
set bor der 1,2 millioner danskere på begge sider af 
Lillebælt i de 22 kommuner, der udgør Region 
Syddanmark.

Her får regionsrådsformand i Region Syddanmark, 
Stephanie Lose (V), ordet til en status på det for-
gangne år.

Region Syddanmark blev medlem af Landdistrik-
ternes Fællesråd i sommeren 2020. Hvad er bag-
grunden for, at I har meldt jer ind i fællesrådet?

Vi har i 2020 i Region Syddanmark vedtaget en ny 
udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, der 
bl.a. handler om uddannelse, klima, mobilitet, 
sunde levevilkår, attraktivitet og viden. Det er et 
vigtigt tværgående tema i strategien, at der sker 
udvikling i hele regionen, og det betyder naturlig-
vis, at der er en række fælles interesseområder 
mellem regionen og Landdistrikternes Fællesråd. 
Derfor giver det god mening at være medlem af 
fællesrådet.

I dele af Region Syddanmark vokser byerne, mens 
andre dele af regionen oplever faldende indbyg-
gertal. Vi vil med den nye strategi arbejde med de 

Regionerne kan og skal 
medvirke til at sikre et 
Danmark i balance

styrker og potentialer, der er, og understøtte 
mulighederne for, at livet kan leves i hele Syddan-
mark – også i fremtiden.

Derfor er vi også særligt opmærksomme på udvik-
lingsvilkårene i hele Syddanmark. Vi arbejder på at 
skabe sammenhængende indsatser i vores partner-
skaber og på at understøtte Syddanmark som en 
region, der hænger sammen på tværs fra øst til vest.

Hvad håber I på at få ud af jeres medlemskab?

Vi ser frem til et godt samarbejde om mange af de 
dagsordener, som Landdistrikternes Fællesråd 
arbejder med, og som vi har interesse i. Her tænker 
jeg bl.a. på strategiens mål om attraktivitet og 
bosætning samt adgang til gode uddannelsesmu-
ligheder i hele regionen, indsatsen om mobilitet for 
alle og borgernes mulighed for at leve et sundt liv i 
hele regionen. Vi håber, at medlemskabet kan være 
med til at øge dialogen med andre, der arbejder 
med disse områder og måske danne grobund for 
nye partnerskaber.

Hvad var de(n) vigtigste milepæl(e) for landdi-
strikterne i 2020?

Nu er Region Syddanmark jo først blevet medlem 
af fællesrådet i 2020, men jeg er af den klare over-
bevisning, at regionerne både kan og skal gøre en 
forskel i at sikre et Danmark i balance.

REGION SYDDANMARK
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Vi kan på flere måder være med til at styrke sam-
menhængen på tværs af land og by og være med 
til at styrke livsvilkårene for den enkelte borger i 
landdistrikterne. Det gælder naturligvis helt åben-
lyst i forhold til sundhedsvæsenet, hvor regionale 
politikere sikrer et demokratisk ophæng for beslut-
ninger med lokal og regional betydning. Men det 
gælder også i forhold til fordeling af gymnasieele-
ver, drift af de regionale busser og lokalbaner, 
oprensning af forurenede grunde og placering af 
grusgrave osv.

Hvad bliver den vigtigste landdistriktsdagsorden 
for jer i 2021?

Et område, der kommer til at have et stort fokus 
hos os inden for regional udvikling i 2021, er uden 
tvivl uddannelsesområdet, hvor vi har et mål om at 
sikre adgang til gode uddannelsesmuligheder i 
hele regionen. Det er et vigtigt mål for at skabe 
balance og sammenhæng i hele regionen, fordi 
uddannelsesinstitutionerne i de tyndt befolkede 
områder står over for en række udfordringer som 
f.eks. faldende elevtal som følge af den demografi-
ske udvikling. Det har vores seneste undersøgelse 
af uddannelseslandskabet i Sønderjylland vist med 
al tydelighed.

Udviklingen presser både variationen i uddannel-
sesudbuddene og i nogle tilfælde også selve 
opretholdelsen af bestemte udbud. Derfor ser vi 
også frem til, at man hen over foråret på 
Christians borg forhåbentlig vil blive enige om en 
løsning på fremtidens styring af gymnasierne. Her 
har vi fra regionernes side været talerør for bl.a. 
ændringer af det nuværende tilskudssystem, så 
det f.eks. i højere grad bliver muligt for gymnasier i 
tyndt befolkede områder at overleve.

Et andet område jeg vil nævne, er kulturområdet, 
hvor vi sammen med Slots- og Kulturstyrelsen, 
Region Midtjylland og Region Nordjylland er en del 
af et forskningsprojekt hos Center for landdistrikts-
forskning på Syddansk Universitet. Projektet skal 
bl.a. afdække, hvordan kulturlivet i landdistrikter 
bidrager til livskvalitet, fællesskab, bosætning og 
samarbejder mellem lokalsamfund.

I slutningen af 2021 modtager vi resultaterne af pro-
jektet, og vi får en række anbefalinger til vores ind-
satser på området. Jeg ser frem til at få ny viden 
om, hvordan vi kan sætte kulturen endnu mere i 
spil som en drivkraft for udviklingen af 
landdistrikterne.

Herudover skal vi i 2021 arbejde videre med at 
omsætte vores nye strategi til handling og se på, 
hvilke indsatser der skal sættes i værk på de 
enkelte områder.
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Hvad var den vigtigste milepæl(e) for land-
distrikterne i 2020?

Det har været et helt specielt år i år. Fordi man ikke 
har kunnet rejse til udlandet, har mange danskere 
fået øjnene op for det danske sommerland – både 
øerne og de skønne landdistrikter – min familie og 
jeg havde selv en skøn ferie på Strynø. Samtidig har 
efterspørgslen efter sommerhuse været helt vild i 
år. Mange har investeret i et sommerhus i de her 
områder og har dermed oplevet både ølivet og livet 
i landdistrikterne på egen krop. Det kan måske 
godt på længere sigt være med til at få flere til at 
bosætte sig udenfor de store byer – måske endda 
på en ø.

Jeg er også nødt til at nævne en milepæl fra det 
nye år. For med oprettelsen af et nyt Indenrigs- og 

Boligministerium med Kaare Dybvad i spidsen viser 
regeringen, at man i den grad har fokus på at skabe 
et sammenhængende Danmark. Så det er i den 
grad lykkedes at bryde igennem muren og få sat 
politisk fokus på landdistriktsdagsordenen.

Hvad bliver den vigtigste landdistriktsdagsorden 
for jer i 2021?

Jeg synes, at det bliver spændende at følge den 
nye indenrigs- og boligminister fremadrettet og 
tænker, at Forenet Kredit og Landdistrikternes 
Fællesråd skal samarbejde tæt om at melde gode 
idéer ind til ham. Og så håber jeg, at et bredt poli-
tisk flertal lykkes med at skabe en langsigtet plan-
lægning for, hvordan der bliver skabt en større 
sammenhæng mellem by og land. Det er en vigtig 
dagsorden, vi vil kæmpe for og spille ind i.

De fleste kender Nykredit og Totalkredit. Færre ved 
at hovedaktionæren i begge selskaber er en demo-
kratisk forening kaldet Forenet Kredit, der har en 
målsætning om at skabe en økonomisk og socialt 
bæredygtig realkredit i hele Danmark. 

I begyndelsen af 2020 meldte Forenet Kredit sig ind 
i Landdistrikternes Fællesråd. Men samarbejdet 
begyndte allerede tilbage i 2018, hvor foreningen 
blev en del af partnerskabet bag prisen Årets 
Landsby. Det er siden udvidet til også at omfatte 
prisen Årets Ø. 

Her gør direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen 
status på året, der gik.

Hvad er baggrunden for, at I har meldt jer  
ind i Landdistrikternes Fællesråd?

En af vores tre mærkesager er, at der skal være en 
fair og lige adgang til realkreditsystemet i hele Dan-
mark. Som realkreditinstitution er det i vores DNA 
at tænke langsigtet, og derfor synes vi også, at det 
er godt med en langsigtet partner. Og i Landdistrik-
ternes Fællesråd har vi en kompetent partner og 
talsperson på den her dagsorden. 

For det er virkelig vigtigt for os, at det er muligt at 
få belåning i hele Danmark. Vi ved godt, at det kan 
være en udfordring nogle steder – og det kan der 
være forskellige og individuelle grunde til. Derfor er 
det en mærkesag, der kræver stærke strategiske 
samarbejder og partnerskaber, hvori vi i fællesskab 

Vi skal samarbejde om 
at få succeshistorierne 
frem

kan sætte fokus på de fordele, der er ved at bosætte 
sig i landdistrikterne og på øerne.

Hvad mener I, at der skal til for at styrke 
 boligmarkedet i landdistrikterne? 

Først og fremmest handler det om meget mere 
end finansiering. Det skal være attraktivt at bo i 
hele landet, og det indebærer også, at der skal være 
arbejdspladser og fibernet, samt at faldefærdige 
huse bliver revet ned. For alle de her ting spiller 
sammen i et komplekst system. Tendensen har i 
mange år gået den modsatte vej, hvor man har 
centraliseret på en lang række områder. Men lige 
nu virker det til, at der er en politisk åbenhed over 
for at decentralisere i stedet for. Her har vi en fælles 
dagsorden med at sætte fokus på vigtigheden af at 
skabe attraktive landdistrikter, hvor folk kan bo og 
arbejde.

Hvad får I særligt ud af medlemskabet?

Vi oplever, at I er en kompetent sparringspartner og 
god talsperson på området i medierne. Samtidig 
har vi et rigtig godt samarbejde omkring de to pri-
ser Årets Landsby og Årets Ø. Med begge priser får 
vi succeshistorierne frem, selvom den lokale skole 
lukker eller antallet af færgeafgange går nedad, og 
det er virkelig vigtigt. For vi skal vise alle dem, der er 
lykkedes med at vende udviklingen, så det ikke kun 
bliver en tung og trist dagsorden. Og de gode histo-
rier kommer endnu bredere ud, når vi står sammen 
om at skabe opmærksomheden.

FORENET KREDIT

52 Årsberetning 2020: Nye begyndelser rummer nye muligheder 53Interview med medlemmer: Forenet Kredit



vifte af projekter. Konkret ønsker vi, at der afsættes 
en pulje af pengene fra Regionalfonden og Social-
fonden, som LAG’erne kan uddele sammen med de 
traditionelle midler fra Landdistriktsfonden.

Multifunding er ideelt, når man som LAG repræsen-
terer et bredt udsnit af borgere og et bredt udsnit af 
Danmark, hvor synergien kan skabes på tværs af 
kommuner eksempelvis. Et andet vigtigt punkt på 
vores dagsorden i 2021 er at fortsætte indsatsen for 
at skabe forenklinger i det administrative arbejde.  
Vi har med hjælp fra Landdistrikternes Fællesråd i 
2020 nedskrevet vores ønske om forenklinger til 
Erhvervsstyrelsen (flyttet til Bolig- og Planstyrelsen  
af 21. januar 2021). Vi forventer at kunne arbejde med 
forenklingerne i tredje kvartal af 2021.  
 
Vil du uddybe, hvad forenklinger i jeres 
 administrative arbejde ville betyde for jeres 
arbejdsgang?  

Når vi afholder generalforsamling, skal vi over for 
LAG-sekretariatet redegøre for alle udgifter i form af 
bilag: ét for leje af lokale, et for indkøb af smørrebrød, 
et for opstilling af stole, et for kaffen, et for gave til 
oplægsholder udefra osv., hvilket ofte resulterer i 
mere end fem bilag. I et forenklet system fastsættes 
en pris pr. deltager ved mødeafholdelse eksempelvis 
på 45 kroner. Ved ankomsten til mødet kunne man 
så bede alle deltagere underskrive deltagerlisten og 
lade denne liste være dokumentation for udgiften 
på 45 kroner pr. deltager. På den måde vil LAG-se-
kretariatet i Nykøbing Falster få ét bilag som ikke 
kræver revision, frem for mere end fem bilag, som 
kræver revision. Arbejdslettelserne af forenklingerne 
vil frigive mere tid til at sagsbehandle vores projekt-
bevillinger. Dette ændrer selvfølgelig ikke ved, at 
LAG Nord i vores regnskab stadig skal redegøre for 
de faktiske udgifter og have alle konkrete bilag med 
i regnskabet men ville frigive mere tid til det, det 
rent faktisk handler om. 

LAG NORD
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Kommunerne Brønderslev, Hjørring og Fre-
derikshavn har mere end blot den nordlige 
placering til fælles. De deler også den lokale 
aktionsgruppe under forkortelsen LAG Nord. 
Her arbejder man på at gøre den fælles kage 
større gennem et tværkommunalt udvik-
lingssamarbejde. Aktionsgruppen lægger 
vægt på, at projekterne indtænker udvikling 
af hele lokalområdet frem for enkelte for-
eninger. Hensigten er at skabe helhedsfor-
bedring i tæt samspil med alle borgere i 
lokalområdet, så det forbliver et godt sted at 
slå sig ned og et godt sted at turde starte op. 
Formand i LAG Nord, Frode Thule Jensen, for-
tæller her om medlemskabet i Landdistrik-
ternes Fællesråd. 

Hvad er baggrunden for, at I har meldt  
jer ind i Landdistrikternes Fællesråd?  

Det korte svar på det spørgsmål er, at vi er 
medlem for at få politisk indflydelse. Det lidt 
længere svar er, at vi gennem formanden 
Steffen Damsgaard får adgang til politisk 
opmærksomhed og indflydelse på Christi-
ansborg. Fra sekretariatet i Landdistrikternes 
Fællesråd får vi hjælp og sparring til det poli-
tiske, men også konkrete redskaber til alt lige 
fra at strukturere vores egen politik og skabe 
en synlig rød tråd, til at arbejde med vores 
politiske tilgængelighed. Vi er meget glade 
for samarbejdet med Landdistrikternes Fæl-
lesråd og den indsats, der ydes hele vejen 
rundt. Vi vægter specielt den koordinering af 
alle de danske LAG’ers politiske arbejde, som 
Landdistrikternes Fællesråd sikrer. 

Hvad har været den vigtigste eller de 
 vigtigste milepæle for jer i 2020?  
 
Den vigtigste milepæl har været at få de eks-
tra 30 procent i budgetrammen (annullering 
af tidligere Venstre-regerings LAG-besparel-
ser i 2017, 2018 og 2019 fra 90 til 63 mio. kr. 
årligt, red.). Det gjorde en forskel, både fordi 
vi kunne yde et større tilskud til udviklings-
projekterne, men også at de mindste 
LAG’ere, som lige var på grænsen til ikke at 
kunne lønne en koordinator, nu kunne fort-
sætte driften. For de fleste LAG’ere har den 
30 procents udvidelse gjort, at de har fået 
muligheden for at lægge lidt til side til den 
toårige overgangsperiode. Det er afgørende i 
den situation, vi står i lige nu, hvor det ende-
lige program stadig diskuteres i EU. 

Hvad bliver den vigtigste landdistrikts-
dagsorden for jer i 2021?  

Vi har to vigtige ting på spil for den nye peri-
ode. Den første er, at aftalen indeholder 
mulighed for multifunding, og det andet er, 
at vi får adgang til nogle af de genopret-
ningsmidler, som er blevet afsat i EU til følge-
virkningerne af corona. I lande som Sverige, 
Polen og Østrig har man i årevis benyttet sig 
af multifunding, der giver adgang til at 
uddele penge fra andre fonde end EU’s land-
distriktsprogram, der i Danmark hovedsage-
ligt går til landbruget. Med multifunding kan 
man potentielt få adgang til Regionalfonden 
(EFRU) og Socialfonden (ESF). Det ville gøre 
det muligt at arbejde med en meget bredere 

Medlemskabet sikrer  
os politisk indf lydelse



Hvad bliver den vigtigste landdistriktsdagsorden 
for jer i 2021? 

På landdistriktsdagsordenen kan vi virkelig mærke, 
at vi er brudt gennem isen nationalt. Der er sket et 
skred. Landdistrikterne er rykket højere op på den 
nationale dagsorden, og det er enormt positivt, 
fordi vi også i stigende grad mærker, at der er 
igangsat nogle ting, som rykker ved den her pro-
blematik. Vi mærker, at investorer tør investere i 
landdistrikterne – rækkehuse vinder frem i de 
 mindre bysamfund, fordi man kan se, at det er 

attraktivt at slå sig ned i de her tætte fællesskaber, 
hvor nærheden til både natur og sine naboer er i 
højsædet. Almene boligselskaber har budt sig til og 
op blomstrer boligbyggerier i Givskud, Thyregod, 
Vonge, Vandel og mange flere, som vi får rigtig god 
respons på. Generelt sker der meget på den front 
lige nu, og det bliver en høj prioritet i 2021 at fast-
holde den gode udvikling.

I Danmarks femte største kommune er der vind i 
sejlene. Vejle Kommune tiltrækker i stigende grad 
bosætning, og erhvervslivet har det, trods omstæn-
dighederne, godt. 

Og det er ikke kun købstaden Vejle, der efterspør-
ges, når tilflyttere vælger området til. Ophavsbyerne 
med det nære fællesskab og naturen tæt på til-
trækker også nye folk, men grundlaget for at sikre 
boliger i ophavsbyerne skal fortsat styrkes. Behovet 
for at styrke balancen mellem land og by, ophav og 
centrum, har fået Vejle Kommune til at søge ind i 
Fællesrådet, fortæller Borgmester Jens Ejner 
 Christensen (V) til Landdistrikternes Fællesråd: 
- Vi ser os selv som en meget naturlig del af det 
arbejde, der foregår i fællesrådet. Vi mener, at det 
er enormt vigtigt, at vi styrker balancen i landet, og 
det synes vi egentligt, at I som organisation på en 
god måde er med til at understøtte og sætte fokus 
på. I og med, at vi råder over så stort et areal i Vejle, 
der skal forenes mellem den store købstad Vejle og 
vores rigtige store landområder, så er det faldet os 
meget naturligt at blive en del af landdistriktsdags-
ordenen politisk. 

Hvad er det for nogle udfordringer, som I mener, 
I bedre kan løse ved at være en del af Land-
distrikternes Fællesråd?  

Vi kæmper ikke med de helt klassiske landdistrikts-
udfordringer, men for os har det været vigtigt, at vi 
arbejder på at skabe forudsætningerne for en kom-
mune i balance. Væksten og udviklingen skal 
foregå i hele kommunen – og ikke blot i byen. 

Vi kan virkelig mærke, 
vi er brudt gennem isen 
på landdistriktsområdet

Det er en dagsorden, vi i høj grad er lykkedes rigtig 
fint med i dag, hvor mange finder stor værdi i at bo i 
kommunens landdistrikter, men vi kan blive endnu 
bedre til at turde investere i vores landdistrikter. Vi 
hører fra tilflyttere, at de sætter pris på de helt lokale, 
stærke fællesskaber, adgangen til natur, overskuelig-
heden og nærheden, og at det er en fordel, at man 
nemt kan komme til byerne og let kan komme hjem 
igen. Det er med at turde vise, at vi allerede har sik-
ret grundvilkårene, nu skal vi også turde kommuni-
kere det ud. Det er det unikke, nære fællesskab på 
landet, som vi kan mærke, folk rykker efter. 

Hvad var de(n) vigtigste milepæl(e) for land-
distrikterne i 2020? 

Noget af det vigtigste, vi havde på dagsordenen i 
2020, var vores konference om fremtidens bolig 
under overskriften ’Nye boliger på landet’. Nye boli-
ger på landet taler virkelig ind i den udvikling, vi ser 
lige nu, hvor der på den ene side er udfordringer 
med lånefinansiering, og på den anden side efter-
spørgsel på bofællesskaber, lejeboliger og naturboli-
ger. Konferencen var for virksomheder 
beskæftigede med boliger bredt set, herunder bor-
gere, kommuner, ildsjæle og andre interesserede, 
og der var lagt op til en konference, der skulle kaste 
lys på hele paletten af både muligheder - og i sær-
deleshed udfordringerne – forbundet med byggeri i 
kommunens landdistrikter. Det måtte som så 
mange andre ting aflyses på grund af corona, men 
det er min store forhåbning, at det kan afvikles her i 
2021. Det var et arrangement vi både havde enorm 
stor tilslutning og meget høje forventninger til. 

VEJLE KOMMUNE
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samfund, og det er guld værd at medvirke i debat-
terne. Især har vi et tæt samarbejde igennem to 
internationale projekter: Benefit4Regions og 
TOUR-BO. Dette har givet os mulighed for erfa-
ringsudveksling med vores tyske partnere, hvoraf 
ideen til “Kør-mæ-bænke” er hentet fra. Landdi-
strikternes Fællesråd er fællesnævner på mange af 
de ting, vi arbejder for i det daglige, herunder kol-
lektiv trafik, infrastruktur, uddannelsesudbud mv., 
som organisationen tager op for os politisk på nati-
onalt plan. Dertil vil jeg dog nævne, at det er i kraft 
af landsbyernes fantastiske arbejde, at vi får så 
meget ud af medlemskabet, fordi denne dyrebare 
viden og de mange erfaringer kan omsættes til 
politiske handleplaner. 

Henning: Vi synes desuden, at forsøget med fri-
landsbyer er enormt spændende og relevant for os 
at finde inspiration i. Vi oplever ofte, at rammerne 
er begrænsende. Vi har en masse spændende tan-
ker og ideer udsprunget fra de 36 landsbylaug, vi 
repræsenterer, som kunne brede sig ud på eksem-
pelvis miljø og bæredygtighed, så det kunne tjene 
som en fordel og ikke en begrænsning, at vi er et 
relativt lille område. I dag er vi låst fast af en hel del 
normer og en masse ansvar fordelt på forskellige 
lag i samfundet. Hvis vi kunne få skabt basis for, at 
bestemmende organer åbner lidt op, kunne det fri-
give mere spillerum til gavn for lokalområdet og 
måske også gøre os mere attraktive. Så giver man 
hvert område nogle rammer for at kunne agere 
efter lokale behov og efterspørgsel og på den måde 
gøre sig selv unikke. 

Angela: Ja, det er tit små lokalsamfund, der bedst 
kender egne behov og ved, hvad der skal til.

Hvad har været den vigtigste eller de vigtigste 
milepæle for landdistrikterne i 2020?  

Henning: Den nuværende situation med corona 
har været en øjenåbner for mange, der nu higer 

efter let adgang til de værdier, som vi andre ser 
som selvfølgeligheder - dejlig frisk luft, natur, vand, 
skov osv. Sommerhuse bliver revet væk i øjeblikket 
– hvis de da overhovedet når at blive sat til salg. Det 
er måske noget af det, som vi skal til at slå på lyd 
for, for at tiltrække ny bosætning. Derfor er det også 
så bidende nødvendigt, at vi sætter ind for at løse 
problemer med lånefinansiering i landdistrikterne, 
fordi hvis efterspørgslen er her, er det med at 
udnytte den. Et boligsalg er aldrig blot et boligsalg; 
det er potentiel arbejdskraft, foreningsmedlemmer 
og på mange måder nye aktiver for området. 

Hvad bliver den vigtigste landdistriktsdagsorden 
for jer i 2021?  
 
Angela: Som Henning nævnte, er et emne som 
lånefinansiering altgørende at vi snart sikrer bedre 
løsninger på. Derudover er det enormt vigtigt for 
os, at vi medvirker til at italesætte vigtigheden af 
et bredt forankret uddannelsesudbud. Min datter, 
som bor i København, er ofte hjemme og nyder 
roen her, men hun måtte for flere år siden flytte til 
København for at få plads på et studie. Det er 
enormt ærgerligt, at vi skubber de unge menne-
sker væk fra disse områder, fordi det viser sig at 
være så uhyre svært at få dem tilbage igen. Dét er 
en dagsorden, vi sætter rigtig stor pris på at frem-
hæve. Man kan se, hvor hurtigt det får betydning 
for et område, at der udbydes relevante uddannel-
ser. Danfoss var hovedkraften for at få ingeniørud-
dannelsen til Sønderborg og til at få den 
avanceret, så den tilpassede sig virksomhedens 
behov. Uddannelserne skal generelt fordeles på en 
mere hensigtsmæssig måde. 

Man kan læse mere om Sønderborg Landsby-
forums arbejde og de nedsatte initiativer på: 
https://www.sonderborgkom.dk/20-2/forside/ind-
statsomraader/landsbyforum/
indsatsomraader-i-landsbyforum-2/

I Sønderborg Kommune arbejder et frivilligt, parti-
politisk uafhængigt Landsbyforum som bindeled 
mellem lokalsamfundene i Sønderborg og som 
sparringspartner for det politiske § 17 stk. 4-udvalg 
på landdistriktsområdet, Udvalget for Landdistrik-
ter, Natur og Fødevarer. 

Organisationen iværksætter og driver i dag selv en 
række initiativer til forbedring af leveforholdene i 
landdistrikterne. Et eksempel på deres koordine-
rende rolle er som kontaktled til landsbyerne i Bo 
Trygt-initiativet, der med hjælp fra lokalbetjente, 
Realdania Trygfonden, Nabohjælp og Det Kriminal-
præventive råd indtil videre har resulteret i et fald 
på næsten 70 procent i antallet af indbrud. Dertil 
kommer en række andre fællesindsatser, bl.a. gratis 
blomsterløg til byforskønnelse, kør-mæ-bænke for 
samkørsel, demensvenlig Landsby, tværgående 
cykelforum eller kursustilbud, hvor Sønderborg 
Landsbyforum koordinerer indsatser på tværs af 
landsbyer for at løfte leveforholdene og livskvalite-
ten. Derfor kunne de godt tænke sig friere rammer 
og mere plads til eksperimenter i de små landsbyer, 
hvor der er kort vej fra tanke til handling. 

Formandskabet udgøres af formand Angela 
 Coriand og næstformand Henning Wendelboe, der 
er valgt ind i henholdsvis oktober måned sidste år 
og fra bestyrelsen gennem to år. 

Vi vil gerne slå til lyd 
for mere spillerum  
til landsbyerne 

Hvad er baggrunden for, at I har meldt jer ind i 
Landdistrikternes Fællesråd?  

Henning: Først og fremmest er det ud fra et solida-
ritetsprincip. Vi vil gerne bakke op om den indsats, 
der foregår på vores vegne, og det giver rigtig god 
mening, at vi stemmer i fra ét samlet sted. Vi kom-
mer ingen steder, hvis vi fra 27 forskellige steder i 
landet råber op om det, vi gerne vil. Vi tror på, at det 
er bedre at forene kræfterne - hvis vi hver for sig 
kan lidt, kan vi sammen næsten det hele. 

Angela: Sønderborg Kommune har været medlem i 
flere år, fordi vi har mange værdier til fælles. Efter 
sidste byrådsvalg fik vi vores lokale repræsentant, 
Anders Brandt, valgt ind i bestyrelsen, hvor han har 
bidraget til at løfte landdistriktsdagsorden til 2020. 
En af de vigtigste grunde til samarbejdet er, som jeg 
ser det, det akutte problem med finansiering i land-
distrikterne. Det kommer til udtryk på forskellige 
planer, og vi har i området indsamlet flere konkrete 
eksempler på grelle tilfælde, hvori der eksempelvis 
afvises af udlåne 0,5 mio. kr. til et hus i Tandslet, 
mens samme ansøger kan få lov at låne 2,5 mio. kr. 
til et hus i Sønderborg by. Det er et stort problem. 

Hvad får I helt konkret ud af medlemskabet? 
 
Angela: Den løbende inspiration er en vigtig del af 
at være medlem af Landdistrikternes Fællesråd. 
Særligt til Folkemødet på Bornholm får vi god 
mulighed for at høre løsninger fra andre landsby- 
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Da coronaen blæste ind over Danmark i vin-
teren 2020, blev det startskuddet til ganske 
anderledes spilleregler på en række områder 
i det danske samfund. Nedlukningen berørte 
samfundet som helhed; børnepasning, skole-
gang, lokale virksomheder og arbejdspladser, 
butikker, kirker, idræts- og foreningsliv, for-
samlingshuse, plejehjem, trafik og meget 

andet blev fra den ene dag til den anden 
afkrævet helt nye samlingsformer. Over hele 
landet retter landsbyerne, deres fællesskaber 
og virksomheder ind efter de nye regler, der i 
løbet af året er kommet fra regeringen og 
Folketinget. I dette afsnit giver vi ordet til 
nogle af de kræfter på landet, der i år har 
ageret på trods.

Nye muligheder 
på landet?
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På Gershøj Kro og Strandhotel har forpagter 
Camilla Adelsted gjort sin kro manøvredygtig i 
en coronatid. Bordreservationer og selskaber er 
erstattet af takeaway efter princippet maks. 2 
bestillinger i udleveringen pr. 5. minut. 
Da Statsminister Mette Frederiksen på et nu histo-
risk pressemøde den 17. marts påbød alle landets 
restauranter og caféer at holde lukket indtil 30. 
marts, stod kroforpagter Camilla Adelsted sammen 
med dele af sit personale i restauranten på Gershøj 
Kro og Strandhotel og fulgte med på skærmen. 

Da meldingen trængte ind, blev Camilla Adelsted 
grebet af en snert af panik. Tanker om personalefy-
ringer, lukning og den fyldte ordrebog med arran-
gementer hele april og maj blandede sig sammen i 
en pærevælling. Alligevel formåede hun at mane til 
besindighed og trække den kampgejst frem, som 
hun har brugt de seneste par år, hvor hun har 
udviklet Gershøj Kro fra en lukket landsbykro til en 
rigtig god forretning. Mere om det senere.
 Efter pressemødet kunne Camilla Adelsted følge 
sine branchekolleger på de sociale medier, der age-
rede hurtigt ved at lukke ned eller fyre.  
”Men jeg tænkte, at vi hellere måtte holde lidt igen. 
For vi vidste ikke, hvordan folk ville agere. Mit 
udgangspunkt var, at vi ikke kendte den nye verden 
og det nye marked, der opstod efter lukningen. 

Mit udgangspunkt var, 
at vi ikke kendte den 
nye verden og det nye 
marked, der opstod 
efter lukningen 

engagerede sig i nogle af de lokale grupper, som 
arbejdede på at redde kroen. Over et halvt år blev 
der blandt andet forsøgt at crowdfunde sig til salgs-
prisen, men det lykkedes ikke. 
Pludselig en dag meldte en lille gruppe borgere sig 
på banen med flere penge end hidtil. Betingelsen 
var, at ejerkredsen blev lille. Derfor har ejerkredsen i 
dag fire lokale ejere bosiddende i Gershøj, heri-
blandt Camilla Adelsteds forældre og hendes nabo. 

Da de fire ejere havde skudt penge i projektet, 
manglede der stadig 800.000 kroner. Men man kan 
ikke gå i banken og låne penge til en kro, der er 
gået konkurs ni gange, forklarer Camilla Adelsted. 
Derfor forhørte gruppen sig hos Lejre Kommune. 
Havde de mon idéer til lokale pengemænd, som 
kunne skyde den sidste andel i projektet. Et døgn 
efter ringede erhvervschefen tilbage og præsente-
rede en række kandidater. En af dem er nu den 
femte ejer i ejerkredsen bag Gershøj Kro. 

Ejerkredsen var på plads og købte bygningen, mens 
Camilla Adelsted selv blev forpagter af kroen.  
”Jeg har aldrig drevet selvstændig virksomhed før 
og er heller ikke brancheuddannet, så det var flot, 
at de andre turde smide penge efter det her, når 
jeg egentlig ikke på papiret havde kompetencerne. 
Men de havde tilliden til og troen på, at jeg kunne 

Måske havde vi en berettigelse i den. Derfor beslut-
tede jeg og min medforpagter (Christian Blumen-
saat Nikolajsen, kroens køkkenchef red.) os for, at 
kroen holdt åben de følgende tre dage for at gøre 
det, der var tilladt: At lave mad ud af huset”, fortæller 
Camilla Adelsted og fortsætter: ”Efter de tre dage 
holdt vi vores sædvanlige to lukkedage, og så gik vi 
hjem i tænkeboks”. 

En gnidningsfri konstellation 
Historien om Gershøj Kro begynder et helt andet 
sted end i den nærværende coronakrise. Kroen har 
ligget i den lille landsby Gershøj siden 1907, hvor 
Camilla Adelsteds oldefars brødre var med til at 
bygge den hvide bygning, der ligner noget fra TV2’s 
hitserie ’Badehotellet’. I første parket til Roskilde 
Fjord placerer kroen sig nogenlunde midt i en geo-
grafisk trekant tegnet mellem Holbæk, Roskilde og 
Frederikssund. 

Camilla Adelsted er indfødt landsbyboer i Gershøj. 
Faktisk er hun fjerde generation, der har bosat sig i 
landsbyen med omkring 550 indbyggere.

For tre år siden hang der pludselig et skilt på lands-
bykroens dør: ”Lukket permanent”, stod der.  
”Når man bor i den her lille by, er det en katastrofe, 
hvis det sidste lukker”, siger Camilla Adelsted, der 

løfte opgaven”. Selv er hun overbevist om, at den 
lokale forankring er helt centralt i denne tillid. Ejer-
kredsen er en del af det lokale erhvervsliv, så de 
kender hinanden, og de kender Camilla Adelsted. 
Og tillid har der været brug for i en opstart, hvor 
Camilla Adelsted i perioder har ligget vågen om 
natten i frygt for, om der var råd til husleje og løn-
ninger. 
 
”Der har været måneder, hvor jeg ikke har kunnet 
betale huslejen, og der har ejerkredsen hjulpet 
mig. Det er det lokale erhvervsliv, som holder hån-
den under mig, en lokal iværksætter. Jeg synes, 
det er en helt særlig konstellation. Den er så nem 
og gnidningsfri, at jeg kunne ønske mig, at den 
kunne inspirere andre. Jeg tror, man kan få rigtig 
meget op at køre ude i landdistrikterne på den 
her måde”, fortæller Camilla Adelsted og tilføjer:  
 
”Det har ikke bare været erhvervslivet, der skulle 
poste penge i at holde kroen åben. Slet ikke. Når 
man ligger i landdistrikterne er det rigtig svært at 
låne penge i banken, især når der tidligere har 
været ni konkurser. Men hvis man er en ildsjæl, der 
kæmper for det, og det lokale erhvervsliv holder 
hånden under en, kan det faktisk bære frugt”, siger 
hun.
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Efter at have drevet kroen i 2,5 år kunne Camilla 
Adelsted sidste år fremvise et overskud. Og så kom 
coronakrisen. 

Mange sympatikøb
Tilbage til dagene efter det pressemøde, hvor 
Statsministeren bl.a. lukkede landets restauranter 
og caféer, holdt Gershøj kro efter tre dage med 
mad ud af huset deres vanlige lukkedage mandag 
og tirsdag. 

Men Camilla Adelsted holdt ikke fri. Hun satte sig 
sammen med sin forretningspartner og medfor-
pagter Christian Blumensaat Nikolajsen, der er kro-
ens køkkenchef, og opstillede scenarier for, hvordan 
man driver en virksomhed, hvis forretningsmodel 
består i at samle folk, i en tid, hvor samfundet er 
pålagt at holde afstand.  
”Først og fremmest havde vi slet ikke lyst til at gå 
hjem. Desuden kunne vi se, at der faktisk var nogen, 

støtte op om stedet, for de ville være frygteligt kede 
af, hvis vi knækker nakken. Vi har rigtig mange 
sympatikøb, siger Camilla Adelsted. Særligt de 
lokale kommer og køber mad på kroen, men også 
stamgæster fra både Holbæk, Frederikssund og 
Roskilde kører til kroen for at støtte op”, fortæller 
hun. 

Det er helt centralt i Camilla Adelsteds tilgang til sin 
nye takeaway-forretning, at det skal kunne betale 
sig. Kroen skal igennem krisen, og derfor har hun 
ikke indladt sig på den priskrig, der raser ude i 
restaurationsbranchen.  
”Vi har valgt at holde fast i vores koncept. Vi tager 
125 kr. for dagens ret, og de resterende priser har vi 
også fastholdt. Nogle steder begynder de at 
udbyde dagens ret til 65 kr., men det gør vi ikke. Vi 
har simpelthen ikke råd til det”. 

Navigation i usikre vande 
Selvom takeaway-delen går over forventning, har 
Gershøj Kro med coronakrisen fået fejet to forret-
ningsben væk under sig. Både grupper f.eks. for-
eninger og selskaber som bryllupper og 
konfirmationer udgjorde før siderne i forårets fyldte 
ordrebog. Nu er ordrebogen tom.  
 
”Alene på vores mistede selskaber har vi tabt 
omsætning for en million kroner”, siger Camilla 
Adelsted. Alligevel betaler Gershøj Kro sin husleje. 
Problemet viser sig nok først til vinter, hvor kroen 
plejer at bruge af sommerens overskud for at 
kunne fastholde sin status som helårsåben. 

Siden statsministeren lukkede landet ned, har 
restauranter som Gershøj Kro navigeret i usikre 
vande. Dag for dag, time for time, er tingene 
ændret, ligesom udsigterne til, hvornår det hele 
letter, stadig er helt uigennemskuelige. 

For Gershøj Kro betyder det bl.a., at virksomheden 
kommer til at vente flere år på at lande en omsæt-
ning, der matcher sidste års overskud. Samtidig er 
kroens tjenere sendt hjem på ubestemt tid med løn 

der havde benyttet os i weekenden. Så efter at have 
haft lommeregneren fremme og regnet de forskel-
lige scenarier godt igennem blev vi enige om, at vi 
ville forsøge os med at lave mad ud af huset”, for-
tæller Camilla Adelsted. 

At udvide kroen med en takeaway-del var ikke 
fremmed for de to forretningspartnere. Det var 
noget, de havde planlagt at udvikle på, når der var 
styr på basisforretningen. Udviklingsmuligheden 
blev igangsat tidligere end forventet, men indtil 
videre går det godt. Rigtig godt. Situationen er nu, 
at kroen på en almindelig onsdag aften faktisk har 
en højere omsætning end før coronakrisen. Flere 
dage har de endda måttet melde udsolgt på alle 
retter i køkkenet.  
 
”Vi er blevet fuldstændigt overvældede af, hvor 
mange der bruger os. Over halvdelen af vores kun-
der benytter sig af vores takeaway-ordning for at 

– for Gershøj Kro har kunnet benytte sig af regerin-
gens hjælpepakker. Alligevel er Camilla Adelsted 
forsigtig optimist på kroens vegne.  
 
”Det er jeg, fordi vi har et godt produkt, og vi har 
mange loyale gæster. I denne situation har de vist, 
at de bakker op om os og fortsat vil bruge os. Så 
tror jeg ikke, de forsvinder, når vi må åbne mere op. 
Tværtimod tror jeg stadig, de vil være der”, siger 
Camilla Adelsted og tilføjer:  
 
”Vi må bare fortsætte med at navigere vores forret-
ning gennem usikkerheden. Jeg synes, vi har 
omstillet os med meget kort varsel. Vi skal hele 
tiden have lommeregneren frem og tage de beslut-
ninger, der gør, at vi kan være her på den lange 
bane. Men jeg er optimistisk”. 

1.   Lad være med at gå i panik og lukke forret-
ningen, før alle scenarier er gennemtænkt. 

2.  Appellér til den lokale opbakning: Folk har 
stadig deres købekraft i behold, og de vil 
gerne støtte de lokale virksomheder. 

3.  Prøv nye ting af i denne periode – vil du 
gerne forsøge dig med dagens ret, eller  
har du haft idéer om at lave en takeaway- 
del af din forretning. Få dine idéer prøvet  
af i denne periode, hvor der ikke er meget  
at miste. 

4.  Sid med lommeregneren for enden af 
pegefingeren med alt, hvad du foretager 
dig i denne periode. Sælg ikke tingene så 
billigt, at det koster for mange penge at 
holde åbent.

Camilla Adelsteds fire råd til andre  
små virksomheder i en coronakrise: 
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En ejerlejlighed i Sydhavnen blev skiftet 
ud med to hektar charmerende naturcam-
pingplads på Fejø. Da corona bankede på 
forsvandt lysten til at blive midt i Køben-
havn til fordel for åbne vidder og naturen 
tæt på. 
Det var som at træde ind i en reklamefilm. 
Sådan husker Marie Raunkjær og Nicolai 
Gren Hagelskjær tilbage på deres første 
møde med Fejø. Det var en solbeskinnet 
maj to år tilbage, hvor vejret var godt nok til 
at bade i havet og pizzaen varm nok til at 
nyde i baghaven. Skyllet ned med lokalpro-
duceret æblemost fra Kernegaarden var 
weekenden i det lånte sommerhus fuld-
kommen magisk. Da de også tilfældigvis 
stiftede bekendtskab med en lille perle i 
vandkanten, kunne de ikke bare vende ryg-
gen til den charmerende lille æble-ø, da de 
atter var retur i København.  
 
”Jeg var klar fra det øjeblik, vi så naturcam-
pingpladsen, til bare at købe og flytte ind”, 
lyder det med et grin fra Marie Raunkjær. 

For nu er Nicolaj Gren Hagelskjærs og Marie 
Raunkjær ikke længere københavnere bosat 
i Sydhavnen. De er fuldtids-fejbattinger og 
forpagtere af Ro Naturcamp, den lille plads 
ned til vandet, de endte med at investere i.  
 
”Det er helt klart Marie, der får ideerne og 
løber med dem, og mig, der holder hende til-
bage. Jeg skal altid lige overveje det og over-
veje det igen. Uden dig ville der aldrig ske en 
skid”, siger Nicolai Gren Hagelskjær, inden 

Marie Raunkjær stemmer i:  
”Nej, og uden dig til at stoppe mig, ville det 
virkelig blive noget rod!” 

Velkommen til Fejø 
I marts måned 2020 overtog parret naturcam-
pingpladsen på Fejø. Efter nøje overvejelser 
(og overtalelser) satte de deres lejlighed i 
Københavns Sydhavnen til salg og flyttede til 
den ø, de primært kendte som frugtleveran-
dør til den lokale Irma-forretning. De købte sig 
ind i naturcampingpladsen med plads til 100 
overnattende campister, luksustelte, højtvok-
sende beplantning og kort til vand.  
”Det var det her, vi ville have. Et hjem, hvor 
folk kommer og går, og hvor man altid er 
tryg”, siger Nicolai Gren Hagelskjær, mens 
Marie Raunkjær byder ind:  
”Her er plads til, at vores familie og venner 
kan overnatte, og oven i det er vi endda så 
heldige at have campingpladsen med mulig-
heden for at være værter, tage nogle gode 
snakke og lade lidt øro sive ind”. 

Da parret fik solgt deres københavnerlejlig-
hed og rykkede mod Fejø, gik der heller ikke 
længe, før deres venner flyttede med. Week-
enderne har været velbesøgte, ikke bare af 
campister, men også af parrets venner og 
familie, der har nydt godt af lidt øro under 
coronanedlukningen.  
”I starten frygtede især jeg lidt for, hvordan 
det ville være at flytte til ”udkantsdanmark” 
og om vi bare ville komme til at sidde og 
kede os alene på en dødssyg ø, men tværti-
mod kunne folk sagtens se ideen i at bryde 

Tilf lyttere  
i en coronatid

ud af hamsterhjulet”, siger Nicolai Gren Hagelskjær. 
”Ja, vores venner kom på besøg med det samme, og 
vi skulle nærmest kæmpe for at få en weekend 
alene i løbet af foråret, hvor corona brød ud. For nu 
var det i København, det var dødssygt at sidde under 
nedlukningen”, siger Marie Raunkjær.  

»Det føles på mange måder som et helt liv«
De nye øboere betegner sig selv som sociale bymen-
nesker. De har boet flere steder i København, elsker 
at gå på restaurant, på café, til koncerter eller på 
museum. Alle de ting, der findes meget få mulighe-
der for at indfri på Fejø. Alligevel sidder de her i star-
ten af deres tredivere på Fejø, hvor 
gennemsnitsalderen er omkring 50 år, og antallet af 
øboere i 2020 er 450.  Og det ganske enkelt fordi, de 
får mulighed for at indfri deres drømme på én gang.
  
”Jeg kan meget godt lide at have travlt, men når 
man finder noget andet ser man, hvilket liv man 
ellers kunne have. Tanken begyndte at rumstere i os 
– er det virkelig sådan et liv, man vil blive ved med at 
have? Gider man løbe efter den her gulerod? Det er 
en noget større økonomisk frihed, vi får her på Fejø, 
hvor vi i princippet kunne leve af min løn begge to”, 
siger Nicolai Gren Hagelskjær.  

”Jeg tror også, man skal vænne sig til at se ander-
ledes på det. Når man bor et sted og bekymrer sig 
over at skulle sige farvel til legepladsen rundt om 
hjørnet eller den gode kaffe på stamcaféen, så skal 
man vide, at de muligheder bliver byttet ud med 
noget andet. Så får man måske en have, hvor man 
er selvforsynende eller et dyrebart nyt netværk. 
Ens horisont udvider sig, og derfor er det ikke et 
spørgsmål om afkald”, siger Marie Raunkjær. 

Den første tid som forpagtere har været enormt suc-
cesfuld og med drøn på fra dag ét – godt hjulpet på 
vej af et rekordår for dansk turisme. Bl.a. de gratis 
færgebilletter til alle danske øer i hele juli måned gav 
Marie og Nicolai sved på panden helt ind i starten af 
efteråret. De er yderst tilfredse med valget om at 
flytte til Fejø, som de netop har kunnet kalde deres 
hjem i et helt år:  
 
”Vi kunne ikke være havnet et bedre sted. Det føles 
på mange måder som et helt liv. Vi har fået nye nære 
venskaber og bekendte, vi møder rundt omkring på 
øen. Det er på mange måder et helt anderledes liv, 
som vi kun havde turdet håbe på, da vi tog beslut-
ningen om at flytte hertil”, siger Marie Raunkjær. 
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Årets Landsby er en historisk pris, som blev 
oprettet i 1995 af Landsforeningen Landsby-
erne i Danmark. I 2020 uddeles den for 24. 
gang. Prisen uddeles af Landdistrikternes 
Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne 
i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, 
foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

I finalen til Årets Landsby var Haastrup i 
Faaborg-Midtfyn kommune, Bjergsted i 
Kalundborg kommune og Borris i Ring-
købing-Skjern Kommune, som fik besøg af 
komiteen fredag den 11. september.  
I dette afsnit præsenteres årets tre finalister.

Årets Landsby  
i en coronatid



BJERGSTED
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Under mantraet ”Ingen kan alt, men alle 
kan noget, og sammen kan vi mest” har 
den lille landsby Bjergsted brugt krisen til 
at komme endnu tættere på hinanden. 
Søndag bød landsbyen velkommen til 
bedømmelseskomitéen bag Årets 
Landsby. 

– Hvorfor lede alle mulige andre steder, 
når det helt rigtige er lige her?
Ordene kommer fra Mathilde, der står på top-
pen af Bjergsted Bakker i selskab med komi-
témedlemmer og landsbyboere. Hun er en af 
landsbyens hjemvendte børn, som med sin 
familie har besluttet sig for at skabe sit liv lige 
her i de vestsjællandske bakker.

I dag er det Bjergsteds tur til at gøre sine 
hoser grønne. Landsbyen i Kalundborg Kom-
mune er nemlig en af tre finalister til Prisen 
Årets Landsby 2020. Det er anledningen til, at 
bedømmelseskomitéens seks medlemmer i 
dag står på en vindblæst bakke med udsigt 
over Nekselø Bugt og lytter til Mathildes 
fortælling.

Bedømmelseskomiteen, som tæller repræ-
sentanter fra Landdistrikternes Fællesråd, 
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og 
Forenet Kredit og har en tidligere minister 

som formand, nemlig Carsten Hansen, der er 
tidligere by-, bolig-, og landdistriktsminister.

Men det er børnene, der er fokus på i dag – 
både de unge og de gamle. ”Bjergsteds børn” 
kalder de lokale selv de børn, som er vendt 
hjem, og de, der stadig er i gang med at 
vokse op i landsbyens favn. Ud af Bjergsteds 
170 beboere er omkring 50 børn i skolealde-
ren, og de farer efter komitéen i bakkerne, spi-
ser pandekager over bål og spiller musik for 
gæsterne. Som en lokal beboer forklarer 
bedømmelseskomitéen: ”Det kræver en 
landsby at opfostre et barn”.

Bjergsteds børn har udgivet deres helt egen 
coronasang i fællesskab med nogle af Bjerg-
steds voksne. Sangen ”Hvad er det, der sker” 
er ”sunget af børn til børn om alt det som 
sker omkring dem i denne skøre Coronatid”, 
som der står på Youtube, hvor sangen i skri-
vende stund er set over 22.000 gange.

Til fællessang med Philip Faber
Men alt det sker langt senere. Dagen begyn-
der på Smedens Eng, Centrum i landsbyen, 
som bedømmelseskomitéen når frem til ved 
at krydse en privat have til lyden af prustende 
heste og med et levende grønt tag over 
hovedet.

Vi er ikke særlig 
mange mennesker, 
men vi fylder meget 
i landskabet



På engen blander stemmer fra børn og voksne sig i 
røgen fra de bål, hvori smedejernspander ligger 
jern til de velkomstpandekager, landsbyen byder 
sine gæster denne eftermiddag.  
Smedens Eng var helt central i landsbyens sociale 
liv, efter statsminister Mette Frederiksen lukkede 
landet ned. På coronaens betingelser begyndte 
landsbyens beboere at mødes hver morgen på 
engen for at synge fællessang med DR’s 
sangstjerne Philip Faber.

– Så fik man slået en sludder af, og børnene kunne 
hilse på deres kammerater. Desuden fik de en 
ordentlig begyndelse på deres hverdag, som jo ikke 
var med skole i den periode, fortæller en af landsby-
ens beboere Nana Winther.

Som en af årets tre finalister har vestsjællandske 
Bjergsted udmærket sig i særlig grad under 
temaet: Hvordan kommer landsbyernes fællesska-
ber gennem en krise? I år har Årets Landsby-prisen 
nemlig stået i coronakrisens tegn. For i en forandret 
virkelighed med afstand og usikkerhed er landsby-
ernes fællesskaber vigtigere end nogensinde.

Selvom Bjergsted med sine omkring 170 indbyg-
gere er den mindste af årets tre finalister, har stør-
relsen bestemt ikke begrænset landsbyens virkelyst 
under coronanedlukningen, forklarer Nana 
Winther. Her har fællesskabet ageret på trods af kri-
sens begrænsende restriktioner. 
”Vi er ikke særlig mange mennesker, men vi fylder 
meget i landskabet”, siger hun.

Påskeæg med plastikhandsker
To søstre i skolealderen, Katrine og Nanna, træder 
frem foran bedømmelsekomitéens medlemmer 
med et vigtigt budskab.

Lige inden har bedømmelseskomitéen lagt øre til 
drømme om et lokalt kontorfællesskab, der skal ind-
rettes på toppen af en beboers hus. Projektet har 
været undervejs i to år, er blevet finpudset i mange 
aftener under nedlukningen og har i dag fået midler 
fra både Realdanias Underværker og Nordeafondens 
Her bor vi-pulje.

Nu er det pigernes tur. I påsken fik de en idé. På 
gåtur mødte pigernes mor en af landsbyens bebo-
ere, der bor alene, langt fra sin familie. Historien 
gjorde indtryk på dem. 
”Vi tænkte på, hvor heldige vi var at være tre 
søskende, der havde hinanden under nedlukningen. 
Derfor spekulerede vi over, hvordan vi kunne skabe 
noget påskestemning for de andre i byen. Og så fik 
vi idéen til påskeæggene”, forklarer den ældste af to 
de, Nanna.

Sammen med deres tredje søster besluttede de at 
sende en hilsen til alle de landsbyboere, der bor 
alene og ikke kunne få besøg i påsken. Med plastik-
handsker lagde søstrene tre små påskeæg i poser og 
delte dem ud fra dør til dør i landsbyen. 

”Det gjorde os glade at se, hvor glade de blev. At vi 
var med til at gøre noget ekstra for at samle byen, 
selvom vi var hver for sig. For at vise, at vi stadig var 
der for hinanden”, fortæller Nanna.

Ånden fra Bjergsted
Der er lokalbrygget øl på hanerne, mens dagens var-
meste eftermiddagssolstråler bader hele Smedens 
Eng i lys. Bedømmelseskomitéen har set naturbør-
nehaven, lyttet til livemusik, hvor børn fra Bjergsted 
opførte ”Hvad er det, der sker” og udløste fællessang 
og klapsalver fra hele følget af bedømmelseskomité 
og lokale beboere.

Blandt mængden, som blander sig på Smedens 
Eng, går 33-årige Anna Bjerning Berg Andersen 
sammen med sin kæreste. Hun er en af Bjergsteds 
Børn, som er fløjet fra reden. Siden hun flyttede som 
20-årig har hun blandt andet været forbi København, 
men bor i dag i Holbæk. 
”Det er meget specielt at komme tilbage tretten år 
efter, jeg flyttede, og opleve, at det stadigvæk meget 
er det samme. Det samme initiativ og den samme 
gejst. Selvom der er kommet nye til byen, er det som 
om, at ånden i Bjergsted fortsætter. Det er helt 
 specielt”, siger hun og tilføjer: ”Derfor vil jeg også 
gerne tilbage, for det er her, dét kan findes. Jeg har 
ledt i København og andre steder, men det fælles-
skab, jeg søger, er her”.

BJERGSTED
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BORRIS

Lidt til de ældste fra de yngste 
Åstedparkens Ældrecenter var også en del af 
bedømmelseskomitéens besøgsrunde denne efter-
middag. Plejehjemmets beboere var nysgerrige på 
komiteens besøg, der indebar masser af mundbind 
og et par jakkesæt, hvilket kastede et par kommen-
tarer af sig: ”Kommer I for at nedlægge plejehjem-
met?”, spøgte beboeren Kristian til stor morskab. 

Det lokale ældrecenter rummer 20 beboere og 
emmer af liv og glade dage. Det beviste både bebo-
ere og ansatte under #Borrismgp, hvor alle var 
iklædt hawaii-skørt og blomsterkranse, baderinge 
eller badedyr, og dansede til det humørfyldte num-
mer af Birthe Kjær: Sommer og sol. Bidraget vandt 
musikkonkurrencen og udløste Baileys og snoller 
”Det er det, der er i højeste kurs for tiden”, griner 
sygeplejersken Mette og fremviser endnu en af de 
kreationer, som vakte stor glæde:  
”Det her er Noomi, som har tegnet en tegning til 
Holger. Under nedlukningen tegnede alle børneha-
vebørnene en tegning til plejehjemmets beboere, 
der blev lamineret og afleveret. Tegningerne blev 
lagt i en pose i 48 timer, før de blev afleveret, så der 
var bare styr på alle sikkerhedsforanstaltninger”, 
siger Mette og vender kunstværket om:  
”Og på bagsiden er der selvfølgelig et billede af 
Noomi. Det kan jo godt være lidt svært at være gam-
mel og skulle huske, hvem man lige fik en tegning 
af – og så hjælper et billede altså”, forklarer hun og 
afleverer straks billedet retur til ejermanden. 

Poesi mod pandemien 
På alle de steder, som bedømmelseskomitéen fik 
vist frem, lå bogen #Borrispoeterne fremme til frit 
skue. Bogen indeholder 42 digte, 3 sange og 30 
kunstværker produceret af lokale landsbyboere 
mellem 8 og 85 år under nedlukningen. #Borris-
poeterne er hjertebarnet, som rummer minder fra 
en hård tid, men også en tid, hvor byen ”rykkede 
sammen i bussen”. Værkerne blev til for at skabe “et 
frirum fyldt med glæde, smil og humor”, og for “at 
skubbe frygten og usikkerheden på afstand”, som 
det står i forordet.  Det er derfor også her, vores 
besøg slutter – med et digt skrevet og opført af 
Jakob Bak Ostersen fra bogen #Borrispoeterne: 

Jeg kan se solens stråler, 
jeg kan se de store marker, 
men jeg kan ikke se min skole. 
 
Jeg kan høre fuglene synge, 
jeg kan høre min familie snakke, 
men jeg kan ikke høre mine skolekammerater. 
 
Jeg kan mærke solens varme, 
jeg kan mærke en hyggelig stemning, 
men jeg kan ikke mærke min ven kramme. 
 
Jeg kan smage den dejlige frugt, 
jeg kan næsten smage støvet fra marken, 
men jeg kan ikke smage min skolemælk. 
 
Jeg kan lugte gylle, 
jeg kan lugte diesel fra min traktor, 
men jeg kan ikke lugte skolens velkendte dufte. 
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Coronapandemien kom tæt på i den lille 
by Borris i Vestjylland, der stadig kæmper 
for at få alle mand igennem. De har skabt 
utallige digitale frirum for store følelser og 
små fællesskaber, som blev præsenteret 
for bedømmelseskomitéen i Årets 
Landsby fredag eftermiddag. 
 
”Vi er glade i låget, vi er crazy, og vi gør det, 
fordi vi aldrig har gjort det før”. 

Lars Rahbæks stemme rammer både 
bedømmelseskomiteen og de godt 100 men-
nesker, som er mødt op på pladsen denne 
fredag eftermiddag. Det er dagens sidste 
tale, og flere steder er der en tåre at skue i 
øjenkrogen. Dette år, hvor konkurrencen 
Årets Landsby 2020 har stået i coronaens 
tegn, blev sygdommens alvor desværre hur-
tigt markeret i den lille vestjyske landsby, 
som er en af årets finalister.  
 
”Vi sender en tanke til Flemming, der har 
været indlagt flere måneder på intensiv med 
corona. Han kæmper nu en vild kamp for at 
komme tilbage til et normalt liv, eller så nor-
malt som det kan være. Flemming fortjener 
om nogen igen at opleve Borris, som byen 
virkelig er – Danmarks dejligste lille landsby”, 
siger Lars Rahbæk til klapsalver og jubelråb 
fra publikum.

Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune er den 
tredje finalist, som bedømmelseskomitéen 
besøger. Bedømmelseskomitéen tæller 
repræsentanter fra Landdistrikternes Fælles-
råd, Landsforeningen Landsbyerne i Dan-
mark og Forenet Kredit og har en tidligere 
minister som formand, nemlig Carsten Han-
sen, der er tidligere by-, bolig-, og 
landdistriktsminister. 

Dagens besøg har stået på en gennemgang 
af alle de tiltag og aktiviteter, som Borris har 
sat i værk under coronanedlukningen – og 
der var mange.  
 
”Vi er rykket sammen i bussen så at sige, for-
klarer Lars Rahbæk, som er dagens vært og 
har et konstant øje på den stramme 
tidsplan”. 

#fælles om at holde afstand 
I Borris har de fire gange årligt den luksus at 
slippe for madlavningen hjemme. Der bliver 
nemlig arrangeret fællesspisning med rigelig 
sovs og kartofler kokkereret af en af de lokale, 
Lisbeth. Cirka 150 deltager i fællesspisning i 
multihallen, men dén tradition kunne af 
gode grunde ikke gennemføres som plan-
lagt, forklarer Lisbeth: ”Vi kunne på et tids-
punkt mærke, at vi var sultne. Men sulten sad 
ikke i maven, den sad lige her”, siger hun og 
tager sig til hjertet. 

Sådan blev #borrisspisersammen til. Og det 
var en stor succes. Den digitale fællesspis-
ning med billeder af pænt opdækkede duge, 
friske blomster og kreative madretter var et 
stort tilløbsstykke på Borris sogns 
facebookside. 

Således rullede mange flere hashtags til, der 
bl.a. udmøntede sig i Sankt Hans-fejring gen-
nem #Borris on fire, #Pinsesjov2020, en slags 
skattejagt, #torsdagsklubben, #crazy2020, 
#Borrismgp og #Borrispoeterne. Sidst-
nævnte kom til at spille en stor rolle i ansøg-
ningen til Årets Landsby, så det vender vi 
tilbage til.  

Her bor vi med vilje



HAASTRUP

Anne Gregersen bliver rørt, når hun taler om 
Haastruppernes hjælpsomhed.  
”Jeg kan ikke undgå at blive lidt påvirket. Det rører 
mig da, at det kan betyde så meget. Det er jo ingen 
sag at drive virksomhed, når man kan gøre det på 
den her måde, siger hun. Hun bakkes op af sin 
mand, men har også imponerende 22 års opbakning 
fra landsbyen, hvor en nedlukning af købmandsbu-
tikken aldrig har været på tale”.

Ko-lokkesang, så englene synger
En af dagens store oplevelser for komiteen var de 
mange musikalske indslag. Den lokale gjaldesang 
kulning, der i Haastrup formidles af de lokale san-
gerinder Helle Thun og Margrethe iført deres flotte-
ste kjoler, sang undervejs i besøget flere gange den 
karakteristiske ko-lokkesang for komiteen og alle 
de fremmødte. ”Traditionelt er det en genre, som 
går helt tilbage til middelalder – og vikingetiden. I 
kulning får man landskabet i spil; det er musik, som 
synger med og i naturen. Den kan høres på op til ti 
kilometers afstand, og er derfor længe nok til at råbe 
hinanden op ude på markerne”, fortæller Helle Thun.

Musikken fylder meget i Haastrup. Landsbyen har to 
årlige festivaler; Håstival og Stormfestival, som des-
værre ikke kunne afvikles under forårets og somme-
rens sundhedsrestriktioner. Så der måtte tænkes i 
andre baner, forklarer Helle Thun: ”Vi fandt ud af at 
tage fællesskabet udenfor. Selvom vi er mange, kan 
vi være her alle sammen”.

Sammen med kulningkoret sang hun flere som-
merkoncerter under åben himmel i det sidste, fine 
aftenlys for beboerne i Haastrup.

Ved vejs ende gav Haastrups borgere bedømmelses-
komitéen en sidste salut med på vejen. Pludselig 
flød sælsomme toner ud fra byens kirketårn og fik 
det vandrende optog til at stoppe op. Flere komité-
medlemmer hev mobilerne frem fra lommerne for 
at forevige øjeblikket, hvori byens egen trompetist 
Sara Bruntse spillede ”Sensommervisen” til ære for 
dagens gæster.

Præcis som hun gjorde flere gange under 
nedlukningen.

76 Årsberetning 2020: Nye begyndelser rummer nye muligheder 77Nye muligheder på landet? Haastrup

Bedømmelseskomitéen i Årets Landsby 
var søndag formiddag på besøg hos den 
fynske finalist Haastrup, der med fælles-
skab og fællessang fortryllede alle 
fremmødte
Skolebusserne var taget i brug denne lørdag 
formiddag. Med blomsterdekorationer på 
frontskærmen kom de røde og hvide busser 
kørende med bedømmelseskomitéens med-
lemmer fra Landdistrikternes Fællesråd, 
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og 
Forenet Kredit.

Håbet var at overbevise gæsterne om, at 
netop sydfynske Haastrup i Faaborg-Midtfyn 
Kommune med sine 345 indbyggere er vær-
dig til titlen som Årets Landsby 2020. Hoved-
temaerne for besøget var fællesskab, 
fantastisk natur og store armbevægelser, 
som skulle vises frem på blot tre timer.

Der ventede derfor komiteen et tætpakket 
program med 25 punkter, som den lokale 
koordinator Anstina Krogh nøjsomt havde 
planlagt: ”Vi vil jo bare gerne vise, at vores 
fællesskab gælder i krisetider – og særligt i 
krisetider, hvor man skal kende sine venner. 
Vores fællesskab er vokset i coronanedluk-
ningen. Vi har fastholdt vores sammenhold, 
fordi vi hjælper hinanden og er der for hinan-
den. Vi har formået at skabe glæde og tryg-
hed i den situation, som vi nu står i,” forklarer 
Anstina Krogh, der står bag landsbyens ind-
stilling til konkurrencen.

Fællesskaber i en coronatid
Temaet for Årets Landsby 2020 omhandler, 
hvordan man som landsby kommer helskin-
det igennem en krise, og selvom Anstina 
Krogh tydeligt havde taget værtsrollen på 
sig, formidlede hun ikke Haastrups budskab 
alene. Der var stor opbakning og inddra-
gelse af roller hele vejen rundt, hvor dagens 
program i det fine sensommervejr blev fulgt 
af op imod 100 mennesker.

Coronanedlukningen betød i Haastrups til-
fælde, at man sørgede for, at ingen blev 
glemt eller overladt til sig selv. Købmandspar-
ret Anne og Kent Gregersen, som i dagens 
anledning har rullet den røde løber ud og 
deler flasker med vand til de fremmødte, er 
både gode til at hjælpe andre – og til at blive 
hjulpet selv: Hver gang vi oplever det mind-
ste bøvl, så er folk klar til at bakke os op. Vi til-
bød at dele varer ud gratis hver dag til folk, 
som ikke kunne handle selv, og straks kom 
byens borgere og bød sig til ved at pakke 
varer, køre varebilen eller hvad som helst 
andet. Vi har haft et helt korps af hjælpere, 
fortæller Anne Gregersen stolt. Kent Greger-
sen, hendes mand, kører to gange ugentligt 
til de omkringliggende byer Jordløse og Fals-
led, der er uden købmand. Det har han gjort 
længe før coronanedlukningen.

Vi er et fællesskab,  
der blomstrer  
– især i krisetider



Kendetegnende for Haastrup er det stærke sam-
menhold og fællesskab, der danner grundlag for al 
aktivitet i byen. Vi var allesammen godt klar over, at 
vores sammenhold er noget særligt, men at vi nu er 
blevet verdensberømt i hele Danmark for det, havde 
vi ikke lige regnet med. 

Coronakrisen affødte flere nye initiativer for vores lille 
landsby. Formålene med indsatserne var især at tage 
sig lidt ekstra af dem, der enten oplevede at blive 
afskåret fra hverdagsbehov, som f.eks. indkøb, for at 
sprede håb i en utryg tid og for at vise, at vi fortsat er 
her for hinanden - også selvom vi fysisk ikke havde 
mulighed for at være sammen som vanligt.

Som eksempler på nye initiativer under corona-
nedlukningen kan nævnes, at en gruppe frivillige 
lavede en ordning med udbringning af varer fra den 
lokale købmand, byens trompetist spillede trompet 

fra kirketårnet, byens festivaler blev afholdt corona-
venligt, blomsterne der plejede at pynte kirken blev 
uddelt som ”ugens buket” til en borger i byen, 
Haastrup Friskole anvendte byparken som under-
visningslokale og byens shelterplads blev benyttet 
som uderum for børnene i vuggestue og børnehave. 
Dette bare for at nævne nogle af dem. 

Coronakrisen gav os mulighed for at konstatere, at  
vi har et fællesskab der blomstrer – især i krisetider. 
Alle disse særlige initiativer er formentligt noget, der 
stopper, så snart Danmark er tilbage til det, der 
 ligner den verden, vi kender. Men noget bliver allige-
vel tilbage for os i Haastrup, og det er tanken om, at 
selv med en verdensomspændende pandemi i bag-
haven, er hjælpen og trøsten lige rundt om hjørnet.  

På Haastrups vegne, Anstina Krogh
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Haastrup er navnet på vores dejlige landsby på Sydfyn, beliggende 10 km nord for 
Faaborg. Vi bor 325 personer i vores landsby, der også rummer 20 foreninger,  
2 musik festivaler,  købmand, skole, daginstitution og mere end 20 erhvervsdrivende. 

En hilsen fra  
Å

rets Landsby 2020



Landdistrikternes Fællesråd ønsker at sikre et højt 
aktivitetsniveau via en solid økonomi skabt ved 
hjælp af medlemsindtægter, projektaktiviteter, 
faste offentlige bidrag samt indtægtsdækkende 
aktiviteter.

Aktiviteterne bærer i vid udstrækning præg af en 
vekselvirkning mellem medlemsbetjening, strategi-
ske udviklingsprojekter, politisk interessevaretagelse 
og faglig myndighedsbetjening til Folketinget, 
 ministerier og styrelser.

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udvi-
ser et resultat på DKK 187.704 mod DKK -347.352 for 
tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital 
på DKK -307.807.

Udvikling i aktiviteter 
og økonomiske forhold

ØKONOMI

     

  Realiseret Budget Realiseret 
  2020 2020 2019

Nettoomsætning  7,542,723 5,180,331 6,486,339

Projektomkostninger   -2,425,883 -530,000 -2,126,361

Ejendomsomkostninger   -269,685 -250,770 -182,843

Eksterne omkostninger   -838,560 -490,000 -1,080,252

Bruttoresultat   4,008,595 3,909,561 3,096,883

Personaleomkostninger   -3,774,411 -3,770,596 -3,421,279

Af- og nedskrivninger   -36,201 0 -16,141

Resultat før finansielle poster   197,983 138,965 -340,537

Finansielle indtægter   0 0 101

Finansielle omkostninger  -10,282 -24,000 -6,916

Årets resultat   187,701 114,965 -347,352

Balance 1. januar – 31. december

  2020  2019

Materielle anlægsaktiver   61,356 48,452

Finansielle anlægsaktiver   30,780 30,780

Anlægsaktiver i alt   92,136 79,232

Tilgodehavender   863,874 827,427

Likvider   2,762 1,793

Værdipapirer  34,400 0

Omsætningsaktiver i alt   901,036 829,220

Aktiver i alt   993,172 908,452

Egenkapital   -307,807 -495,511

Langfristede gæld   289,333 66,060

Kortfristede gæld   1,011,646 1,337,903

Gældsforpligtelser i alt   1,300,979 1,403,963

Passiver i alt  993,172 908,452

Resultatopørelse 1. januar - 31. december

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. 
Årets resultat er præget af omfattende effektivise-
ringer på en række driftsområder med henblik på 
at konsolidere fællesrådets økonomiske grundlag. 
Samtidig bærer resultatet præg af et øget aktivi-
tetsniveau i forhold til udviklingsprojekter og 
 strategiske indsatser i samarbejde med såvel 
 medlemmer som staten.

Landdistrikternes Fællesråd fik bl.a. bevilget 2 mio. 
kr. som en del af den politiske aftale om Sommer-
pakken med henblik på at booste ø-turismen og 
Ø-PAS. Projektmidlerne var øremærket den kon-
krete indsats, hvorfor den ikke har en større indfly-
delse på fællesrådets samlede resultat for perioden.

Årsregnskabet kan rekvireres ved henvendelse til 
sekretariatet.
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Tak for lån af fotos til:

Samsø Samsø Kommune, Guldborgsund Kommune, Odder Kommune, Lejre Kommune, 
 Tønder Kommune, Vejle Kommune, Indenrigs- og Boligministeriet, Gershøj Kro,   
Marie Raunkjær og Region Syddanmark.

Forside: Samsø Kommune, fotograf: Jeanette Philipsen

Side 10-11: Samsø Kommune, fotograf: Jeanette Philipsen

Side 12-15: Illustrationer: Josephine Saabye

Side 18-19: Tønder Kommune, fotograf: Ulrik Pedersen

Side 25: Guldborgsund Kommune, fotograf: Ingrid Riis Hovgaard

Side 27: Samsø Kommune, fotograf: Jeanette Philipsen

Side 29: Guldborgsund Kommune, fotograf: Ingrid Riis Hovgaard

Side 31: Aarø

Side 33: Vores Sted – Lejre Kommune, creative commons 4.0.

Side 35: Vores Sted – Lejre Kommune, creative commons 4.0.

Side 37: Aarø

Side 41: Årets Landsby 2020, fotograf: Philip Davali

Side 45: Indenrigs- og Boligministeriet, fotograf: Claus Bech

Side 47: Indenrigs- og Boligministeriet, fotograf: Claus Bech

Side 48: Region Syddanmark

Side 51: Guldborgsund Kommune, fotograf: Ingrid Riis Hovgaard

Side 53: Årets Landsby 2019, fotograf: Nikolai Linares

Side 57: Vejle Kommune, fotograf: Flemming Hansen

Side 60+61: Odder Kommune

Side 63+64: Gershøj Kro

Side 67: Foto: Marie Raunkjær

Side 68-69: Årets Landsby 2020, fotograf: Philip Davali

Side 78: Årets Landsby 2020, fotograf: Philip Davali

Side 79: Årets Landsby 2020, fotograf: Philip Davali

Side 80-81: Tønder Kommune, fotograf: Ulrik Pedersen
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