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Ved samme tid sidste år indledte jeg års
beretningen med en spådom. Den var hentet 
af statsministerens nytårstale, der varslede 
reelle decentraliseringsreformer af vores land. 
”Nok er tyngdekraften en naturlov. Men det 
er centraliseringen ikke,” lød det. 

I 2021 begyndte vi for alvor at kunne mærke 
statsministerens ambitioner. Ord blev til 
handling og historiske initiativer blev sat i 
søen med brede politiske flertal.  

Vi har blandt andet kæmpet for et mere 
decentralt uddannelsessystem, hvor flere 
unge får mulighed for at tage en uddan
nelse tættere på, hvor de bor. En mere sam
menhængende infrastruktur, der skaber 
forbindelser på tværs af land og by og bin
der regioner bedre sammen. En styrkelse af 
levende bymidter og dagligvarebutikkerne i 
de små bysamfund. Og en landbrugsaftale, 
der viser vejen mod grønnere produktion 
samtidigt med, at den holder hånden under 
arbejdspladser i landdistrikterne. 

Det har betydet, at muligheden for at leve et 
helt liv i hele Danmark er rykket tættere på. 
Jeg vil gerne rose regeringen og Folke
tingets partier for at igangsætte mærkbare 
forandringer i det decentrale samfund. 

For op gennem 00’erne var opfattelsen,  
at centraliseringsreformer var den mest 
 farbare vej at gå. Det vil sikre effektivitet, 
stordriftsfordele og bedre sammenhæng, 
lød det. 

Knap to årtier senere ved vi, at det langt fra 
er rigtigt. Centraliseringen er kommet med 
store konsekvenser for vores land, ikke 
mindst for landdistrikterne. Sammenhængs
kraften, det decentrale initiativ og de lokale 
løsninger, har alle lidt under den blinde tro 
på, at centralisering udelukkende er godt. 
Det skabte en skævvridning mellem land og 
by. Mellem det centrale og decentrale. 

Nu er vi for alvor i gang med at vende den 
udvikling. I 2021 er der ikke blot indgået 
 politiske aftaler, der skaber betingelser for 
det hele liv i hele Danmark. 

Beslutningskraften er  rykket tættere på 
de  borgere, der  gradvist har set både 
 skolen, daglig varebutikken, sygehus
væsenet og politistationen lukke.

Men nu er landdistrikterne omsider ved at 
blive sat fri af centraliseringens faste greb. 

Frihed til udvikling
FORMANDENS FORORD
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FORMANDENS FORORD

Vi skal fortsætte ad samme sti. Mod mere frihed til 
udvikling – også i landdistrikterne. Frikommuner, 
og i det kommende år også frilandsbyer og –øer,  
vil blomstre frem i afgrænsede områder, der bliver 
sat fri af de love, der i første omgang skulle sikre 
vores muligheder, men som i mange tilfælde har 
betydet en stadigt stigende centralstyring. 

Kort før årsskiftet enedes et bredt flertal på 
Christians borg om en forsøgsordning med frilands
byer. Fra den yderste højrefløj til den yderste venstre
fløj var man enige om, at det var på tide at give de 
mange ildsjæle, frivillige og engagerede borgere og 
foreninger i landdistrikterne flere muligheder og 
færre barrierer til at styre den lokale udvikling. 

Sammen med Sammenslutningen af Danske Små
øer er Landdistrikternes Fællesråd blevet projekt
sekretariat for ordningen. I 2022 venter derfor en 
stor opgave i at indsamle landsbyernes udfordrin
ger og identificere de lovgivningsmæssige ben
spænd i forhold til at skabe udvikling. Det handler 
grundlæggende om at skabe mere frihed til 
 udvikling, hvor de gode idéer ikke bremses af regler 
og lovgivning, men hvor der gives plads til lokale 
løsninger og engagement. 

I år holder vi vores årsmøde på professionshøj
skolen Absalon. Dermed er årsmødet og de fysiske 
rammer en oplagt anledning til også at komme 
omkring det, som er med til at præge rammerne 
for vores børns liv, både nu og i fremtiden, nemlig 
uddannelse. For med uddannelsesaftalen er det 
ikke blot intentionen om flere og bedre uddannelses  
muligheder, der betyder noget. I sidste ende er det 
også effekten på et områdes tiltrækningskraft. 

Er der mulighed for at tage en uddannelse 
lokalt, skaber det forudsætning for de unge til at 
blive boende, og for nye borgere til at slå sig ned.  

Uddannelsesaftalen, og de ambitioner der ligger 
bag, gør mig håbefuld på landdistrikternes vegne. 
Og det er der god grund til.  

I årets løb har vi set en spirende tendens til, at flere 
flytter fra byerne til de frie vidder på landet. De nye 
tilflyttere har fået øjnene op for de mange goder 
ved livet på landet – om det så drejer sig om nye 
muligheder med hjemmearbejde eller et øget 
behov for fri adgang til natur. 

Men det er endnu for tidligt at smide arbejdstøjet. 
Vi har fortsat en stor – og vigtig – opgave at løse for 
særligt de mange ældre borgere, der endda bliver 
flere af de kommende år, og som har brug for et 
nært sundhedsvæsen, når helbredet skranter og 
alderen trykker. Vi må ikke glemme, at midt i en 
omvæltende pandemi, så fortsætter livet på godt 
og ondt med skavanker, skader og helbredstjek af 
det liv, vi værner om. 

Lad os sammen gøre 2022 til det næste vigtige år 
i landdistrikternes historie. 

Tak for samarbejdet til medlemmer, samarbejds
partnere og til hele Christiansborg. 

Steffen Damsgaard, formand for  
Landdistrikternes Fællesråd
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Skiftedag og nye 
medlemmer

PÅ SEKRETARIATETS VEGNE

Mod slutningen af året begyndte coronaen at 
slippe sit tag, og vi kunne igen begynde at have en 
hverdag på kontoret i Odder. Det er vitalt for os at 
kunne mødes fysisk, når vi skal udvikle nye tiltag og 
skabe holdånd i sekretariatet, hvor der i perioder 
løbes stærkt på landdistrikternes vegne. 

Det var også i efteråret, at jeg overtog stafetten som 
sekretariatschef fra Grethe Saabye, der med succes 
har helliget sig sit politiske virke hjemme i Lejre. 
Der har også i løbet af året været udskiftning på 
medarbejderfronten, hvor nye, stærke kræfter er 
kommet til. 

I 2021 har vi i sekretariatet for alvor fået gang i sam
arbejdet med vores nye medlemmer, de fire regio
ner. Det er et samarbejde, vi sætter stor pris på og 
som giver en værdifuld videndeling, som går begge 
veje. Som et tydeligt tegn på samarbejdet, afholder 
vi dette års Årsmøde i samarbejde med Region 
Sjælland. 

Vi har også fået flere nye erhvervspartnere i året, 
der gik, hvoraf nogle er fremhævet i denne 
 beretning. Det er en stor styrke for sekretariatets 
politiske arbejde og fællesrådet i det hele taget, at 
vi har mulighed for at have en direkte dialog med 
erhvervslivet om deres udfordringer og muligheder 
i landdistrikterne. 

Vi har også et tæt samarbejde med de mange 
kommuner og organisationer i vores medlems
kreds, hvor den fælles politikudvikling og interesse
varetagelse på landdistrikternes vegne er i fokus. 

Flere ministerier og styrelser er ligeledes tætte 
samarbejdspartnere i det daglige på de relevante 
politiske områder, og understreger bredden i de 
relationer og snitflader, sekretariatet har. 

Vores styrke ligger nemlig i bredden og i mang
foldigheden – vi repræsenterer et tværsnit af 
 Danmark og binder offentlige aktører sammen 
med organisationer og virksomheder.  
Det er kilden til vores legitimitet. At vi bliver anset 
som en  relevant og troværdig aktør af såvel 
myndig hederne som medlemmerne, er afgørende 
for vores gennemslagskraft. 

Vi er altid åbne for nye samarbejdspartnere, der  
vil udvikle landdistrikterne sammen med os og 
 medvirke til at muliggøre et helt liv i Danmark. 

På sekretariatets vegne,
Rasmus Katholm, Sekretariatschef
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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. Ved udgangen af 2021 tæller vi 55 kommuner 
og fire regioner, der tilsammen repræsenterer 4 
millioner danskere. Tillige udgør medlemmerne en 
lang række landsdækkende organisationer, de 
lokale aktionsgrupper samt et større antal lands
byer og landdistriktsråd.

Landdistrikternes Fællesråd har en mål og 
 resultatplan, der i 2021 tilhørte Bolig og Plan
styrelsen under Indenrigs og Boligministeriet. 
Opgaverne i mål og resultatplanen fordeler sig  
på følgende hovedområder: 
 
1. Udvikling af landdistrikterne  
2. Information om landdistrikternes udviklings
muligheder og vilkår  
3. National sparring. 

Vores vision
Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, 
partipolitisk neutral interesseorganisation, der 
varetager fælles opgaver og interesser for 
 landdistrikter og yderområder. 

Vi skal skabe gode rammevilkår for erhverv og 
jobskabelse samt gode muligheder for at bo 
og leve i hele landet. Vi arbejder med udgangs
punkt i det decentrale Danmark for at skabe  
et land i balance, hvor alle dele er præget af 
vækst og udvikling.  

Bestyrelsens sammensætning
Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse består af: 
Steffen Damsgaard, opstillet af Lemvig Kommune 
(Bmedlem) og direkte valgt til formand på general 
forsamlingen, Marcel Meijer, opstillet af Samsø 
Kommune (Bmedlem), Gunnar Landtved, opstillet 
af Ryslinge Lokalråd (Fmedlem), John Brædder, 
opstillet af Guldborgsund Kommune (Bmedlem), 
Peter Kock, opstillet af LandboUngdom (Amed
lem), Christina K. Hansen, opstillet af Holbæk 
 Kommune (Bmedlem), Morten Flæng, opstillet af 
regionerne (Cmedlemmer) Frode Thule Jensen, 
opstillet af LAG Nord (Emedlem), Hanne Lene 
 Haugaard, opstillet af DGI (Amedlem), Lone 
 Kastberg, opstillet af Viborg Landsbysammen
slutning (Dmedlem) og Arne Haahr Hansen, 
 opstillet af COOP (Amedlem).

Betjeningen af bestyrelsen og udførelse af de 
 daglige opgaver varetages af sekretariatet, der  
bl.a. udfører opgaver inden for administration, 
presse, politikudvikling og projekter og ledes af 
sekretariats chef Rasmus Katholm.  

Presseindsats 2021  
Landdistrikternes Fællesråd – og formand Steffen 
Damsgaard – har igen i årets løb vist sig som 
mediers umiddelbare førstevalg i landdistrikts
emner. Således har vi i årets løb spillet en aktiv 
rolle i og omkring de politiske dagsordener, som 
betyder noget for os og for vores medlemmer.  
Vi har fastholdt en høj kadence på debatindlæg, 
pressemeddelelser og kronikker, både fælles  
med medlemmer og samarbejdspartnere, som 
soloindsatser. 

I løbet af de seneste år har vi været opmærk
somme på behovet for ikke blot at finde håret i 
suppen og opfordre til politisk handlekraft, men 
også at bidrage til formidlingen af den positive 
historie om livet på landet, som særligt er vigtigt 
for bosætningstendenser. Særligt med coronaens 
indtog blev styrken af natur, frie vidder og stær
ke re nabofællesskabet udtalt iblandt danskerne. 

Bølgen af nye muligheder skabte også en stærk 
fortælling om livet uden for de store byer med 
plads til drømme om bofællesskaber, hobbyer, det 
frie børneliv, erhverv i hjemmet, mere økonomisk 
frihed og meget, meget mere. Boligmarkedet i 
landdistrikterne kunne ved årets udgang 
 konstatere det højeste antal givne lån i 13 år. 

Fælles rådets organisering
– et overblik 

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 
 Damsgaard og næstformand Marcel Meijer. 
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KERNEFORTÆLLING

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

Nogle steder i Danmark bor vi omringet af klit
ter 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 generatio
ner 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 en børne
have inden for rækkevidde. At man har en prak
tiserende læge, og at mobiltelefonen kan ringe 

op, når man har brug for det. Iværksættere og 
virksomheder i hele landet skal tage det for 
givet, at de kan vokse sig større og indfri deres 
ambitioner. Og ligesom hele Danmarks ung
dom 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 
fornøden heder skal kunne købes i dagligvare
butikker over hele landet, ligesom fællesskaber  
i hele Danmark skal kunne løbe efter en bold 
eller samle sig under ét tag for at dyrke deres 
interesser 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 
 Danmark. 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.

Et helt liv  
i hele Danmark

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 forsamlingshusenes 
vinduer, og omsorg er noget, man giver. Der er 
steder, hvor man ikke kun taler om bæredygtig
hed, 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 
 mennesker. For at gøre det muligt at leve et 
helt liv i hele Danmark.

Land og by har altid 
været og vil altid være 
hinandens forudsætninger. 
Derfor ønsker vi at binde 
landet sammen
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Fem veje til et Danmark, 
der  hænger sammen

1 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 landdistrikterne.

2 Bedre rammevilkår for erhvervslivet og  
flere arbejdspladser i landdistrikterne
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at sikre bedre og mere 
 bæredygtige rammevilkår for iværksætteri og erhverv i landdistrikterne, 
der tager højde for fremtidens krav til blandt andet grøn omstilling.

3 En sammenhængende infrastruktur,  
der binder  landet bedre sammen
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at styrke infrastrukturen 
til vands, til lands og i luften – både digitalt og når det kommer til 
transportmulig hederne for at komme fra a til b. 

4 Flere uddannelsesmuligheder uden for  
de største byer
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at styrke de nære tilbud 
for grundskoler, erhvervs og ungdomsuddannelser samt en 
decentral uddannelsesstruktur for videregående uddannelser. 

5 Nærhed og lighed i sundhedsvæsenet, 
uanset postnummer
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at sikre alle borgere 
lige adgang til et sundhedsvæsen af høj kvalitet. 
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Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at 
tjene det hele liv i hele Danmark. Og det  
gør vi ikke alene. Sammen med samarbejds  

partnere og medlemmer kaster vi os over  
de emner, der berører og påvirker ramme
betingelserne for at leve i hele landet. 

Hovedaktiviteter  
og indsatser i 2021
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Den politiske interessevaretagelse er koncentreret 
om at styrke grundlaget for, at borgere og virksom
heder 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 informations
indsats for at sikre en bred folkelig opbakning og 
anerkendelse af landdistrikternes kvaliteter, 
 muligheder og udfordringer.

Uddannelser i hele Danmark
Landdistrikternes Fællesråd arbejder vedvarende 
for bedre betingelser for at leve et helt liv i hele 
Danmark. Her er uddannelser et helt centralt fokus
område for Fællesrådet, der i 2021 præsenterede et 
nyt uddannelsesudspil med fem veje til et helt 
uddannelsesliv i hele landet. Uddannelsesudspillet 
kan findes på landdistrikternes hjemmeside. 

Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser i 
tyndt befolkede områder vil frem mod 2030 være 
truet af faldende elevtal, og derfor vil det blive svært 
at få økonomien til at hænge sammen. Derfor 
 lancerede Fællesrådet et uddannelsesudspil, der 
blandt andet foreslog etableringen af et kapacitets
loft, og at taxameter og tilskudssystemet revideres, 
så det i højere grad understøtter de mindste ung
domsuddannelser. Efterfølgende præsenterede 
regeringen sammen med et bredt flertal i Folke
tinget en aftale for ungdomsuddannelser, der  
bl.a. har til sigte at holde hånden under de små 
gymnasier i landdistrikterne. 

De videregående uddannelsespladser har i løbet af 
de seneste år gennemgået en vidtrækkende cen
tralisering. Det har skabt ulighed i uddannelses
mulighederne og et dårligere rekrutteringsgrundlag 
for virksomheder uden for de store byer. Med det 
afsæt foreslog Fællesrådet i uddannelsesudspillet, 
at man justerer dimensioneringsmodellen for 

videregående uddannelser, styrker de økonomiske 
rammer for decentrale udbud, samt at nye uddan
nelsestilbud etableres uden for de store byer. 

Dette med henblik på at styrke grundlaget for 
decentrale uddannelser. Regeringen imødekom 
ønsket om flere uddannelsestilbud uden for de 
store byer, og med et bredt politisk flertal præsen
terede de en historisk aftale om flere og bedre 
uddannelsesmuligheder i hele Danmark. 

Ulighed i sundhed 
I 2021 har sundhedsområdet heller ikke været til at 
komme uden om. Fællesrådet præsenterede på 
baggrund af en rundspørge blandt medlemmerne 
et sundhedsudspil med fokus på at styrke det nære 
sundhedsvæsen. I udspillet indgik bl.a. forslag om 
at etablere sundhedshuse med sygehus og akut
funktioner, en målrettet indsats for at tiltrække 
mere sundhedspersonale til landdistrikterne og et 
større fokus på sundhedstilstanden i landdistrik
terne. Hele udspillet kan findes på Landdistrikter
nes Fællesråds hjemmeside.  

I årets løb har Fællesrådet sat fokus på ulighed i 
sundhed i et geografisk perspektiv. Bl.a. deltog for
manden i en høring om ulighed i sundhed i Folke
tinget, ligesom Landdistrikternes Fællesråd er trådt 
ind i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Ende
lig har Fællesrådet indgået et strategisk samar
bejde med Center for Landdistriktsforskning ved 
SDU, UC SYD og Diabetesforeningen om en natio
nal konference om ulighed i sundhed, der afholdes 
den 16. maj 2022 i Esbjerg. 

Grøn omstilling 
I kampen mod at nå 70 pctmålsætningen inden 
2030 er der ikke tvivl om, at hele landet må stå 
sammen. Alligevel kommer landdistrikterne til at 
spille en nøglerolle. Det skyldes ikke mindst, at det 
primært er borgere i land og yderkommuner, der 

Politiske indsatser
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kommer til at blive naboer til fremtidens grønne 
energiproduktion, samt at beskæftigelsesprocen
ten i energitunge virksomheder og i landbrugs
produktion er høj. 

Landdistrikternes Fællesråd har derfor foreslået, at 
man i klimapolitikken arbejder aktivt med at sikre 
lokalt ejerskab af de lokale energianlæg som f.eks. 
vindmøller, solcelle og biogasanlæg og PTXanlæg. 
På den måde styrker man opbakningen til grøn 
energiproduktion, ligesom det er vigtigt med red
skaber, der skaber incitamenter til energioptime
ring af boligmassen i landdistrikterne. 

Lokale aktionsgrupper 
De lokale aktionsgrupper (herefter forkortet LAG) 
har en dokumenteret effekt på etableringen af nye 
arbejdspladser i landdistrikterne, og derfor spiller 
de en vigtig brik i at skabe liv og vækst i hele 
 Danmark. Landdistrikternes Fællesråd har derfor  
et målrettet og kontinuerligt fokus på at styrke 
LAG’erne. 

Fællesrådet har i forbindelse med landbrugsfor
handlingerne fremhævet behovet for at sikre de 
langsigtede perspektiver for LAGordningerne og 

for at tilføre flere midler. Særligt coronakrisens ned
lukninger har vist sig at have en påvirkning på visse 
brancher, der nu lider under en hårdt presset 
økonomi. 

Det var derfor til stor glæde hos Landdistrikternes 
Fællesråd, at regeringen og et bredt flertal i Folke
tinget imødekom ønsket om at sikre en mere lang
sigtet ramme for LAG’erne ved at fastholde støtten 
til og med 2027.  Det er et vigtigt signal til landets 
aktionsgrupper om, at deres arbejde er værdsat og 
centralt for landdistrikternes udvikling, der nu får 
arbejdsro til at fortsætte sit arbejde i årene frem. 

Nedrivning og områdefornyelse
Flere steder i landdistrikterne beskæmmes bybille
det af tomme og faldefærdige huse, der kan hindre 
tiltrækningen af nye tilflyttere. Landdistrikternes 
Fællesråd har derfor arbejdet for, at der afsættes 
flere midler til nedrivning og til områdefornyelse i 
land og yderområder. Det mødte derfor ros, da et 
bredt flertal af Folketingets partier blev enige om at 
afsætte yderligere 102,5 mio. kr. til landsbyfornyelse, 
så der samlet bliver afsat 200 mio. kr. i 2022 til 
 nedrivning, istandsættelse og områdefornyelse i 
landområder. 
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Områdefornyelsen er møntet på eks. torve og plad
ser, ved istandsættelse af nedslidte boliger eller 
 forsamlingshuse samt fjernelse af skrot på bolig
ejendomme. Landdistrikternes Fællesråd vil fortsat 
arbejde for at sikre bedre økonomiske rammer om 
nedrivningsindsatsen og områdefornyelse. 
 
Fremtidens bæredygtige landskaber 
Landdistrikternes Fællesråd sidder sammen med  
12 andre organisationer, herunder Landbrug & 
Fødevarer, KL, Friluftsrådet og Danmarks Natur
fredningsforening, i styregruppen Fremtidens 
bæredygtige landskaber, der er en del af Real dania
projektet Collective Impact. 

Centralt i projektet er anbefalingerne om at skabe 
en mere sammenhængende planlægning for det 
åbne land, som samtænker landdistriktsudvikling 
og udviklingen af et mere klimasikret, rentabelt 
landbrug med større grad af biodiversitet og natur. 
I samarbejdet er der konstateret gode løsninger på 
ikke blot ét, men mange problemer gennem fire 
pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling. 

Bredbåndsdækning 
Kort før årsskiftet præsenterede EUKommissionen 
en ny målsætning for den fremtidige digitalisering 
af EU: Hver eneste husstand i EU skal senest i 2030 
kunne koble sig op på lynhurtig 1 Gbit/s (1.000 
Mbit/s) bredbåndsforbindelse. 

Det ærgrede derfor formanden for Landdistrikter
nes Fællesråd, at partierne bag teleforliget ikke 
kunne blive enige om en bredbåndsmålsætning, 
der matcher EUKommissionens målsætning.  
I en ny aftale om bredbånd blev aftalepartierne 
enige om at forlænge 2020målsætning om 
adgang til minimum 100/30 Mbit/s frem mod 2025, 
mens downloadhastigheden på 1 Gbit/s skal gælde 
for 98 pct. af alle husstande og virksomheder. 
 Aftalen var altså to pct. fra at være helt i mål ifølge 
Landdistrikternes Fællesråd, der kæmper for, at alle 
danske husstande og virksomheder kan få adgang 
til lynhurtigt bredbånd. 

Bredbåndspuljen
Landdistrikternes Fællesråd har i forbindelse med 
bredbåndsforhandlingerne og finanslovsforhand
lingerne for 2022 kontinuerligt fremhævet vigtig
heden af at opretholde og styrke Bredbåndspuljen, 
der siden 2016 har været med til at sikre adgang  
til lynhurtigt internet for borgere i områder med 
markedssvigt.  

Fordelingen af puljemidlerne for 2021 afstedkom 
imidlertid en del kritik fra Fællesrådet, idet adresser 
i Hovedstadsområdet fik tildelt flest midler. Derfor 
opfordrede Fællesrådet teleforliget til at målrette 
midlerne yderligere mod områder, hvor der er tale 
om reelt markedssvigt. Det ønske blev efterføl
gende imødekommet i Bredbåndsaftalen og i 
 videreførelse af Bredbåndspuljen i 2022. 
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Demokratiske erhverv
Sammen med Tænketanken Demokratisk Erhverv 
satte Landdistrikternes Fællesråd fokus på poten
tialerne i demokratisk erhvervsudvikling i land
distrikterne gennem projektet ”Grøn demokratisk 
erhvervsudvikling i landdistrikterne.” Det mundede 
ud i en konference med deltagelse fra bl.a. erhvervs 
chefer og landdistriktskoordinatorer for at skabe 
større viden om demokratisk ejerskab og 
virksomhedsdrift. 

Landdistrikternes Fællesråd og Tænketanken 
Demokratisk Erhverv har desuden udarbejdet en 
værktøjskasse henvendt til kommunerne med råd 
til lokal og demokratisk erhvervsudvikling i 
landdistrikterne. 

Regeringen har efterfølgende nedsat en ekspert
gruppe, som skal arbejde for at styrke vidensgrund
laget om demokratiske virksomheder og komme 
med konkrete anbefalinger til at forbedre ramme
betingelserne. Formanden for Landdistrikternes 
Fællesråd sidder med i ekspertgruppen.

Turismeudvikling 
Turismeerhvervet i landdistrikterne har store poten
tialer for udvikling. Det gælder både lokal mikro
turisme, der er i rivende udvikling, og sommerhus  
turismen, der har stor betydning lokalt såvel som 
nationalt. 

Landdistrikternes Fællesråd blev udpeget til at 
 deltage i Arbejdsgruppen for Store Sommerhuse 
under Bolig og Planstyrelsen, der bl.a. beskæfti
gede sig med definitionen af store sommerhuse 
samt hensynet til eventuelle gener for naboerne. 
Derudover har Landdistrikternes Fællesråd 
 sammen med Partnerskabet for Mikroturisme, 
 bestående af Landdistrikternes Fællesråd, Vejle 
Kommune, Dansk Kyst og Naturturisme og Lands
foreningen for Landboturisme, afholdt en digital 
mikroturismekonference med godt 100 deltagere. 
Formålet med konferencen var at sætte fokus på 
potentialer og vækstmuligheder i udviklingen af 
mikroturismeerhverv i landdistrikterne. 
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Strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen
Både i kystnære landdistrikter og på øerne efter
lader strand og kystbeskyttelse ikke meget råde
rum til by og områdeudvikling. Dette er særligt et 
problem på de små øer, hvor det meste af arealet 
kan være dækket af disse beskyttelseslinjer. 
Til trods for, at der skal værnes om de danske kyster, 
så generationer fremover også får mulighed for at 
nyde dem, mener Landdistrikternes Fællesråd, at 
der er behov for lempelser i strandbeskyttelses
områder og kystnærhedszonen. Bl.a. vil lempelser  
i anvendelsesmuligheder og tilbygning give bedre 
rammer for erhverv og bosætning. Dette har 
 formanden for Landdistrikternes Fællesråd påpeget 
over for indenrigs og boligministeren på et møde 
om evaluering af planloven.

El-ladestandere i hele Danmark 
Afstanden til lademuligheder for elbilen er størst  
i landdistrikterne. Derfor har Landdistrikternes 
 Fællesråd fremhævet behovet for et mere fin
masket net af elladestandere, som gør det muligt 
at vælge det grønne alternativ som transport
middel i hele landet. 

Det ønske er efterfølgende blevet imødekommet  
af et bredt flertal i Folketinget, der blev enige om  
at give kommunerne og regionerne mulighed for  
at medfinansiere elladestandere på egne arealer. 
Selvom det er et skridt i den rigtige retning, mener 
Landdistrikternes Fællesråd, at der er behov for 
mere ambitiøse planer for en omfattende national 
elladeinfrastruktur, som også tilgodeser borgerne  
i landdistrikterne. 

Det gælder bl.a. en større satsning på etablering af 
hurtig og lynladere langs statsvejene, der også 
omfatter strækninger, hvor der ikke er motorveje.

Flere lejeboliger på landet
Landets store byer er ikke alene om at efterspørge 
en mere varieret lejeboligmasse. I flere danske 
 landdistrikter og på øer har der længe været akut 

mangel på gode, billige lejeboliger, som kan få flere 
til at tage springet og flytte til en landsby eller til en 
ø. Særligt stor er efterspørgslen også hos de mange 
seniorer bosat i landdistrikterne og på øerne, der 
ønsker at flytte i noget mindre og mere bekvemt. 
I regeringens udspil om mere blandede byer var 
der oprindeligt lagt op til et ensidet fokus på 
 etablering af almene boliger i landets største byer. 
 Landdistrikternes Fællesråd har efterfølgende gjort 
bl.a. indenrigs og boligministeren opmærksom på 
manglen på almene boliger på særligt øerne. 

Kort efter kunne regeringen og et flertal i Folke
tinget præsentere en aftale, der udvidede pulje
midlerne til også at gælde økommunerne og de 
danske småøer. Fællesrådet vil i det kommende år 
fortsat arbejde for, at den store efterspørgsel på 
gode og billige lejeboliger i landsbyerne bliver 
 imødekommet. Bl.a. igangsætter Fællesrådet i 2022 
projektet ”Lejeboliger på landet”, der skal se på 
omdannelsen af funktionstomme bygninger til 
attraktive lejeboliger. 

Bedre forhold for cyklister
I dag er dårlige veje og manglende cykelstier en 
hæmsko for at få endnu flere op på cyklen og ud i 
landdistrikterne, der rummer et stort potentiale for 
mere cyklisme og cykelturisme. Derfor gik Land
distrikternes Fællesråd sammen med Dansk Cykel
turisme og Cyklistforbundet om et udspil med 
målet om at booste cyklismen i landdistrikterne. 

Udspillet mødte genklang på Christiansborg, der 
med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten 
afsatte 370 mio. kr. til cykelprojekter uden for 
 landets største byer. I starten af 2021 blev aftale
partierne enige om udmøntningen af midlerne.  

I alt 20 cykelprojekter over hele landet blev udvalgt 
og skal i den kommende tid bidrage til et mere 
sammenhængende cykelstinet og bedre mobilitet  
i landdistrikterne. 
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Private og offentlige dagtilbud på landet 
Mange steder i landdistrikterne er selvejende og 
private institutioner opstået i det tomrum, som er 
efterladt ved lukningen af offentlige servicefunk
tioner. De selvejende og private dagtilbud bidrager 
derfor til danske børnefamiliers muligheder for at 
leve et smidigt hverdagsliv i hele landet. 

Landdistrikternes Fællesråd har i samarbejde med 
Daginstitutionernes LandsOrganisation (DLO) 
arbejdet for, at aftalen om minimumsnormeringer 
ikke kommer til at medføre, at ikkekommunale 
daginstitutioner må lukke. Aftalen kan nemlig føre 
til, at det i praksis bliver umuligt at oprette og 
opretholde private dagtilbud. 

Sidenhen har Radikale Venstre trukket sig fra den 
del af aftalen, der berører elementet om private 
dagtilbud, og således har delaftalen ikke længere 
flertal. I 2022 forventes der yderligere behandling  
af aftalen om minimumsnormeringer, som Land
distrikternes Fællesråd vil følge tæt. 

Folkemødet 2021 
Folkemødet er et væsentligt redskab i forhold til at 
skabe politisk og samfundsmæssig opmærksom
hed om relevante landdistriktstemaer. I 2021 var det 
ikke muligt at deltage med egen stand, men land
distrikterne indtog alligevel en væsentlig plads på 
dagsordenen. 

På trods af et nedskaleret format og mange restrik
tioner som følge af Covid19, var landdistrikternes 
interesser stærkt repræsenteret i form af formand 
Steffen Damsgaard, der deltog i en række debatter 
om blandt andet crowdfunding, erhvervsudvikling 
på landet og uddannelser i hele Danmark. 

Landdistrikternes Fællesråd deltager i Folkemødet 
2022, hvor formanden i forskellige debatter og 
 netværksmøder vil sætte landdistrikterne og land
distriktsudvikling på den politiske dagsorden. 

Bedre finansieringsmuligheder for erhvervslivet 
I landdistrikterne er det ikke kun private borgere, 
der oplever udfordringer med at optage lån til en 
ny bolig. Det gælder også iværksættere, mikrovirk
somheder og små og mellemstore virksomheder, 
der er udfordret af manglende adgang til kapital, 
hvilket i sidste ende kan hæmme mulighederne for 
vækst og udvikling. 

Landdistrikternes Fællesråd har i et udspil sammen 
med Finans Danmark bl.a. peget på behovet for at 
sænke beløbsgrænsen på 1 mio. kr. for vækstlån 
under Vækstfonden. Regeringen har efterfølgende 
imødekommet ønsket og ophævet den nedre 
beløbsgrænse.  

I anden sammenhæng har Fællesrådet fremhævet 
et stort uforløst potentiale i crowdfunding i land
distrikterne. Det er sket i regi af et fælles projekt 
med Dansk Industri og Dansk Iværksætter 
 Forening, hvor der blev afholdt en konference om 
crowdfunding i landdistrikterne på Christiansborg 
med Mona Juul (K) som vært.

Landdistriktsfilter på lovgivningen 
I 2017 blev det såkaldte landdistriktsfilter på lov
givningen indført, efter en målrettet og vedvarende 
kampagne fra Landdistrikternes Fællesråd. Det 
betyder, at ethvert lovforslag med konsekvenser  
for landdistrikterne skal indeholde en redegørelse 
herom. 

I 2021 kunne Indenrigs og Boligministeriet frem
lægge evalueringen af ordningen, der konkluderer, 
at anvendelsen af landdistriktsfilteret har været 
både varierende og yderst begrænset. Det fik for
manden for Landdistrikternes Fællesråd til, i et brev 
til indenrigs og boligministeren, at rejse kritik og 
pege på behovet for at gøre ordningen obligatorisk. 
Et budskab der blev bakket op af både SF og RV.   
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Landdistrikternes Fællesråd vil i det kommende år 
fortsat arbejde for, at landdistriktsfilteret bliver gjort 
obligatorisk med henblik på at sikre, at ordningen 
bliver anvendt i alle relevante tilfælde. 

Samarbejdspartner ved kommunal- og 
regionrådsvalget 
2021 har været et valgår for landets kommuner og 
regioner. Det har Landdistrikternes Fællesråd 
naturligvis taget del i ved at sætte landdistrikterne 
på dagsordenen og opfordret kandidaterne til at 
give landdistrikterne den fornødne opmærksom
hed i valgkampen. 

Landdistrikternes Fællesråd har derfor i samarbejde 
med FRISKOLERNE og Daginstitutionernes Lands
Organisation (DLO) afholdt et virtuelt møde i Lejre 
forsamlingshus under temaet ”Skolen som cen
trum for landsbyens liv”, hvor kommunalvalgskan
didater fra hele landet deltog på skærmen. 

Endnu et virtuelt forsamlingshus løb af stablen kort 
efter sommerferien 2021, hvor Landdistrikternes 
Fællesråd sammen med Demokratisk Erhverv og 
Coop satte fokus på værktøjer til at styrke den 
lokale andelsbevægelse frem mod kommunal
valget. På det virtuelle forsamlingshus udgav 
 Fællesrådet og Tænketanken Demokratisk Erhverv 
en værktøjskasse målrettet kommunerne, som skal 
fremme demokratisk erhvervsdemokrati i 
landdistrikterne.  

Sammen med Landbrug & Fødevarer inviterede 
Fællesrådet lokale kommunalvalgskandidater samt 
presse til et besøg i landsbyen Borris i Ringkøbing 
Skjern Kommune. Omdrejningspunktet for besøget 
var en dialog om landsbyens succeser med både 
skole, ældrecenter og helsecenter. 

På bagkant af valget udsendte Landdistrikternes 
Fællesråd et lykønskningsbrev til de nyvalgte 
 politikere med en fremstrakt hånd til det frem
tidige samarbejde og for at gøre opmærksom på 
landdistriktsdagsordenen. 

Revidering af planloven
Planlovens nuværende udformning opleves i dag 
mange steder som en barriere i forhold til at kunne 
skabe udvikling i landdistrikterne og for tilrette
læggelsen af et moderne landsbyliv.  

Helt centralt står behovet for at gentænke 
 relationen og grænserne mellem land og by, 
omplaceringer af boliger i det åbne land, så det 
 favner nutidens behov, og en udvidelse af 
 ordningen om omdannelseslandsbyer. 

Derudover har Landdistrikternes Fællesråd sam
men med Dansk Metal, Dansk Erhverv, Dansk 
 Industri og Teleindustrien sat fokus på, at planloven 
også er med til at spænde ben for udbredelsen af 
mobilmaster i landdistrikterne. Planloven er 
 dermed med til at hindre god mobildækning for 
alle borgere i hele landet. 

Landdistrikternes Fællesråd har derfor arbejdet 
målrettet for yderligere lempelser af planloven i 
 forhandlingerne om en planlovsrevision, der ventes 
at falde på plads i løbet af 2022. Formanden for 
Landdistrikternes Fællesråd har en tæt dialog med 
centrale ordførere på området om forhandlingerne 
og har ligeledes holdt et oplæg på et møde med 
indenrigs og boligministeren om evaluering af 
planloven. 

Udvikling af levende bymidter 
I de mindre byer har detailhandlen længe været 
under pres. Et pres, der ikke er blevet mindre under 
coronakrisen, der for alvor har sat skub i internet
handlen. Det er hæmmende for udviklingen i land
distrikterne, hvor en levende bymidte mange steder 
er garant for både arbejdspladser, bosætning og 
turisme. 

Landdistrikternes Fællesråd har på den baggrund 
afholdt møder med indenrigs og boligministeren 
for at skabe politisk opmærksomhed på udfordrin
gerne. Desuden kunne Fællesrådet i 2021, sammen 
med den øvrige del af Partnerskabet for Levende 
Bymidter, præsentere konkrete anbefalinger og 
 forslag til statslige indsatser med henblik på at 
understøtte levende bymidter. 

Anbefalingerne blev taget godt imod hos regerin
gen og de øvrige partier i Folketinget, der senere  
på året præsenterede en aftale, der både afsætter 
midler til fornyelse af bymidterne rundt om i 
 Danmark og et krav til kommunerne om strategisk 
planlægning for levende bymidter, ligesom der blev 
etableret en forsøgsordning med frie bymidter og 
lokale velfærdscentre. 

Forsøgsordning med frilandsbyer og -øer
Landdistrikternes Fællesråd har sammen med 
Sammenslutningen af Danske Småøer og IGN/
Københavns Universitet de seneste par år arbejdet 
for, at der etableres en frilandsbyordning, hvor man 
giver 10 landsbyer og småøer mulighed for at 
afprøve projekter, som ellers er forliste på grund af 
lovgivningsmæssige barrierer. 

Forslaget mødte efter dialog og tilpasninger opbak
ning blandt Folketingets partier, hvoraf SF og 
 Venstre på baggrund af dialog med Landdistrikter
nes Fællesråd stillede et beslutningsforslag om en 
frilandsbyordning. Et bredt udsnit af Folketingets 
partier kunne herefter præsentere en aftale om en 
forsøgsordning med frilandsbyer. 

POLITISKE INDSATSER

Aftalen udmønter 1,8 mio. kr. til Landdistrikternes 
Fællesråd med henblik på at nedsætte et projekt
sekretariat, mens 0,2 mio. kr. tildeles Sammen
slutningen af Danske Småøer til deltagelse som 
partner i projektet. Fællesrådet skal i løbet af det 
kommende år indsamle, vurdere og kvalificere 
 interessen for deltagelse i en forsøgsordning 
iblandt landsbyer og småøer, der vil munde ud i en 
anbefaling af en række landsbyer og småøer, hvor 
en forsøgsordning kan gavne lokaludviklingen. 

Flere statslige arbejdspladser uden for 
hovedstadsområdet 
Landdistrikternes Fællesråd har et kontinuerligt 
fokus på at skabe bedre balance i fordelingen af 
statslige institutioner, som fortsat hovedsageligt 
har hovedsæde i Københavnsområdet. 

I 2021 løftede regeringen sløret for lokationerne for 
fire nye skattecentre i henholdsvis Frederikshavn, 
Svendborg, Ringe og Slagelse. Det er gode takter, 
men fællesrådet vil fortsat arbejde for, at flere stats
lige arbejdspladser udflyttes til placeringer uden for 
de fire største byer til gavn for jobmarkedet og 
bosætningen rundt i hele landet. 

Nærpolitistationer for mere tryghed i mindre 
byer 
Som en del af politiforliget for 20212023 blev det 
aftalt at åbne 20 nye nærpolitistationer. 16 af de nye 
stationer ligger uden for hovedstadsområdet og 
flere af dem i landdistriktsområder. Fællesrådet tog 
godt imod placeringen af de nye nærpolitistationer, 
om end formanden påpeger, at der er plads til at 
øge åbningstiderne betydeligt flere steder. 

Fællesrådet har foreslået, at man flere steder bør 
genindføre landbetjenten med det formål at skabe 
mere nærhed, tryghed og en større kriminal
præventiv indsats lokalt.
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Bedre finansierings muligheder for boligkøb  
i landdistrikterne 
God adgang til boligfinansiering i hele landet er 
afgørende for at sikre mobilitet på boligmarkedet. 
Mange borgere særligt i landdistrikterne har 
 oplevet, at boligdrømmene bliver slukket i banken, 
fordi boligen er placeret i et landdistrikt. Fælles
rådet har derfor løbende haft kontakt med interes
senter og politikere for at gøre opmærksom på 
problemstillingen og har bl.a. fremhævet, at en 
statsgaranti på boliglån i landdistrikterne vil kunne 
afhjælpe finansieringsudfordringer. 

Det var derfor en stor dag for Landdistrikternes 
Fællesråd, da formanden sammen med erhvervs
minister Simon Kollerup (S) kunne præsentere en 
model for statsgaranti på den yderste del af et 
boliglån i landdistrikterne. 

Der er fortsat ikke landet en politisk aftale om stats
garanti, hvorfor Fællesrådet vil arbejde for, at ord
ningen følges til dørs i det fortløbende år. I den 
forbindelse vil Fællesrådet tillige arbejde for, at 
statsgarantien vil omfatte nybyggeri på landet, 
 tillægslån til energirenoveringer samt lån til selv
ejende institutioner i landdistrikterne, herunder 
f.eks. friskoler, efterskoler og højskoler.

Landdistriktsbarometer 2021 
Landdistriktsudfordringer har i løbet af 2021 været 
placeret højt på den politiske dagsorden. Og med 
god grund. For til trods for, at Danmark er et lille 
land, så er der stadig store forskelle på tværs af land 
og by. 

Det er én af hovedkonklusionerne bag en opinions
undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har 
udarbejdet på vegne af Landdistrikternes Fællesråd 
og Landbrug & Fødevarer. Resultaterne fra under
søgelsen blev præsenteret i form af ”Landdistrikts
barometeret 2021”.

Selvom resultaterne viser, at borgere bosat uden for 
de største byer i højere grad oplever, at bl.a. job og 
uddannelsesmulighederne er blevet ringere det 
seneste årti, så peger landdistriktsbarometeret 
også på, at danskerne på en række punkter har 
meget til fælles. Det gælder f.eks. på spørgsmålet 
om, hvorvidt Danmark fortsat skal være et produk
tionsland, som der er stor enighed om. 

Landbrugsaftale og grøn omstilling 
I landdistrikterne er landbrug og fødevareproduk
tionen iblandt de erhverv, der bidrager mest til 
beskæftigelse og vækst. Faktisk udgør beskæftigel
sen i fødevareklynger i de fleste landdistriktskom
muner over 10 pct. af arbejdspladserne og i visse 
kommuner helt op til 1520 pct.  

I tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer har 
Landdistrikternes Fællesråd i løbet af forhandlings
forløbet om en ny aftale for grøn omstilling af 
 landbruget, sat et vedholdende fokus på at sikre 
arbejdspladserne i landdistrikterne. Fællesrådet har 
fremhævet det vigtige i, at der sikres en tilstrække
lig økonomisk ramme, der gør landbruget i stand til 
at håndtere den grønne omstilling uden at tabe 
mange arbejdspladser. 

Disse budskaber har Fællesrådet fremført i 
 medier ne, for partiernes landbrugsordførere samt 
over for fødevare, landbrugs og fiskeriministeren 
på et møde. 

Da et næsten samlet Folketing præsenterede den 
endelige aftale for fremtidens landbrug, vakte det 
glæde hos formanden for Landdistrikternes 
 Fællesråd. Formanden roste den brede politiske 
aftale for at sikre en langsigtet, realistisk, økono
misk ramme for grøn omstilling af landbruget 
 samtidig med, at aftalen holder hånden under 
arbejdspladserne i landbruget. 

POLITISKE INDSATSER

Landdistrikternes Fællesråd vil fortsat arbejde for,  
at den grønne omstilling af landbruget sker på en 
hensigtsmæssig måde, hvor det ikke sker på 
bekostning af vigtige arbejdspladser i 
landdistrikterne. 

Udbygning af bedre infrastruktur 
I dag kan man flere steder i landet opleve, at enten 
vejnet, offentlig transport eller cykelforbindelser 
ikke lever op til den gængse standard i Danmark. 
Landdistrikternes Fællesråd har i årets løb derfor 
arbejdet for, at der skabes en bedre og mere sam
menhængende infrastruktur, der binder Danmark 
bedre sammen.  Forud for forhandlingerne om en 
ny stor infrastrukturaftale har Fællesrådet fremført 
principper for, hvordan indsatsen for bedre infra
struktur bør prioriteres, så oplevelsen af at kunne 
bevæge sig frit er gældende i hele landet. 

Budskabet mødte stor opbakning på tværs af det 
politiske spektrum, da et samlet Folketing landede 
en historisk aftale for fremtidens infrastruktur, som 
indeholdt en lang række projekter indenfor de 
 sigtelinjer, som Landdistrikternes Fællesråd havde 
fremlagt. Fokus i aftalen var bl.a. at styrke vej
forbindelserne på tværs af landet, ligesom der 
 etableres en pulje på 3,5 mia. kr. til bedre trafikal 
sammenhæng mellem land og by. 
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Midler til lokale og regionale medier
Mange lokale og regionale medier er fortsat udfor
dret økonomisk. Det skyldes ikke mindst faldende 
annonceindtægter som følge af både covid19 og 
tech giganternes årelange udhuling af markedet. 
Det vil være et stort tab for demokratiet og den 
lokale nyhedsdækning, hvis lokale og regionale 
medier ender med at dreje nøglen om. 

Landdistrikternes Fællesråd gik i 2021 sammen 
med brancheorganisationen Danske Medier med 
et budskab til politikerne om at understøtte lokale 
og regionale medier i deres udvikling og digitale 
omstilling bl.a. via en midlertidig udviklingspulje. 
Derudover præsenterede Fællesrådet som optakt 
til de kommende medieforhandlinger fire forslag 
til, hvordan lokale og regionale perspektiv kan 
 styrkes. Blandt forslagene var et ønske om at hæve 
støtten til de regionale filmfonde for at sikre bedre 
geografisk repræsentation af danskproducerede 
tvserier samt etableringen af en særlig 
ugeavispulje. 

Medieforhandlingerne ventes sat i gang i 2022,  
hvor Landdistrikternes Fællesråd fortsæt vil arbejde 
på at styrke betingelserne for lokale og regionale 
medier. 

Sommerpakken 2021 
Sommeren 2021 var ligesom året forinden 
uundgåe ligt præget af corona. Uvisheden og 
manglen på udenlandske gæster ramte turisme
industrien hårdt. 

På den baggrund gik formanden for Landdistrikter
nes Fællesråd til tasterne sammen med borg
mestrene på Langeland, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø 
Kommune med en opfordring til Folketingets 
 partier: Genindfør initiativerne fra sidste års 
 sommerpakke med nedsættelse af færgetakster  
og forhøjet fradrag på sommerhusudlejning for at 
kickstarte dansk turisme. 

Samtidig fik det stærke storbyfokus i regeringens 
udspil til en ny sommerpakke for 2021 Fællesrådet 
til at gå sammen med De Samvirkende Købmænd 
og Ferieudlejningernes Brancheforening om et 
 fælles budskab til politikerne om, at det ensidede 
fokus på storbyerne risikerer at splitte land og by. 

Regeringen og partierne bag aftalen om en ny 
sommerpakke imødekom efterfølgende kravet ved 
både at afsætte penge til gratis færgebilletter samt 
at udbrede en café og restaurantpulje, som oprin
deligt kun skulle gælde for landets fire største byer, 
til hele landet.  
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Landdistrikternes Fællesråd er engageret  
i en række forskellige udviklingsprojekter, 
både indenfor og på tværs af landets græn
ser med det formål at fremme beskæftigelse, 
erhvervs udvikling samt lokale kultur og 
 fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Projektskaren favner bredt og rammer helt 
lokalt, og når udviklingen lykkes og danner 
afsæt for inspiration, bringer vi erfaringerne  
i spil i vores kommunikation i politisk 
sammenhæng. 

Projekter og 
arrangementer
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Partnerskab for Dansk Ø-turisme
Partnerskabet for Dansk Øturisme har til formål 
at styrke opmærksomheden omkring de danske 
øer for derigennem at styrke forudsætningerne for 
turisme, vækst og udvikling. Partnerskabet funge
rer også som sparringspartner for udviklingen af 
ØPAS brandet. Partnerskabet består af Land
distrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af 
Danske Småøer, Færgesekretariatet, De Samvir
kende Købmænd, Danske Rederier, FOOD 
 Organisation of Denmark og Danske Destinationer 
og mødes flere gange årligt og drøfter retningen 
for aktiviteterne i det kommende år. 

TOUR-BO 
Turister efterspørger i stigende grad autentiske 
oplevelser, som indebærer lokale naturattraktio
ner, lokal gastronomi og lokalhistorie. For at 
understøtte udviklingen af autentiske og lokale 
turismeoplevelser inviterede Landdistrikternes 
Fællesråd i 2021 på vegne af det dansktyske 
 Interregprojekt TOURBO (Tourism CrossBorder) 
til digital inspirationskonference. Konferencen tog 
afsæt i den nye publikation ”Bæredygtig turisme  
– vi udvikler fremtiden sammen”, der rummer 
praksisnær inspiration til, hvordan offentlige og 
private turismevirksomheder samt organisationer, 
destinationsselskaber og lokalsamfund kan 
anvende samskabelse til at fremme bæredygtig 
turismeudvikling.

Øernes gastronomiske kvaliteter blev sat i fokus 
med udviklingen af Det Gastronomiske ØPAS, 
som er tilgængelig på siden www.oepas.dk. Her er 
både danske og tyske gastronomiske aktører 
fremhævet med henblik på at fremme de gastro
nomiske ferieoplevelser på øerne målrettet 
 skuldersæsonen. TOURBO dækker den nordlige 
del af SlesvigHolsten, Region Syddanmark og 
Region Sjælland. Projektet samler ni projektpart
nere og 26 netværkspartnere fra de to lande om et 
fælles mål: At udvikle og fremme bæredygtig 
turisme i Tyskland og Danmark. Projektet løber 
frem til sommeren 2022.

React 1.2 
Kick off: Frem med de magiske oplevelser! Sådan 
lød titlen på det kickoffevent, som dannede 
udgangspunkt for et forløb med turismefrem
mende workshops på Sjælland, Lolland Falster, 
Møn og Fyn i regi af det dansktyske Interreg 
projekt React 1.2 i starten af 2021. Workshop
forløbene giver små og store aktører hjælp til at 
forbedre deres digitale synlighed for særligt cykel
turister samt facilitere mulighed for større samar
bejde og inspiration mellem turismeaktører på 
tværs af regionen. 

Landdistrikternes Fællesråd indgik i efteråret 2021 
et samarbejde med Destination Fyn omkring et 
forløb, som vil blive afholdt på Fyn i 2022. React 1.2 
(Resort for Active Coastal Tourism) er en fortsæt
telse af React 1.0, som har til formål at tiltrække 
flere turister til destinationer i Region Sjælland, 
Region Syddanmark plus den tyske grænseregion. 
Udover Landdistrikternes Fællesråd er Holbæk 
Kommune og Erhvervshus Sjælland partnere i 
 projektet. På tysk side er partnerne Ostsee – 
 SchleswigHolstein, Stadt Fehmarn og WFA, Kreis 
Plön. Projektet løber frem til udgangen af 2022. 

Partnerskab for mikroturisme
Autentiske oplevelser er i høj kurs hos turister i 
Danmark – og netop den vare er på hylden hos de 
små, lokale turismevirksomheder. Men der er brug 
for og plads til endnu flere små overnatningsste
der, lokalt guidede naturoplevelser og lokale 
 spisesteder. I 2021 inviterede Partnerskab for 
Mikroturisme for anden gang til digital konference, 
hvor deltagerne fik konkrete værktøjer til at 
 understøtte markedsføring, produktudvikling og 
salgsoptimering af småskalaturisme på landet. 
Partnerskab for Mikroturisme består af Landdi
strikternes Fællesråd, Vejle Kommune, Dansk  Kyst 
og Naturturisme og Landsforeningen for 
Landboturisme. Projektet blev afsluttet i marts 
2021.

Videncenter for Landdistrikter 
– og landdistrikternes Vidensbank
I regi af Videnscenter for Landdistrikter lancerede 
Landdistrikternes Fællesråd i sommeren 2020 en 
ny stor Vidensbank med information om tendens 
er og udviklingsvilkår 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. Vidensbanken har på nuværende 
tidspunkt 292 rapporter i banken. I 2021 oplevede 
vidensbanken 68,84 % flere unikke sidevisninger 
end i 2020. Landdistrikternes Fællesrådet har 
udsendt to forskningsnyhedsbreve med aktuelle 
rapporter fra Vidensbanken i løbet af året.

Videncenter for Landdistrikter består af et Advisory 
Board med repræsentanter fra Center for Land
distriktsforskning ved Syddansk Universitet, Center 
for Regional og Turismeforskning, Center for 
Forskning i Regional Dynamik og Ulighed ved 
 Aalborg Universitet, Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning ved Københavns Universitet, 
Danmarks Statistik, Folkekirkens Uddannelses og 
Videnscenter, Nordregio og VIVE – Det Nationale 
Forsknings og Analysecenter for Velfærd. 

Landdistriktsforskningens Dag 
På vegne af Videncenter for Landdistrikter og i 
samarbejde med Region Midtjylland og Odder 
Kommune, inviterede Fællesrådet til Landdistrikts
forskningens Dag d. 16. september 2021. 

Dagen bød på oplæg fra forskere, virksomheder 
og organisationer, der bidrog med indspark til 
nærhed, sammenhæng og bæredygtig udvikling  
i et forskningsperspektiv. Her opstod en dobbelt 
ambition om at forskningen skal være med til at 
identificere udfordringer og potentialer på land
distriktsområdet, samt løsninger og tiltag. Disse 
udfordringer og potentialer skal have plads på den 
politiske dagsorden, og viden og løsningsforslag 
fra forskningen skal inddrages i beslutnings 
processen. 

Ø-PAS
De danske øers evne til at brande sig selv har 
 afgørende betydning for øturismen – og heraf 
også bosætning og erhvervsaktivitet. Via ØPAS 
har flere tusinde danskere fået øjnene op for de 
danske øer som rejsedestination – og det har skabt 
stor travlhed på øerne i højsæsoner. 

Omkringliggende faktorer har påvirket salget af 
ØPAS. 2020 blev et rekordår for salget i forbin
delse med regeringens Sommerpakke målrettet 
coronaramte erhverv. I 2021 blev der iværksat en 
gennemgribende ændring i distributionsmodellen 
i ØPAS, hvor der er udviklet en ny, mere brugerlet 
webshopløsning, en prisjustering og et langt 
 bredere net af forhandlere og distributører, der har 
fået en fremhævet plads på oepas.dk. 

Siden 2018 har ØPAS hørt til i regi af Landdistrik
ternes Fællesråd med stærke samarbejdspartnere 
i form af blandt andet Øhopperne (oehopdk 
 Instagram), ENVISION (kampagnemanager) og 
ikke mindst via sparringspartnere i Partnerskab for 
Dansk Øturisme. 

PROJEKTER OG ARRANGEMENTER
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Kommunernes netværk for landdistrikts - 
koordinatorer
Siden 2019 har Landdistrikternes Fællesråd i 
 samarbejde med Kommunernes Landsforening 
faciliteret et netværk for kommunernes land
distriktskoordinatorer. Formålet med netværket er 
at give landdistriktskoordinatorerne adgang til ny 
viden på landdistriktsområdet, nye kompetencer 
og netværk med kollegaer i andre kommuner 
såvel som hos andre relevante aktører, der arbej
der med landdistriktsudvikling.

Netværket mødes tre gange om året, og møderne 
bliver afholdt på skift hos netværkets medlemmer. 
I 2021 blev de to første møder dog afholdt online 
på grund af coronapandemien, mens årets tredje 
møde fandt sted i Haderslev med en indflyvning  
i Haderslev Kommunes arbejde med 
landdistriktsudvikling.  

Grøn demokratisk erhvervsudvikling i Danmark
Demokratisk ejede virksomheder har historisk spil
let en stor rolle i erhvervsstrukturen i landdistrik
terne. Også i dag er demokratiske virksomheder 
med til at løfte en vægtig opgave med at holde liv 
i de små samfund, da mange demokratiske virk
somheder enten er stiftet eller varetaget med det 
formål at styrke lokalsamfundet. Landdistrikternes 
Fællesråd arbejder for at styrke demokratiske 
 virksomheder i landdistrikterne, som ikke mindst  
i forbindelse med den grønne omstilling rummer 
store potentialer for et styrket lokalt ejerskab. 

Derfor indgik Fællesrådet i 2020 et samarbejde 
med Tænketanken Demokratisk Erhverv for at 
sætte et fælles fokus på potentialerne i demokra
tisk erhvervsudvikling i landdistrikterne. Sammen 
lancerede Fællesrådet og Tænketanken projektet 
’Grøn demokratisk erhvervsudvikling i landdistrik
terne’ i efteråret 2020 med støtte fra Landdistrikts
puljen. Projektet fortsatte ind i 2021, hvor det blev 
afsluttet med en konference i august 2021 i 
 Spinderihallerne i Vejle. Konferencen bød blandt 
andet på oplæg fra demokratisk ejede virksom  

I løbet af projektet er der udviklet og realiseret tre 
crowdfundingkampagner med virksomhederne 
Ailefo, Bornholms Kommune, Årø Vingård, 
 Haderslev Kommune samt Skovhaver.dk, 
FaaborgMidtfyn Kommune. De tre cases blev 
udvalgt til projektet blandt 60 ansøgere. 

Derudover er der i projektregi udviklet et digitalt 
læringsunivers om crowdfunding, afholdt to 
events i hhv. Faaborg Midtfyn Kommune og 
Haderslev Kommune om crowdfunding, ligesom 
der i slutningen af november blev afholdt en 
 national crowdfundingkonference på Christians
borg med over 60 deltagere. På baggrund af 
 erfaringerne i projektet blev der desuden lavet en 
række policyanbefalinger, som blev præsenteret 
og debatteret under konferencen på Christians
borg. Disse er udgivet fysisk og digitalt og kan 
 findes på landdistrikterne.dk 

Hele norden ska leva
Den nordiske samarbejdsorganisation Hele Norden 
Ska Leva arbejder for at styrke landdistrikts
området i Norden. Landdistrikternes  Fællesråd har 
siden netværkets opstart været den danske repræ
sentant og deltager med viden og erfaringer fra 
de danske landdistrikter.

Årets Ø 
Prisen for Årets Ø bliver uddelt af Forenet Kredit, 
Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutnin
gen af Danske Småøer. Med prisen ønsker 
 partnerskabet at fejre lokalsamfundene, støtte 
udviklingen og øge kendskabet til øerne i Dan
mark. Prisen blev uddelt første gang i 2020 under 
temaet: Det gode samarbejde skaber bæredygtige 
og levedygtige øer. Vinderen i 2020 blev øen 
 Endelave. Den lille østjyske ø fik lov at beholde 
hæderen hele 2021, hvor partnerskabet bag Årets 
Ø i stedet for en prisuddeling afholdt en økonfe
rence på Samsø Energiakademi. Fremtidens øliv 
blev sat til debat under temaer som grøn 
 omstilling, bæredygtig øturisme, nye øerhverv, 
forenings ildsjæle og crowdfunding. Øboere fra 

heder og vigtige aktører på området. Du kan se 
hele konferencen på landdistrikterne.dk. 

Derudover er der som led i projektet udviklet et 
kursusmateriale om grøn demokratisk erhvervs
udvikling målrettet rådgivere såsom erhvervsche
fer i kommunerne, konsulenter i erhvervshuse, 
LAGkoordinatorer, landdistriktskoordinatorer, 
bankrådgivere, revisorer og kommunale med
arbejdere, der har med erhvervsfremme i lands
byerne at gøre. Materialet kan findes på 
landdistrikterne.dk. 

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 Erhvervsstyrelsens 
Crowd fundingpulje og har været afviklet gennem 
hele 2021. Formålet med projektet er at styrke 
finansieringsmulighederne for iværksættere i 
landdistrikter ved at øge kendskabet og kompe
tencerne samt forbedre vilkår i forhold til 
crowdfunding. 

PROJEKTER OG ARRANGEMENTER

nær og fjern deltog i den to dage lange konfe
rence. Prisen Årets Ø uddeles igen i 2022 under 
temaet ”Fællesskab som drivkraft for lokal 
øudvikling”.

Den digitale handelsby 
Butiksdød og tomme lokaler har længe været 
 drivende overskrifter bag en nedslående udvikling 
i bymidterne på landet, som er udfordret af 
 stigende ehandel og fraflytning. Projektet Den 
Digitale Handelsby i Næstved har dog vist, at en 
kombination mellem fysisk forretning og digital 
tilstedeværelse kan være med til at sikre handel  
og vandel i landdistrikterne – og herigennem 
bidrage til at skabe levende bymidter. 

I efteråret rykkede Google Succes Online ind i et 
tomt forretningslokale på Axeltorv i Næstved og 
udbød i løbet af seks uger 62 kurser og workshops 
med i alt 1012 deltagere, herunder virksomheder, 
ledige og studerende. Allerede fire uger efter for
løbets afslutning gav 1/3 af de deltagende virksom
heder udtryk for, at de havde oplevet en stigning  
i ordrer, reservationer og/eller bookinger. Land
distrikternes Fællesråd er partner i projektet 
 sammen med Google Succes Online, PostNord, 
Innovationsfonden, Vækstfonden, Erhvervshus 
Sjælland og Næstved Erhverv.

Big Five Safari
Projektet Big Five Safari blev udviklet af de fem 
danske økommuner Fanø, Langeland, Læsø, Ærø 
og Samsø i 2020 i samarbejde med Landdistrikter
nes fællesråd og med støtte fra Danmarks 
Erhvervsfremmebeskyttelse. Formålet var at skabe 
et øget kendskab til turismeoplevelser lokalt og på 
tværs af øerne. Øerne er i forvejen velkendte og 
elskede feriedestinationer, men med projektet 
ønskede man at synliggøre de oplevelser, der på 
én gang er fælles for de fem øer og alligevel så 
 forskellige, at de alle må opleves. Eksempler på 
”Big Five”oplevelser er Øgolf, Øvandring og 
Øskattejagt.
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Årets Landsby
– uddelt for 25. gang

PROJEKTER OG ARRANGEMENTER

Prisen Årets Landsby uddeles af Landdistrikternes 
Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i 
 Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, fore
ningen bag Nykredit og Totalkredit. Hvert år til
deles prisen et lokalsamfund, der i særlig grad har 
gjort sig bemærket og skabt udvikling lokalt. 

I 2021 blev prisen for Årets Landsby uddelt for  
25. gang. I år skete det under temaet: Den ny  
tænkende landsby, som har formået at omsætte 
 coronakrisen til positive muligheder for sine 
indbyggere. 

Vinderen af Årets Landsby 2021 var landsbyen 
Stjær i Skanderborg Kommune, der med en række 
stærke initiativer målrettet den grønne omstilling 
har kunnet fremvise helt konkrete effekter på 
 borgernes klimaaftryk. 

Stjær har målrettet arbejdet med grønne handle
planer, der blandt andet har sikret en stor reduk
tion i landsbyens restaffald,  klimaoptimering af 
huse og elladestandere ved kirken. 

Dommerkomitéen bestod i 2021 af: Steen Kjær 
Nielsen, formand for Landsforeningen Landsby
erne i Danmark og Knud Erik Elmann Jensen, 
bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Landsby
erne i Danmark, Michael Demsitz, næstformand  
i Forenet Kredit, Gunnar Landtved, medlem af 
Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse, Lone 
Kastberg, formand ViBLand og bestyrelses
medlem i Landdistrikternes Fællesråd. 

Siden 2016 har den tidligere minister for By, Bolig 
og Landdistrikter, Carsten Hansen, betrådt rollen 
som formand for komitéen. Fra årsskiftet byder vi 
velkommen til en ny i denne rolle, nemlig Helene 
Simoni Thorup. Vi kender hende blandt andet fra 
landsbyen Stjær, Årets Landsby 2021, og for det 
 forbilledlige arbejde, hun sidenhen har gjort med 
bæredygtig udvikling af landsbysamfund. 

Vi bringer herunder dele af beretningerne fra 
besøgene ved finalisterne i 2021, nemlig Skovsgård 
i Jammerbugt Kommune, landsbyklyngen 
 Broagerland i Sønderborg Kommune og fra Stjær  
i Skanderborg Kommune. 

Stjær: Vi står på skuldrene af  
gamle traditioner, men  igennem 
klimakrisen går vi gerne forrest 
Klima har været rammen om Stjærs arbejde med 
blandt andet bosætning, trivsel og skoleudvikling  
– for det er de bæredygtige principper, der skal 
sikre landsbyen i fremtiden. Dét skulle de bruge en 
formiddag i august på at vise frem for komitéen 
bag Årets Landsby 2021.

Via uforligneligt terrænlandskab ved Skanderborg 
troner Stjær byskiltet frem. ’Velkommen til 
 Jyllands hjerte’ hilser man på besøgende til lands
byen med de knap 1.000 beboere og endnu flere 
ideer på hjerte.

Grønne handleplaner med vilde havevandringer, 
samarbejde med RenoSyd for affaldsreduktion, 
digital kirkekaffe og banko samt 35 km. trampe
stier omkring Stjær og Storring. Listen over Stjærs 
aktiviteter og tiltag i løbet af de sidste par år er 
lang, og derfor var ansøgningen til Årets Landsby 
2021 ligeledes. Begge dele var med til at sikre 
Stjær en finaleplads i årets konkurrence.

Helene Simoni Thorup har i 15 år været bosat i 
Stjær, og i dag står hun for at styre komitéen sik
kert igennem programmet. I ryggen har hun en 
lang række af byens styregrupper, der på bedste 
vis hjælper hende med at udnytte de tre timer,  
der er stillet dem til rådighed.

– Stjær har i løbet af den seneste årrække gen
nemgået en afgørende forvandling ved hjælp af 
samarbejde, opbakning, respekt og viden. Men 
vigtigst af alt, understreger dagens tovholder 
Helene Simoni Thorup:

– Så gør vi noget, alle kan gøre.

Nyt liv i baghaven
Og de konkrete tiltag får komitéen lov at opleve  
på egen krop. For der går ikke længe, før komité
medlem Gunnar Landtved i dagens anledning får 
stukket en plastikbøtte i hånden med kompost
orme med besked på at indvie Christina Monrad 
og Jesper Lumbyes nye kompostordning i deres 
egen baghave.

Familien deltog blandt 11 andre familier i Stjær i et 
pilotprojekt med RenoSyd, der på baggrund af en 
kedelig statistik, hvor Skanderborg Kommune 
 ligger over landsgennemsnittet i mængden af 
affald årligt, havde til formål at nedsætte affalds 
mængden samt at genanvende en større del.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening smider 
en gennemsnitlig dansker 844 kg. skrald ud årligt 
– for borgerne i Skanderborg er det omkring 900 
kg. Årligt. Og det er derfor, at vi med hovedet i 
kompostbunken og skraldeposen hos parret 
 Lumbye og Monrad gennemgår en ret vigtig 
erkendelse i arbejdet med at reducere og gen
anvende affald:

– Der var mange spørgsmål, men vi fik samtidig en 
masse svar ud af samarbejdet. Blødt plastik er dét, 
man kan slå en knude om, og kuglerne i en rollon 
deodorant bruges til at fylde specielle dyner ud 
med, forklarer Jesper Lumby, mens han holder 
indholdet af en typisk affaldspose til husholds
affald frem.
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– Bioposen her kan snildt fyldes op med forbere
delserne til et almindeligt måltid til en familie med 
løgrester, kernehuse og knuste spidskålsblade.  
Nu føles det godt at kunne bruge resterne til at 
give nyt liv til baghaven, fortæller Christina 
 Monrad med henvisning til kompostordningen.

Deltagelsen i projektet fik undervejs sat nogle 
 tanker i gang hos familien. ikke mindst via besøget 
af den antropolog, som hjalp med at kigge 
 familiens livsstil igennem.

– Hun stillede nogle gode spørgsmål til vores ind
købsvaner, men jeg tror ikke, vi er der endnu, hvor 
vi handler efter, hvad der giver mindst muligt 
affald, siger Christina Monrad med et smil.  
Stjærs medvirken i projektet har allerede reduce
ret landsbyens affaldsmængde med 38 procent.

Bæredygtighed i højsædet
Det er de fremtidssikre tiltag, der danner rammen 
for arbejdsgruppernes arbejde. Fremtidssikre for
stået på den måde, at landsbyen har taget højde 
for både at skabe en levedygtig skole, der er 
blandt Jyllands bedste, gode indkøbsmuligheder, 
trivsel og omlægning til grøn bilisme, for blot at 
nævne nogle.

Stjærs helt store satsning er projektet ”Grønne 
Handleplaner”, der fik bevilget knap 400.000 
 kroner fra Landdistriktspuljen. Da landet lukkede 
ned i foråret 2020, måtte Stjær imidlertid sadle lidt 
om i projekts betingelser, men det skulle vise sig 
at være held i uheld.

De planlagte oplæg og foredrag om biodiversitet, 
affald, transport, ressourcer og energi blev gjort 
virtuelle og streamet fra forsamlingshuset med  
op til 5.000 visninger – ret imponerende taget 
byens knap 1.000 beboere i betragtning.

EnergiTjenesten har været inde over flere af indsats
områderne, herunder med besøg hos 50 familier, 
hvor familiens hverdagsliv blev gennemgået med 

henblik på at finde muligheder for forbedring – helt 
ned til elsparepærer, varmeanlæg, vinduer og bil.

Landsbyens synlige resultater er opstået i tæt dia
log med borgere, med kommunen, nabolandsbyer 
og relevante aktører, forklarer borgerforenings
medlem Hans Skjerning: – Vi havde alle de samme 
spørgsmål, som andre har. Hvad batter egentlig 
noget, hvis vi skal gøre en forskel? Vi har ikke 
været bange for at søge hjælp. Vi har måttet 
erkende, at vi mangler viden på det her område, 
og den har vi søgt hos blandt andet EnergiTjene
sten, Skanderborg Kommune med videre.

– Vi står på skuldrene af gamle traditioner, men vi 
har også haft nogle nye, stærke kræfter, som har 
budt sig til og spurgt: Hvordan kan vi gøre en for
skel? Hvordan kan vi gøre det bedre?, supplerer 
Helene Simoni, mens vi står i den nyanlagte gårds
plads, hvor en række nye almene boliger er ved at 
blive bygget netop på baggrund af borgernes 
efterspørgsel.

Fælleshave i fuldt flor
Den liflige duft af spejdernes pandekager over bål 
trækker uundgåeligt komitéen til Fælleshaven, 
hvor en lille dessert og et blik på Stjærs nyeste fyr
tårn venter. Til taktfaste hammerslag og masser af 
børneskrig og skrål er et nyt madpakkehus ved at 
tage form i den nyanlagte fælleshave med tanke 
på bekvemmeligheder for byens bier og insekter, 
men også et vaskeægte slaraffenland for børn og 
voksne.

– Det er saftsuseme solidt, lyder det anerkendende 
fra komitéen, mens de hårdtarbejdende hånd
værkere knokler i solskinnet.

– Det betyder da vist ølpause, lyder det kækt 
 tilbage, imens komitéen får anvist plads på bæn
kene med en skål af den portion boller i karry,  
som har været med til at sætte Stjær på landkortet 
under Smukfest og sikret indtjening til både 
 forsamlingshus og idrætsfaciliteter.

Spejdernes pandekager glider ned, mens der 
suges til sig af indtryk og bæredygtig viden i Stjær. 
Som om herlighederne ikke allerede er i overflod, 
udnyttes madroen til adskillige speed pitches fra 
foreningens ildsjæle.

– Der er behov for turbo, hvis vi skal igennem alle 
byens foreningen og ditto arbejde, forklarer 
Helene Simoni Thorup, der giver grønt lys og en 
tidsramme på 2 minutter til den første ildsjæl,  
der vil udnytte madroen og komitéens udelte 
opmærksomhed til at berette om coronavenlig 
banko.

Bedømmelseskomitéen var på besøg hos Stjær 
lørdag den 21. august 2021.

Broagerland: Det er ikke nok  
at sige, at området er smukt og 
har en fin historie. Vi er nødt  
til at gøre noget mere 
I det sønderjyske grænseland er en gruppe lands
byer under navnet Broagerland 3.0 gået sammen 
om at udvikle nye bo og arbejdsfællesskaber på 
landet. En fredag i august var bedømmelses
komitéen bag Årets Landsby på besøg.

Arbejdsfællesskaber for lokale erhvervsdrivende 
som alternative behandlere og itvirksomheder. 
Mødested for områdets ungdom med aktiviteter 
og spændende tilbud, som blandt andet skal få 
dem ud i naturen. Der er mange visioner gemt  
i gulstensbygningen med de rustrøde døre, der er 
en del af en nedlagt landbrugsejendom i det 
naturskønne Mølmark på Broagerland i Sønder
borg Kommune.

– Det skal være et åbent sted for folk, der er bosat  
i Broagerland. Et sted, hvor alle kan være med og 
mødes under fælles betingelser, lyder det fra 
 Henrik Brag, som er en af de lokale, der har inte
resse for projektet. Selv regner han med at flytte 

ind på den gulstensfarvede gård, når den i frem
tiden udover arbejdsfællesskaberne skal huse et 
bofællesskab.

Roserne kravler op ad væggene, mens skridtene 
giver genlyd på den brostensbelagte gårdmidte. 
Gården indgår i det landsbyprojekt, som arbejds
gruppen Broagerland 3.0 har arbejdet på i over to 
år. Den skal lægge murværk til nye bo og arbejds
fællesskaber, der skal medvirke til at skabe ny 
udvikling og tiltrække nye naboer til området.
Og der er dansk landsbyidyl for alle pengene på 
den sønderjyske gård, som i dag danner en del af 
rammen for et helt særligt besøg.

”Vi skal gøre noget mere”
I dag skal Broagerland 3.0 overbevise komitéen 
bag Årets Landsby om, at landsbyklyngen bør 
æres med titlen Årets Landsby 2021. Derfor er 
bedømmelseskomitéens seks medlemmer blevet 
inviteret på bustur rundt i det sønderjyske.

Navnet Broagerland 3.0 dækker over fem landsby
laug, der er forenet i ønsket om at skabe ny udvik
ling i deres lokalområde, så endnu flere får lyst til 
at bosætte sig på den smukke sønderjyske halvø. 
Med en landdistriktsforsker og Sønderborg Kom
mune som medspillere har de sat sig for at bevise, 
at man kan tænke og handle stort nedefra.

ÅRETS LANDSBY
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Som en af arbejdsgruppens medlemmer Ingebeth 
Clausen fra Smøl Landsbylaug udtrykker det under 
komitéens besøg:

– Det er ikke nok at sige: Her er smukt, og vi har en 
fin historie. Vi er nødt til at gøre noget mere.
Og det har vakt opsigt hos det lokale Broagerland 
Udviklingsforum, hvis formand Christel Leiendecker 
også indgår i arbejdsgruppen Broagerland 3.0.

– Bofællesskaber mellem gammel og ung kombi
neret med små erhvervsdrivende kan noget helt 
særligt på landet, synes jeg. Der er rigtig mange 
ældre, som bor på landet og egentlig gerne vil blive, 
men ikke kan klare sig selv. De kan blive en reserve
bedsteforælder for den lille familie, der har brug for 
en hjælpende hånd i hverdagen. Jeg er utroligt 
fascineret af lige netop dén kombination, der ligger 
i det her projekt.

Stilleruter og landets skønneste skolevej
Er der noget, det naturskønne Broagerland kan til
byde, så er det stilhed og natur. Erkendelsen ramte 
arbejdsgruppen, da 102.000 turister vandrede ned 
gennem Gendarmstien i løbet af det coronaramte 
år 2020.

Derfor brugte arbejdsgruppen en del af corona
nedlukningen på at udvikle et stilleområde på 
 Broagerland – komplet med stilleruter, fordybelses
bænke og vandposter hos private til vandrerne på 
Gendarmstien.

Faktisk er arbejdet med stilleområdet nomineret til 
sin helt egen stillepris, fortæller busværten komi
téen, mens det omkringliggende landskab stryger 
forbi.

Gennem bussens vinduer snor en cykelsti sig plud
selig gennem landskabet. Og det er en helt særlig 
sti, forklarer værten. Med afsæt i en gammel bane
strækning er cykelstien anlagt for de skolebørn, der 
dagligt tager turen fra Skelde til Broager for at 
komme i skole.

Den dybe tallerken skal ikke opfindes to gange
Og netop det tværgående samarbejde om lokale 
projekter er helt særligt ved Broagerland, forklarer 
et andet af arbejdsgruppens medlemmer Roy 
 Hansen, der er repræsentant for Dynt/Skelde/ 
Gammelgab landsbylaug. Samarbejdet mellem 
landsbyerne har udviklet sig siden 2011, hvor årlig 
sparring på tværs af landsbyerne har dannet 
 baggrund for idéer, der genbruges og udvikles på 
tværs.

– Vi har mødtes et par gange årligt for at finde ud 
af, hvad der er gang i i de andre landsbylaug og 
 fortælle om, hvad vi selv har gang i. På den måde 
har vi suppleret hinanden, så det ikke er nødven
digt at opfinde den dybe tallerken to gange.

Denne sparring på tværs har i en årrække kastet 
forskellige projekter af sig. Blandt andet en landsby
bus, der er tilgængelig for alle landsbylaug i 
 Sønderborg Kommune. Der er også stiftet et 
græsklipperlaug i én landsby – det er siden kopieret 
til andre landsbyer. Derudover er etableringen af 
lokale legepladser sket gennem videndeling på 
tværs. Og ikke mindst er der etableret ”kør med 
bænke” i lokalområdet, som man på sigt håber på 
at få udbredt til hele Sønderborg Kommune.

– Det er sådan, vi hjælper hinanden på kryds og 
tværs hele tiden, fortæller Roy Hansen og 
understreger:

– Noget af det sidste vi har fået op at stå er Broager
land 3.0. Det udspringer af, at området omkring 
Broagerland er blevet mere og mere affolket de sid
ste årtier. Det vil vi gerne vende og gøre noget ved.

Bedømmelseskomitéen var på besøg hos 
 Broagerland fredag den 13. august 2021.

Skovsgård: Papirclipsen er norsk 
for sammenhold – så den må  
være  Skovsgårds vartegn
Socialøkonomisk virksomhed, inklusion og trivsel er 
nogle af hjørnestenene i den perle af en landsby, 
som komitéen for Årets Landsby 2021 besøgte en 
lørdag eftermiddag i august. Skovsgård i Jammer
bugt Kommune har fundet sin helt egen vej til 
 finalen i konkurrencen og til udviklingen af deres 
lokalområde.

Hvis man lukker øjnene og forestiller sig barndom
mens drøm af et slaraffenland komplet med 
 planter i alle former og farmer, et rigt insektliv og 
uendelige solsikker og blomsterenge, der bare 
 indbyder til leg og læring, så har man Markeds
pladsen i Skovsgård i Jammerbugt Kommune.

Her flokkes de godt 800 indbyggere, ung som gam
mel, om bålet, blomsterne og hinanden – og det 
gør de også denne lørdag eftermiddag i august, 
hvor komitéen bag Årets Landsby 2021 stiller skarpt 
på landsbyen, der i år er gået hele vejen til finalen 
og dommernes hjerter.

– Der sker noget med livet, når man lader det være  
i fred, konkluderer Pernille Mortensen, der er en del 
af styregruppen for Markedspladsen, hvor vi 
 befinder os nu.

Her lærer børnene at passe deres egen køkkenhave, 
hvordan frøer bliver til i vandhullet, og hvordan 
affald forgår (eller ikke forgår), når det efterlades i 
naturen. Her er svaret ikke givet på forhånd, men 
en proces af læring, hvor afkastet kan ses, spises 
eller mærkes.

– Som eksempelvis vores jordbærplanter, som 
måtte lade livet til stauderne. Dén gik ikke, griner 
Pernille Mortensen, som stadig er lidt grøn udi det 
grønne.

Markedspladsen er blot ét af de tiltag, som lands
byen i løbet af tre timer viser frem for komitéen i 
håb om at få titlen som Årets Landsby 2021, der i 
dag bliver ledt an af tovholder Jenny Hviid.

Nogle helt særlige hindbærsnitter
Selve besøget i dag starter et helt andet sted. Jenny 
Hviid lokker komitéen indendørs med duften af 
hotellets berømte hindbærsnitter og duften af dét, 
de fleste drømmer om en sen eftermiddag – et krus 
god kaffe.

Men der er andre end blot kulinariske årsager til,  
at komitéen har forvildet sig ind til de søde sager.  
Vi sidder nemlig midt i Skovsgård Hotel, der har en 
masse historie bag sig, men som også betyder så 
uendeligt meget for byen den dag i dag:

– De seneste 30 år har Skovsgård Hotel været et 
lokalt centrum for sociale og kulturelle arrange
menter, men også som en socialpædagogisk virk
somhed for ansatte med særlige behov, men som 
sidenhen har formået at tilpasse sig byen og efter
spørgslen. I dag er det et sted for 20 arbejdspladser 
med særlige vilkår, det er et sted for at sikre ordent
lig skolemad og inklusion, forklarer formand for 
hotellets bestyrelse, Ida Leding Larsen.

ÅRETS LANDSBY
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Under corona har et nyt samarbejde set dagens lys, 
hvor Skovsgård Hotel, en lokal grøntsagsavler og en 
lokal producent af kvalitetskød fra fritgående dyr 
samarbejder om at udvikle færdigretter, hvilket er 
et kendetegn for den måde, Skovsgård arbejder på, 
forklarer krofatter Erik:  

– Jeg er gift med en norsk kvinde, og på norsk bety
der papirclipsen sammenhold. Det må være vores 
vartegn og symbol på den måde, vi arbejder på. Vi 
støtter lokale arbejdspladser, der har praktikanter,  
vi understøtter skolen og børnenes indlæring med 
frokostretter i en prisklasse, hvor alle kan være med, 
og på den måde sikrer vi en andel i hinandens liv.  

Da hindbærsnitten havde bundfældet sig, drog 
komitéen foranlediget af Jenny Hviid videre. Skal 
man igennem alle Skovsgårds initiativer, kan man 
ikke sidde på den lade side.

Syv vilde heste på græs
Og fart på er der på Skovsgårds skole. Ikke mindst 
på den tilstødende grønne plæne, hvor det aktive 
liv får lov at boltre sig på hoppepuder, ponyer, 
 fodboldbaner, spejderaktiviteter, rend og hopruter 
og på SUBboards.

For det overvældende foreningsliv lå ikke i dvale 
under coronanedlukningerne. Det oprustede med 
fornyet energi på de grønne plæner, hvor man i dag 
helt naturligt drages mod aktiviteterne.

Således skete det også for komitéen, der fik en 
kæphest i hånden og blev guidet ud på forhin
dringsbanen af to unge piger, der gerne ville se de 
syv komitémedlemmer gøre dem kunsten efter.  
Nu skulle rytter navigere både kæphest, hindbær
snitte og komitében i sikkerhed over forhindrings
banerne i disciplinen, der er i stigende popularitet.

– Aktive familier er navnet på Skovsgårds initiativ 
mod inklusion af alle. Det er et gratis tilbud og en 
håndsrækning ind i et aktivt familie og forenings
liv. Til ’Aktive Lørdage’ mødes børn og voksne på 

kryds og tværs, så familierne kan prøve noget sam
men – og måske prøve kræfter med en disciplin 
eller en forening for allerførste gang, fortæller Heidi 
Femhøj Schultz, der er en del af styregruppen for 
Aktive Familier i Skovsgård.

Kulturliv i blomst
Kulturen sætter prikken over å’et i Skovsgård, og 
således får komitéen ikke lov at gå derfra uden 
sang. Synge kan de nemlig i landsbyen, der har 
deres helt egen sang. Men skal det være ekstra 
 festligt – og det skulle det i dagens anledning – så 
byder koret fra Skovspil sig gerne til, som i dag, hvor 
hoteller leverer aftensmaden, borgmesteren leverer 
talen, og koret leverer sangen, alt imens komitéen 
lader sig indhylle af landsbyens liv, frugter og gode 
humør. Og de gør meget for at sikre den gode 
stemning i Skovsgård.

Faktisk så meget, at de har arrangeret kæreste
aftener i selskab med den lokale sognepræst 
 Folmer ToftdahlOlesen, hvor forældre ved tilmel
ding kan få en kurv med mad og drikke fra Brug
sen, og i fire timer få sine arvinger passet i SFO’en, 
så man kan bruge tiden til noget sjovt nu og her.

– Og på sigt give præsten lidt mere at lave frem
over, tilføjer sognepræsten til selskabets store 
fornøjelse.

Bedømmelseskomitéen var på besøg hos 
 Skovsgård lørdag den 21. august 2021.
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1. På samme tid sidste år havde du netop 
sat dig i stolen som minister for nærhed. 
Hvordan synes du, at landdistrikterne og 
nærhed har spillet en rolle på den 
 nationale politiske dagsorden i 2021?

Landdistrikterne og nærhed er prioriteter, 
som har spillet en stor rolle i det forgangne
år. Regeringen har i 2021 præsenteret to 
udspil med en række initiativer, som skal
være med til at styrke de mindre lokal
samfund og bringe velfærden tættere på 
borgerne.

De ambitioner har vi fulgt op med en 
række politiske aftaler, som viser, at et sam
menhængende Danmark med udvikling 
og muligheder også i landdistrikterne er en 
dagsorden, der fylder på tværs af partier og 
politikområder. Vi har bl.a. indgået aftaler 
om infrastruktur, om uddannelse og om 
grøn omstilling af landbruget. Jeg synes, at 
vi med aftalernes indhold viser, at vi politisk 
kan skabe bedre muligheder for at leve i 
alle dele af Danmark. Sammenlignet med 
meget af den førte politik i 00’erne, hvor 
mange funktioner blev centraliseret 
omkring de store byer, synes jeg, at der på 
Christiansborg i dag er en langt større 
 forståelse for, at der er behov for en anden 
retning, hvis vi skal have et samfund, der 
hænger sammen. Derfor er jeg også glad 
for, at vi kunne runde 2021 af med en bred 
aftale, som skal skabe mere liv i bymidter 

og landdistrikter. Jeg glæder mig til at se 
initiativerne understøtte lokalsamfundene  
i de små byer og landdistrikterne i de 
 kommende år.

2. Hvordan vil du i dag betragte balancen 
mellem land og by? Og hvad skal der til 
for, at forholdet mellem land og by – ifølge 
dig – er tilpas ligevægtigt?

Mange danskere har i de seneste årtier 
 oplevet, at der er blevet længere til daglig
dagsfunktioner, arbejdspladser og uddannel
sesintuitioner. For at bryde udviklingen har vi 
præsenteret udspil, og vi har indgået flere 
politiske aftaler. Jeg ser derfor balancen mel
lem land og by som værende i bedring, og 
den udvikling skal vi fastholde. Det er afgø
rende, at man som dansker kan bo, arbejde 
og leve et godt liv, uanset om det er på 
 Østerbro eller i Øster Hurup. Det er vigtigt for 
mig at understrege, at det ikke er en kamp 
mellem land og by. Det handler om at få 
skabt et sammenhængende Danmark, hvor 
dine muligheder ikke afgøres af geografien. 
Jeg ser regeringens politik som et skridt i den 
rigtige retning for at skabe en bedre balance 
og dermed også ligevægt og ligeværd i 
 forholdet mellem land og by.

Fem spørgsmål til 
 indenrigs- og  boligminister  
Kaare  Dybvad Bek

FEM SPØRGSMÅL TIL INDENRIGS- OG BOLIGMINISTER
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3. Som en del af uddannelsesaftalen skal danske
universiteter udflytte eller reducere pladserne
i de store byer. Vil du sætte nogle ord på, hvor
dan en bedre geografisk uddannelsesdækning
har en effekt på at skabe bedre balance mellem 
land og by?

Uddannelsesområdet er centralt i forhold til at sikre 
en bedre balance mellem land og by, hvor man kan 
leve, bo, arbejde og uddanne sig i hele Danmark. 
For de unge betyder udflytningen af uddannelser, 
at de får bedre muligheder for at uddanne sig lokalt 
og blive boende, hvor de er vokset op. Samtidig er 
der også brug for at styrke adgangen til kvalificeret 
arbejdskraft. Mange af vores store virksomheder 
 ligger ude i landet, og der er behov for veluddannet 
og kvalificeret arbejdskraft, der matcher deres 
efterspørgsel. Flere uddannelser og bedre rekrutte-
ringsmuligheder giver bedre vækstbetingelser for 
den private sektor uden for de store byer. Også i 
den offentlige sektor er der mange steder mangel 
på uddannet arbejdskraft. Lokale velfærdsuddan-
nelser såsom pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og 
SOSU-uddannelserne er nødvendige for at sikre 
uddannet velfærdspersonale i blandt andet dag-
tilbud, på skoler og i ældrepleje. Gode offentlige 
 velfærdstilbud skal være med til at gøre det attrak-
tivt at bo uden for de store byer. Jeg har store for-
ventninger til, at udflytningen af uddannelser vil 
bidrage til at skabe mere liv og vækst i landdistrik-
terne og de små og mellemstore byer.

4. Hvilken værdi ser du i at have en organisation 
som Landdistrikternes Fællesråd som talerør for 
landdistriktsdagsordenen og arbejdet for et land 
i bedre balance?

Jeg betragter Landdistrikternes Fællesråd som en 
helt central organisation på landdistriktsområdet. 
Jeg oplever både organisationen som et vigtigt 
talerør for aktører på området, der får os politikere 
til at tænke nyt, og som en vigtig udfordrer, der kig-
ger os over skuldrene, når vi træffer beslutninger, 
der har betydning for balancen mellem by og land.

5. Hvad er ifølge dig de væsentligste indsats
områder på landdistriktsområdet i løbet af 2022?

Der er mange væsentlige indsatser, men jeg vil 
fremhæve realiseringen af nogle af de initiativer, 
der indgik i aftalen Mere liv i bymidter og land-
distrikter fra efteråret 2021, hvor vi afsatte mere end 
550 mio. kr. til levende bymidter og landdistrikter 
med stærke lokalsamfund. Velfungerende provins-
byer med levende bymidter er en vigtig forud-
sætning for at fastholde bosætnings- og erhvervs - 
udviklingsmuligheder i landdistrikterne. 

Det er der flere initiativer fra aftalen, der skal være 
med til at understøtte, og det ser jeg frem til at 
følge. I år skal vi blandt andet udvælge de 10 by - 
midter, der skal indgå i forsøgsordningen med frie 
bymidter, hvor bymidterne sættes fri af eksiste-
rende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan 
understøtte levende bymidter. Til forsøgsordningen 
er der afsat i alt 130 mio. kr. til medfinansiering af 
fornyelse af bymidterne og etablere velfærdscentre 
med lokale velfærdsfunktioner. Flere initiativer fra 
aftalen skal også være med til at understøtte 
stærke lokalsamfund i landdistrikterne. I år ser jeg 
blandt andet frem til at følge initiativet om at med-
finansiere etablering og udvikling af borgerdrevne 
dagligvarebutikker, som der er afsat 6 mio. kr. årligt 
til i 2022-2024. Derudover skal der igangsættes en 
afdækning af interessen for at deltage i en forsøgs-
ordning med frilandsbyer. 

Den proces forestås af Landdistrikternes Fællesråd 
og Sammenslutningen af Danske Småøer, og jeg 
håber, at rigtig mange landsbyer og småøer vil vise 
interesse for ordningen. Endelig er 2022 et vigtigt år 
for LAG- og FLAG-indsatsen, hvor der skal udpeges 
nye LAG- og FLAG-områder. De nye lokale aktions-
grupper skal dannes ud fra bottom-up principper 
og partnerskaber mellem lokale aktører, så det 
 bliver de lokale ildsjæle – de som kender deres 
område bedst – der får indflydelse på den lokale 
udvikling. Så jeg er overbevist om, at 2022 også 
 bliver et godt år for landdistrikterne.
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Hos Landdistrikternes Fællesråd ser vi et stort 
potentiale i landdistrikterne, når det kommer 
til den grønne omstilling. De danske land
distrikter er beboet af ildsjæle, iværksættere 
og lokale organiseringer, som er klar til at 
bidrage til en bæredygtig samfundsudvik
ling. De fysiske rammer og engagerede 
 borgere gør, at der herfra kommer mange 
interessante løsninger. Det bakker vi i 
 Landdistrikternes Fællesråd op om, og vi har 

derfor i årets løb bragt fire grønne projekter 
frem i rampelyset. Fælles for de fire projekter 
er, at de har fået LAGmidler til udvikling af 
deres projekter. De er – sammen med den 
grønne ø i Kattegat, Samsø, som i 2021 
 modtog en FN pris for sit arbejde med sine 
klimaindsatser, tydelige eksempler på, at 
grøn omstilling er noget, vi i landdistrikterne 
påtager os et ansvar for at bidrage til.

Landdistrikterne  
i den grønne omstilling
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45 hektar af gårdens arealer er fredede, og derfor 
kan de ikke udnyttes til landbrug. Til at vedlige
holde den vilde natur på de fredede områder 
 bruger ægteparret gallowaykøer, som græsser året 
rundt, og som dermed bidrager de til at opret
holde en sund biodiversitet til gavn for insektliv, 
planter og urter. 

Når tiden en dag kommer for de i alt 19 køer, bliver 
de slagtet og solgt videre som bøffer og udskærin
ger. Kunderne har mulighed for at købe et træ til 
plantning på de på selvsamme arealer, som koen 
spiste fra. På den måde indgår kødet i et øko
system, som er med til at sikre Treshøjegården i 
nutid og fremtid.

Ægteparret er klar over, at kødproduktion er en 
 klimasynder. Derfor, påpeger de, er det ærgerligt, 
at rigtig meget af det kød, vi køber og spiser, er af 
lav kvalitet samt har været under lang transport. 
Det er netop Treshøjes ambition om at skabe et 
mere meningsfuldt økosystem, der resulterede i 
den flotte støtte på kr. 140.350 fra LAG Jammerbugt 
Vesthimmerland. 

Lasses auto
På Samsø bor en ømekaniker med ambitioner, 
som er er lige så grønne som den ø, han er rundet 
af. Lasse er mekaniker og iværksætter og i 2019  
fik han en idé. Han ville give lystsejlere og gående 
færgepassagerer til Samsø mulighed for at leje en 
bil. Det skulle være nemt, uafhængigt af hans 
værksted og ikke mindst grønt. 

Med et tilskud fra LAG LLSAE fik Lasse udviklet en 
app, som skulle understøtte idéen og give turist
er ne mulighed for nemt og enkelt at booke en 
elbil, åbne den og aflevere den igen. App’en 
 hedder ”Lej bil Samsø”. Derefter købte Lasse to 
elbiler og to ladestandere, som han satte op på 
den populære lystbådehavn i Ballen. 

I dag har Lasse ni elbiler, som er placeret i Ballen, 
Mårup og Langør samt færgehavnen i Sælvig. 
 Lasses initiativ gør det muligt for gående eller sej
lende turister til Samsø at komme rundt og se hele 
øen, selvom de ikke har en bil med. Og det kan 
mærkes på hele øen, som nyder godt af, at de 
 billøse turister også handler forretninger og spiser 
på spisesteder, som ligger væk fra de populære 
havneområder.

Andelsgaarde
En gruppe frivillige initiativtagere med sociolog 
Rasmus Willig i spidsen, gik i 2018 sammen om at 
skabe Andelsgaarde. Andelsgaarde består af en 
forening, som med midler fra et månedligt med
lemsbidrag på 150 kr., opkøber gårde og finder 
 forvaltere, som lægger jorden om, så den dyrkes 
bæredygtigt og regenerativt. Dermed er fore
ningens mål at imødekomme den voksende bio
diversitets og klimakrise med en bæredygtig 
fødevareproduktion. 

Andelsgaarde repræsenterer, som navnet også 
antyder, en gentænkning af andelsbevægelsen, 
som vi kender den fra store danske virksomheder 
som Arla og Coop, og som baserer sig på en 
 organisering, hvor en gruppe mennesker går 
 sammen om at løse et problem i fællesskab. 

Siden 2018 har 2000 danskere meldt sig ind i 
Andelsgaarde – og er dermed blevet medejere  
– af Lerbjerggård i Melby på Nordsjælland og 
 Spaanbro gården 10 kilometer nord for Nyborg på 
Fyn. Foreningen ligger lige nu i forhandling om en 
tredje gård.

Forpagterne af andelsgårdene dyrker jorden gen
nem dyrkningsprincippet marketgardening, som, 
ifølge foreningsdirektør Jacob Westergaard Mad
sen, bedst kan beskrives som ”forvoksede køkken
haver”. De lever af at sælge råvarer i lokalområdet, 
ved bodsalg og gennem lokale markeder samt ved 
at levere til større institutioner, som fx højskoler. 

På den måde skaber projektet resonans i lokal
områderne, som ser det positive i at gårde, som 
førhen stod tomme, nu får nyt liv og formål. På den 
måde skaber projektet resonans i lokalområderne, 
som er glade for de mange nye initiativer, der 
blomstrer op på de tidligere tomme og henlagte 
gårde. 

Ærø Eksperimentet
På Ærø har Maja Ørum og Louise Badino skabt et 
fælles rum for videns og erfaringsdeling omkring 
nogle af de aktiviteter, vi som borgere kan gøre for 
at bidrage til at nå regeringens CO2målsætning 
inden 2030. De kalder projektet Ærø 
Eksperimentet.

Ærø Eksperimentet tager afsæt i en følelse af 
afmægtighed og et ønske om at bidrage til 
CO2reduktion. For selvom de politiske målsæt
ninger omkring CO2reduktion er tydelige, er det 
mere uklart, hvad vi som privatpersoner kan gøre 
for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. 
Formålet med eksperimentet er at invitere til 
 dialog, diskussion og tankeeksperimenter for at 
hjælpe, lære og støtte hinanden i at nå målet om 
en grønnere fremtid. Via inddragelse af borgere  
på Ærø oplyser, udveksler og deler Maja og Louise 
erfaringer om affald, ressourcespild og genbrug, 
som sidenhen skal bruges til at styrke samarbejdet 
mellem Ærø Kommune og øens borgere.

Ærø Eksperimentet har godt 400 medlemmer, 
hvilket viser, at der er en stor villighed på Ærø til at 
opnå viden viden om, hvad man som enkeltperson 
kan gøre for at leve mere klimavenligt. Projektet 
har desuden udarbejdet app’en ÆRØx, som kan 
hentes via aeroeeksperimentet.dk.

Det cirkulære ko-liv  
på Treshøje
Ægteparret og indehaverne af Treshøje Gårdbutik, 
Anne Nøhr Ringgren og Kai Ringgren, viser med 
afsæt i kvalitet, dyrevelfærd og økosystem et alter
nativ til konventionel kødproduktion. Gårdbutik
ken, der ligger i Jammerbugt Kommune, sælger 
en række højkvalitetsvarer, herunder hjemmebagt 
surdejsbrød og kager samt kød af egen avl. 

LANDDISTRIKTERNE I DEN GRØNNE OMSTILLING
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SAMSØ

Fra Samsø til COP26  
i Glasgow – en klima-
rejse bygget på lokalt 
medejerskab
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SAMSØ

Samsø etablerede derpå 21 vindmøller i alt – 11 på 
land og 10 på vand, samt fire fjernvarmeværker 
 fordelt rundt på den 114 km2  store ø. Dette med
førte en overproduktion af grøn energi indenfor el 
og varme, som kunne kompensere for den sorte 
energi, man brugte på øen – særligt i forbindelse 
med transport. Dermed kunne Samsø allerede i 
2004 kalde sig CO2neutral. Marcel Meijer frem
hæver, at det helt afgørende i denne proces var, at 
det var samsingerne selv, der både investerede i og 
deltog i planlægningen af vindmøllernes geografi.

Ved samsingernes fælles deltagelse lykkedes det  
at blive nogenlunde enige om energianlæggenes 
placering, fortæller Marcel Meijer.

Lokalbefolkningen var ligeledes en vigtig medspil
ler i planlægningen af fjernvarmeværkerne – der 
blev afholdt borgermøder og nedsat arbejdsgrup
per med henblik på at få den bredest mulige 
opbakning til projektet. Målet var, at 60 % af boli
gerne på øen skulle tilkobles de nye fjernvarmean
læg, hvoraf flere er delvist ejet af lokale investorer.  
I dag er 70% af øens varmeforbrug dækket af 
 vedvarende energikilder.

I 2004 begyndte lokale aktører at planlægge 
 etableringen af øens klimaforsamlingshus, Samsø 
Energiakademi, som slog dørene op i 2007. Det 
skete blandt andet ud fra et behov for at forstærke 
Samsøs position som et centralt forskningsmiljø for 
udvikling af nye energiteknologier.

 Energiakademiet gav os desuden et sted at mod
tage både danske skoleklasser, NGO’er og udenland
ske gæster fra blandt andet Japan, USA og største  
delen af de europæiske lande. Samsø blev nævnt i 
flere udenlandske medier, hvilket var med til at give 
samsingerne en følelse af stolthed over deres ø.  
Vi så, at flere begyndte at investere i blandt andet 
solpaneler på tagene, varmepumper og elbiler. Der 
blev skabt en grøn kultur på øen, som satte ekstra 
skub i den grønne omstilling, fortæller Marcel Meijer.

Samsø i fremtiden: Klimahandlingsplan, solcelle
park og grønne færger 1997 er blevet til 2022, COP3 
er blevet til COP26 og Mette Frederiksen har med

delt, at hun er grøn før hun er rød. Klimaet er  
i den grad rykket højere op på dagsordenen, siden 
Svend Auken returnerede fra klimatopmødet  
i Japan og Samsø indviede sin første vindmølle i. 
Spørgsmålet er, hvilke klimaindsatser vi vil se fra 
den grønne ø i fremtiden?

 Vi har fået en FNpris, og det giver os i den grad 
lyst til at arbejde videre. Vi har gjort rigtig meget, 
men flere af vores projekter er af ældre dato. Nu 
skal vi videre og vise, at vi fortsat vil være forrest,  
når det gælder den grønne omstilling. For det før
ste har vi vedtaget en klimahandlingsplan i Samsø 
Kommune, som vi skal til at handle på. Vi skal lære 
af historien og involvere vores borgere – give dem 
mulighed for at komme på banen via borgermøder 
og arbejdsgrupper, blandt andet omkring etable
ring af en solcellepark – måske i kombination med 
rekreative indsatser som cykelstier og skovområder, 
siger Marcel Meijer.

Desuden påpeger borgmesteren, at øens tre færger 
fremover vil blive prioriteret højt. De står aktuelt for 
40 procent af øens CO2udledning. 

 Vi kigger i første omgang på at bygge en grøn 
færge til Kalundborgruten. Dernæst skal vi se på, 
hvordan vi kan få vores færge til Sælvig til at sejle 
på grøn gas og endeligt om vi kan finde alternativer 
for den diesel, som vores hurtigfærge til Aarhus 
 sejler på, afslutter han.

Et historisk tilbageblik:  

Svend Auken,  vindmøller  
og f jernvarmeanlæg 

Lad os få historien på plads og skrue tiden 
tilbage til 1997, hvor Samsø blev udnævnt 
som Danmarks vedvarende energiø. 
 Historien går på, at daværende miljø
minister, Svend Auken kom hjem fra  
COP3 i Japan med en ambition om at 
bevise, at man kan tage en ø og omstille 
den, så den i løbet af 10 år kan blive selv
forsynende med vedvarende energi. 
Svend Auken udskrev en konkurrence, og 
den vandt Samsø,  fortæller Marcel Meijer.

Samsø blev i 2021 tildelt FN’s pris ”Climate 
Leader” ved COP26 i Glasgow. Prisen er 
 kulminationen på en mangeårig klimarejse, 
der i høj grad har fundet sin vej i kraft af en 
engageret og velinddraget lokalbefolkning.

 Det første, jeg tænkte, da jeg hørte, at vi 
var inviteret til prisoverrækkelse på COP26 
var, at det havde jeg altså ikke tid til. Det var 
jo midt i kommunalvalgkampen, og så var 
der desuden møde i kommunalbestyrelsen 
den uge, fortæller borgmester i Samsø 
 Kommune og næstformand i Landdistrik
ternes Fællesråd, Marcel Meijer.

Men sådan gik det nu alligevel til, at Marcel 
Meijer måtte melde afbud til sit første
kommunalbestyrelsesmøde efter 12 år i 
samsk kommunalpolitik. I november 2021 
rejste han til Glasgow sammen med direktør 
i Samsø Energiakademi, Søren Hermansen, 
for at modtage prisen ”Climate Leader”.

Prisen blev desuden givet til Paris og den 
mexicanske by, Guadalajara, som en aner
kendelse af indsatser mod klimaforandrin
ger, der kan inspirere regeringer, virksom 
heder, byer og lokalsamfund globalt.

Selvom der kan synes langt fra borgmester
kontoret på rådhuset i Samsøs hovedby, 
 Tranebjerg, til klimatopmøde i den skotske 
metropol, understreger Marcel Meijer, at 
Samsøs klimarejse ikke udspringer af revolu
tionerende teknologier eller særlige 
millionbevillinger.

Vi har brugt de samme teknologier, som 
man bruger andre steder og søgt de samme 
tilskudsmidler, som har været tilgængelige 
for alle andre. Det handlede – og handler 
stadig – om at tage fat.

Fra Samsø til COP26  
i Glasgow – en klima-
rejse bygget på lokalt 
medejerskab

 Det første, jeg tænkte,  
da jeg hørte, at vi var 
 inviteret til prisoverrækkelse 
på COP26 var, at det  
havde jeg altså ikke tid til.  
Det var jo midt i 
 kommunal valgkampen 
siger borgmester i Samsø Kommune og næstformand  
i Landdistrikternes Fællesråd, Marcel Meijer
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DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

undgår, at fx et kort ambulant besøg for en ældre 
svækket patient ender som en lang udmattende 
køretur med ventetider og omvejskørsel. 

Forsker i sundhedsfremme: 
Afstand er en faktor i den  
stigende ulighed i sundhed
Danskerne lever skåret over en bred kam i gen
nemsnit længere. I takt med en stigende gennem
snitsalder – og forskellige livsstilsfaktorer – rager vi 
i gennemsnit flere sygdomme til os, heriblandt 
hjertekar og kræftsygdomme. 

Afstanden til sundhedsvæsenet er derfor med til 
at forværre uligheden i danskernes sundheds
billede, forklarer professor og forsker i Sundheds
fremme ved Syddansk Universitet, Pernille 
Tangaard Andersen.

 Der vil altid være forskel i borgernes helbreds
tilstande, når man sammenligner individer med 
hinanden – blandt andet på grund af forskelle i 
gener og adfærd. Problemet opstår, når forskel
lene kan genfindes som systematiske uligheder 
mellem befolkningsgrupper opdelt efter socio
økonomiske kriterier.

Sundhedsvæsenet skal 
være til for alle – også 
dem i landdistrikterne

Afstanden til sundhedstilbud stiller grundlæg
gende borgere på landet ringere i forhold til 
 borgere i de store byer, hvis man ikke kan trans
portere sig, siger hun og fortsætter: 

 Det kan slå ud relativt lokalt mellem og indenfor 
kommunens grænser. Borgere i Hasseris lever i 
gennemsnit ti år længere end borgere i Aalborg 
Øst. Dybest set er den demografiske udvikling 
med flere ældre bosat på landet og ophobningen 
af socialt udsatte borgere i eksempelvis ghetto
områder, med til at forskubbe uligheden i sund
hed mellem og internt i kommunerne, siger 
Pernille Tanggaard Andersen. 

I den forbindelse peger hun på, mange af udfor
dringerne kan løses ved at skrue på de knapper, 
der allerede er indlejret i sundhedsvæsenet. 

Blandt andet forebyggelse og tidlige sundheds
fremmende initiativer, tværsektionelt samarbejde 
og vidensdeling, samt en nytænkning af incita
mentsstrukturen i det danske sundhedsvæsen. 

I 2021 har sundhed stået højt på den 
 politiske dagsorden. 

Coronapandemien var med til at blotlægge 
behovet for et velfungerende sundheds
væsen. Men at sundhed blev et uundgåe
ligt emne i 2021, skyldes også, at der over 
tid har ophobet sig store problemer i vores 
sundhedsvæsen. 

Der er allerede akut mangel på sundheds
personale mange steder. Vi ser patienter, 
der bliver tabt mellem sundhedsvæsenets 
forskellige stole, og så har den årelange 
specialisering – og deraf centralisering – af 
sundhedsvæsenet resulteret i en situation, 
hvor borgere i landdistrikterne har fået 
langt til selv basale sundhedsydelser. 
Som følge af strukturreformen i 2007 har 
borgere over hele landet været vidne til 
sygehuse, der lukker. Det gælder blandt 
andet Terndrup og Brovst sygehuse i 
Region Nordjylland, Kjellerup og Odder 
sygehuse i Region Midtjylland, ligesom 
 borgere i Region Sjælland har måtte se til, 
mens Kalundborg, Korsør, Vordingborg og 
Nakskov sygehuse har måttet lukke 
funktionen. 

Landdistrikternes Fællesråd har i den for
bindelse snakket med en række relevante 
aktører på sundhedsområdet for at høre 
deres perspektiv på sundhedsudfordring
erne i landdistrikterne. 

De længere afstande til sundhedsvæsenet 
for borgere bosat i landdistrikterne forplan
ter sig også i konkrete, mærkbare konse
kvenser for den ældre del af befolkningen. 
En undersøgelse foretaget af VIVE viser 
nemlig, at ældre på landet i mindre grad 
bruger sundhedsvæsenet end ældre by  
boere på trods af, at sundhedstilstanden 
faktisk er ringere på landet.

Ældresagen: Længere afstand 
til  sundhedsvæsenet har haft 
mærkbare konsekvenser
Det er ifølge administrerende direktør i 
Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, stærkt 
bekymrende: 

 Ældre på landet bruger i mindre grad 
sundhedsvæsenet end ældre i byerne. Det 
er stærkt bekymrende, at det ser ud til, at 
dem, der har længere afstand, bruger syge
husvæsenet mindre. Patienter skal kunne 
være trygge ved at få den rette behandling 
og undersøgelse uanset afstand til sygehus. 
Bjarne Hastrup peger i den forbindelse på 
kørslen som vigtigt redskab i at mindske 
geografisk ulighed i sundhed: 

 Patienter skal kunne være trygge ved at få 
den rette behandling og undersøgelse uan
set afstand til sygehus. Derfor opfordrer vi 
til, at tilbud om kørsel skal tænkes tæt sam
men med tilbud om behandling, så man 
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Regionrådsformand for Region Midtjylland og 
 formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S), 
er opmærksom på den geografiske ulighed i 
sundhed:

 Noget af det vigtigste for mig i mit politiske 
arbejde er kampen for at skabe et samfund, hvor 
alle uanset baggrund har de bedste forudsæt
ninger for at leve et sundt og langt liv. Tidligere 
undersøgelser tyder på, at den fysiske sundhed i 
landdistrikterne halter bagud i forhold til byerne, 
mens det modsatte gør sig gældende med den 
mentale sundhed, siger han.  

Anders Kühnau (S) ser gerne, at flere behandles 
tættere på nærområdet eller endda i hjemmet for 
at komme geografisk ulighed i sundhed til livs: 
 Sundhedsløsninger i og nær borgerens hjem skal 
understøtte, at mennesker med sygdom så vidt 
muligt kan fastholde deres hverdag. Flere borgere 
skal derfor kunne få behandling og pleje i hjem
met eller i nærområdet, siger han og tilføjer: 

 Region Midtjylland har i dag en række veludbyg
gede sundhedshuse fordelt geografisk i områder 
med længere afstand til hospitalet. Ligeledes er 
der flere steder etableret psykiatrihuse. Sundheds 
og psykiatrihusene rummer en række muligheder 
og potentialer for mere tilgængelige og sammen
hængende sundhedstilbud samt synergi på tværs 
af sundhedsaktører. 

Landdistrikternes Fællesråd præsenterer sund-
hedsudspil – og en sundhedskonference i 2022  
Landdistrikternes Fællesråd har i 2021 også været 
med til at stille skarpt på sundhedsudfordringerne 
i landdistrikterne. Således kunne Fællesrådet på 
baggrund af en rundspørge blandt medlemmerne 
præsentere et større sundhedsudspil med en 
række konkrete forslag til, hvordan det nære sund
hedsvæsen kan udvikles og løftes. 

Dette blandt andet med flere sundhedshuse, 
 national uddannelses og rekrutteringsplan for 
sundhedspersonale og en opkvalificering af farma
konomer på apotekerne, således at de kan over
tage medicinsamtalerne fra landapotekerne. 

Derudover har Landdistrikternes Fællesråd ind
gået et strategisk samarbejde med Diabetes
foreningen, Center for Landdistriktsforskning ved 
SDU og UC SYD om en national sundhedskonfe
rence om ulighed i sundhed, der afholdes den  
16. maj 2022 i Esbjerg. 

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Regionsrådsformand Anders Kühnau:

Flere skal kunne få   
behandling og pleje i hjemmet 
eller nær området 

Regionsrådsformand for Region Midtjylland og  
formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S)

 Flere skal kunne få 
 behandling og pleje i hjem-
met eller nærområdet 
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MEDLEMMER OG PARTNERSKABER 

Mere end et årti har Superwood brugt på at forfine 
sine grønne idéer fra hovedsædet i Hampen klos 
op ad Danmarks største skovdistrikt mellem 
 Herning og Silkeborg. I dag tæller Superwood 55 
ansatte inklusive agenter i Norge og Sverige og 
kunne i 2020 fremvise en omsætning på 100 mio. 
kroner – et vildt vækstridt fra 2013, hvor omsæt
ningen lød på 1 million kroner.

– Årsagen til, at vi bor, hvor vi bor, er, at vi ligger op 
ad Danmarks største skovdistrikt – det blev så aldrig 
aktuelt at anvende træet derfra, fordi vi oplevede  
at det var svært at finde træ, som levede op til 
 kvalitetskravene. I stedet tvang det os til at fort
sætte vores innovationsproces i en anden retning  
– mod mere bæredygtighed, fortæller direktør Ole 
Dalsgård, der i dag importerer træet til Superwoods 
produktion fra bæredygtige skovbrug i Sverige, 
Norge og Finland.

Sofie Mora Kristensen er til daglig ansvarlig for 
bæredygtighed hos Superwood. En post, hun får 
lov at udfolde sig i. 

Vi vil gerne sætte  
et lokalt aftryk

– Man kan ikke gå over i en bæredygtig transition 
fra den ene dag til den anden. Det handler om at 
tage små skridt – et ad gangen. Innovation tager 
tid, siger hun og tilføjer:

– Hos Superwood er der en stor lydhørhed i forhold 
til at udvikle nye initiativer inden for bæredygtig
hed, ligesom der er en forståelse for, at investerin
ger i bæredygtighed koster penge. Og det er et 
virkelig fedt udgangspunkt.

Derfor har Sofie Mora Kristensen sat sig godt til 
rette i sædet. Ifølge virksomheden selv er det en del 
af Superwoods DNA ”at finde på og udvikle nyt” ved 
at bygge videre på det, der allerede er vokset ud af 
savværket i Hampen.

– I mit hoved er Superwood én lang innovations
proces. Det er det, vi kan, det er det, vi har gjort,  
og det er det, vi vil fortsætte med. Med det i bag
hovedet, passer vi nok også meget godt ind i et 
landdistrikt. For der er lidt kortere fra tanke til 
handling herude. Og så er der helt andre mulig
heder at trække på end i storbyen. 

Superwood er erhvervspartner ved Land
distrikternes Fællesråd

DEN GRØNNE ERHVERVSSUCCES SUPERWOOD

Som erhvervs partner støtter I vores arbejde 
for at skabe bedre rammevilkår for land
distrikter og yderområder i Danmark. 
 
Vi  kommunikerer direkte med folketings
medlemmer,  ministre og embedsmænd i 
ministerier, kommuner og regioner. Derud
over rejser vi debatter, arrangerer høringer, 
konferencer og lignende samt sætter dags
ordenen i medierne på landdistriktsområdet. 

For et fast årligt bidrag, der kan fradrages, 
modtager I som Erhvervspartner i Land
distrikternes Fællesråd et synligt bevis på 
jeres støtte og får samtidig en unik mulighed 
for at samarbejde på forskellige strategiske 
områder. I erhvervspartnerskabet kan til og 
fravælges forskellige ydelser og eksponering 
klassificeret under henholdsvis erhvervs
partnerskab, udvidet erhvervspartnerskab og 
strategisk erhvervspartnerskab.

Som ordinær erhvervspartner vil der være 
mulighed for at have en løbende dialog med 
Landdistrikternes Fællesråd og sekretariat. 

Derudover tilbyder vi deltagelse i Landdistrik
ternes Fællesråds årsmøde som gæst og 
 synliggørelse på Landdistrikternes Fællesråds 
hjemmeside og ved arrangementer.

Med et udvidet erhvervspartnerskab vil der, 
foruden de førnævnte muligheder, kunne 
 tilbydes ét årligt gratis oplæg på interne 
møder hos erhvervspartneren. Derudover er 
der mulighed for at lave fælles pressehistorier 
ved emner som passer ind i  Landdistrikternes 
Fællesråds politikområder samt deltagelse i 
netværksarrangement på Folkemødet på 
Bornholm, såfremt at Landdistrikternes 
 Fællesråd deltager med en stand.
Som strategisk erhvervspartner vil der, 
 foruden de nævnte, være tilbud om ét årligt 
netværksmøde med kommuner og lands
dækkende organisationer samt mulighed for 
konferencepartnerskab hvert andet år med 
emne som godkendes af Landdistrikternes 
Fællesråd.

Kontakt sekretariatschef  
Rasmus Katholm på tlf. 29725354 eller 
rka@landdistrikterne.dk for at høre mere.

Erhvervspartnere

 Dengang, som nu, har 
innovation og lysten til at 
finde mere bæredygtige me - 
toder at behandle træet på 
været en drivkraft for os 
siger Sofie Mora Kristensen, bæredygtighedsansvarlig  
i Superwood
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  Realiseret Budget Realiseret 
  2021 2021 2020

Nettoomsætning  5.891.206 5.851.800 7.542.723

Projektomkostninger   1.588.378 1.565.000 2.425.883

Ejendomsomkostninger   202.381 243.000 269.685

Eksterne omkostninger   756.845 602.000 838.560

Bruttoresultat   4.302.828 3.441.800 4.008.595

Personaleomkostninger   3.370.530 3.182.300 3.774.411

Af og nedskrivninger   37.520 36.000 36.201

Resultat før finansielle poster   -64.448 223.500 197.983

Finansielle indtægter   0 0 0

Finansielle omkostninger  18.537 26.650 10.282

Årets resultat   -82.985 196.850 187.701

A-medlemmer
Landsdækkende organisationer

4H
Danske Rederier
Landbrug & Fødevarer
COOP
DSK
DGI
LandboUngdom
Danmarks Apotekerforening
Dansk Friskoleforening
Landsforeningen for 
Landboturisme
Forenet Kredit
Finans Danmark
Brancheforeningen af Danske 
Distributionsvirksomheder
Daginstitutionernes 
LandsOrganisation
Feriehusudlejernes 
Brancheforening
Den Vestdanske Filmpulje
FilmFyn A/S

B-medlemmer 
Kommuner og regioner

Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Assens Kommune
Billund Kommune
Brønderslev Kommune
Esbjerg Kommune
FaaborgMidtfyn Kommune
Fanø Kommune
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
Frederikshavn Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
Hedensted Kommune
Herning Kommune
Hjørring Kommune
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
IkastBrande Kommune
Jammerbugt Kommune
Kalundborg Kommune
Lemvig Kommune
Langeland Kommune
Lejre Kommune
Lolland Kommune
Læsø Kommune

Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Norddjurs Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Næstved Kommune
Odder Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Rebild Kommune
RingkøbingSkjern Kommune
Ringsted Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Slagelse Kommune
Struer Kommune
Svendborg Kommune
Syddjurs Kommune
Sønderborg Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Viborg Kommune
Vordingborg Kommune
Ærø Kommune

C-medlemmer
Regioner 
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Sjælland

D-medlemmer 
Civilsamfundsorganiseringer  
på kommunalt niveau

Fynsland
Landsbyforum Ringsted
Landsbygruppen Thy
Sønderborg Landsbyforum
Viborg Landsbysammenslutning 

E-medlemmer
Lokale aktionsgrupper (LAG/FLAG)

LAG SkiveViborg
LAG LemvigRingkøbingSkjern
LAG NORD
LAG SØM

LAG FanøVarde
LAG/FLAG Småøerne
LAG Sydsjælland
LAG/FLAG Bornholm
LAG/FLAG MANK
LAG/FLAG ThyMors
LAG VejenBillund
LAG RandersFavrskov
LAG MidtNordvestsjælland
LAG/FLAG Djursland
LAG IkastBrande
LAG Himmerland
LAG SønderborgAabenraa
LAG LollandFalster
Landudvikling Slagelse
LAG/FLAG HalsnæsGribskov
Udvikling Stevns
LAG HaderslevTønder
FLAG Nord
LAG/FLAG LLSÆ
LAG OdderHedensted
LAG Jammerbugt/Vesthimmerland
FLAG Jammerbugt 

F-medlemmer
Landsbyer

Et større antal lokalråd, landsby
laug, borgerforeninger og lign.

RESULTATOPØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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FOTOS

Tak for lån af fotos til:

Forside: Lasse Hagen 

Side 2: Jeanette Phillipsen  

Side 4: Mads Krabbe 

Side 7: Mads Krabbe

Side 8: Sekretariatet 

Side 10: Herning Kommune, Tobias Nørgaard Pedersen  

Side 14: Jeanette Phillipsen  

Side 16: Mads Krabbe 

Side 19: Thisted Kommune, Mette Johnsen 

Side 20: Sønderborg Kommune, Kim Toft Jørgensen 

Side 21: Philip Davali 

Side 23: Jeanette Phillipsen  

Side 25: Philip Davali 

Side 29: Sekretariatet 

Side 31: Øhopperne 

Side 32: Odder Kommune  

Side 34: Øhopperne 

Side 36: Ailefo 

Side 38: Philip Davali  

Side 39: Philip Davali 

Side 41: Sekretariatet 

Side 43: Sekretariatet 

Side 44: Sekretariatet 

Side 47: Claus Bech 

Side 49: Claus Bech  

Side 50: Jeanette Phillipsen  

Side 53: Andelsgaarde 

Side 54: UNclimatechange, Kirara

Side 59: Sønderborg Kommune, Kim Toft Jørgensen 

Side 60: Region Midt, Anders Kühnau 

Side 62: Erhvervspartnerlogo, Lars Hartmann 

Side 63: Superwood 

Side 66: Øhopperne
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Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100 · 8300 Odder
Tlf. 61 31 36 36 
E-mail: mail@landdistrikterne.dk

Videncenter for Landdistrikter
Tybovej 2 · 6040 Egtved
E-mail: videncenter@landdistrikterne.dk




