Katalog over kandidater til
forsøgsordningen med
frilandsbyer og -øer
Dette er en kort præsentation af de 39 kandidater til forsøgsordningen for frilandsbyer og -øer. Den er
lavet på baggrund af indsendte interessetilkendegivelser med forskellige konkretiseringsniveauer.
Bemærk at de beskrevne forsøgsønsker og benspænd ikke er endelige, men kan ændres i løbet af
kvalificeringsfasen frem til 1. januar 2023.
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Anholt
Norddjurs Kommune, Region Midtjylland
146 indbyggere
Ansøger: Anholt Borgerforening
Emnetags: Nye boliger og mobilitet
Forsøgsønske:
En stor andel af Anholts helårsboliger er blevet til sommerhuse eller fleksboliger. For at kunne
opretholde en sund fordeling af børn, erhvervsaktive og pensionister vil øen derfor bruge forsøget
til at få opført flere lejeboliger.
Den anden del af forsøget handler om mobilitet i forhold til dels at drive taxakørsel på en lille ø
med begrænset vejnet – og dels at give øboerne fortrinsret til at booke billet på færgen før andre.
Benspænd:
Rammebeløb for opførelse af almene boliger, taxaloven, regler for færgefart.

Foto: CC BY-SA 4.0
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Billum
Varde Kommune, Region Syddanmark
560 indbyggere
Ansøger: Billum Sogneforening
Emnetags: Nye boliger, ældrepleje, energi
Forsøgsønske:
Billum ønsker i samarbejde med nabobyen Janderup at installere fjernvarme samt at undersøge
mulighederne for lokal bæredygtig energiforsyning. Landsbyen ønsker også om at få lov til at
etablere flere seniorboliger og få stablet et friplejehjem på benene.
Benspænd:
Lokalplanlægning og den kommunale myndighed på plejeområdet.
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Bolderslev
Aabenraa Kommune, Region Syddanmark
1.200 indbyggere
Ansøger: Bolderslev Lokalråd
Emnetags: Erhverv, servicefunktioner
Forsøgsønske:
Bolderslev har sammen med Aabenraa Kommune gennemført et områdefornyelsesprojekt. Næste
fase i områdets udvikling er servicefunktioner, og Bolderslev ønsker derfor at bruge forsøget til at
udvikle et nyt hverdagscenter med dagligvarebutik og andre aktiviteter uden for byzonen.
Benspænd:
Planlov, lokalplanlægning, regulering af center og aflastningsområder.
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Borris
Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland
850 indbyggere
Ansøger: Borris Rådet
Emnetags: Nye boliger
Forsøgsønske:
Grundet Borris’ placering i nærheden af Borris Skydeterræn, har Forsvaret vetoret i forbindelse med
etablering af nye byggegrunde for at undgå klager pga. støjgener. En række projekter er tidligere
blevet bremset af denne årsag. Derfor ønsker Borris at afprøve idéen om en tinglyst frasigelse af
klager over støjgener fra Borris Skydeterræn.
Benspænd:
Forsvarets vetoret.
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Broagerland 3.0
Sønderborg Kommune, Region Sønderjylland
Alle landsbyerne udenfor Broager har under 1.500 indbyggere
Ansøger: Broagerland 3.0
Emnetags: Nye boliger, erhverv, mobilitet

Forsøgsønske:
Landsbyerne på Broagerland ønsker at bruge frilandsby-forsøget til at etablere nye bo- og
arbejdsfællesskaber, hvor de i fællesskab ejer ejendomme, vand- og energiforsyning samt en
landsbybus.
Benspænd:
Planlov, regler i forhold til fælles transport.
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Drejø
Svendborg Kommune, Region Syddanmark
Ansøger: Gammelhavn Havnelaug
Emnetags: Turisme, erhverv, mobilitet
Forsøgsønske:
Drejø ønsker som friø-forsøg at modernisere øens historiske havn Gammelhavn. Havnen er
lukningstruet pga. tilsanding, og den har stor betydning for øens turisme og erhvervsindtægter.
Benspænd:
Myndighedsgodkendelser.
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Eskildstrup
Guldborgsund Kommune, Region Sjælland
1.100 indbyggere
Ansøger: Eskilstrup By & Omegns Beboerforening
Emnetags: Nye boliger
Forsøgsønske:
Eskildstrup ønsker som frilandsby at udvikle og samtænke nye initiativer til gavn for byens borgere
- alt lige fra nye boliger, vilde haver og forskønnelse af byen.
Benspænd:
Lokalplanlægning.
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Fejø
Lolland Kommune, Region Sjælland
Ca. 453 indbyggere
Ansøger: Fejø Foreningen
Emnetags: Turisme, erhverv og bosætning
Forsøgsønske:
Fejø vil som friø gøre øen mere attraktiv både for turister og nye borgere ved at genopbygge moler
og havneanlæg, forbedre campingplads og etablere legeplads.
Benspænd:
Kystbeskyttelseslinjen og myndighedsgodkendelser
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Fjeldsted-Harndrup
Middelfart Kommune, Region Syddanmark
1626 indbyggere
Ansøger: Fjeldsted-Harndrup Lokaludvalg
Emnetags: Energi, infrastruktur
Forsøgsønske:
Fjeldsted-Harndrup Lokaludvalg ønsker at etablere 100% grøn fælles varmeforsyning baseret på
jordvarme og/eller el.
Benspænd:
Lov i forhold til lokalt ejet energifællesskab.
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Fur
Skive Kommune, Region Midtjylland
756 indbyggere
Ansøger: Fur Udviklingsråd
Emnetags: Bosætning, cirkulær økonomi og erhverv
Forsøgsønske:
Øen ønsker at omdanne Fur til Den Grønne Ø for at tiltrække nye beboere og skabe nye
lokaløkonomiske muligheder.
Fur vil med forsøget eksperimentere med forskellige løsninger indenfor cirkulær økonomi (fx
genbrugsplads), biodiversitet (fx afgræsning) og bæredygtighed (fx lokalt produceret fødevarer).
Benspænd:
Forskellige lovgivninger, afgiftsregler og administrative barrierer.
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Gjerrild
Norddjurs Kommune, Region Midtjylland
450 indbyggere
Ansøger: Gjerrild Borgerforening
Emnetags: Nye boliger og boformer, servicefunktioner
Forsøgsønske:
Gjerrild ønsker som frilandsby at etablere nye boliger og boformer med fokus på bæredygtighed.
Desuden ønsker landsbyen at integrere Gjerrilds institutioner i byen, så de fungerer som aktiver for
alle.
Benspænd:
Lokalplanlægning.
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Janderup
Varde Kommune, Region Syddanmark
782 indbyggere
Ansøger: Lokalforeningen Janderup
Emnetags: Nye boliger, ældrepleje, energi
Forsøgsønske:
Janderup ønsker i samarbejde med nabobyen Billum at installere fjernvarme samt at undersøge
mulighederne for lokal bæredygtig energiforsyning. Landsbyerne samarbejder også om at få lov til
at etablere flere seniorboliger og få et friplejehjem på benene.
Benspænd:
Lokalplanlægning og myndighedsgodkendelse på plejeområdet.
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Jordløse
Assens Kommune, Region Syddanmark
750 indbyggere
Ansøger: Jordløse Sogns Lokalråd
Emnetags: Nye boliger
Forsøgsønske:
Jordløse ønsker med forsøget at videreudvikle aktivitetshuset Landsbyens Hus med en ny
bebyggelse af huse, hvor energioptimering, bæredygtige materialer og fællesskab er i centrum.
Landsbyens Hus består i dag af center for Naturturisme på Sydvestfyn, naturbørnehave, en
boldklub, lokalhistorisk arkiv og midlertidige lejemål til ukrainske flygtninge.
Benspænd:
Landzone/byzone, bygningsreglementer, folkeoplysning- og Fritidslovgivningen,
kommunalfuldmagten, regler om drift af børneinstitutioner og udlændingeloven.
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Langkastrup
Randers Kommune, Region Midtjylland
300 indbyggere
Ansøger: Langkastrup Lokalråd
Emnetags: Infrastruktur
Forsøgsønske:
Langkastrup har pga. en aldrende befolkning brug for at tiltrække flere børnefamilier til byen. Byen
oplever meget trafik til og fra byen. For at gøre byen mere attraktiv for børnefamilier ønsker
Langkastrup som frilandsby trafikreguleringer, der nedsætter farten.
Benspænd:
Myndighedsgodkendelser
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Ljørslev-Ørding
Morsø Kommune, Region Nordjylland
415 indbyggere
Ansøger: Ljørslev-Ørding Beboerforening
Emnetags: Nye boliger, natur

Forsøgsønske:
Landsbyerne Ljørslev og Ørding ønsker med forsøget at etablere boliger med adgang til både natur
og kultur med det formål at skabe rammerne for en øget tilflytning til lokalområdet.

Benspænd:
Lokalplanlægning.
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Mellerup
Randers Kommune, Region Midtjylland
566 indbyggere
Ansøger: Mellerup Bylaug
Emnetags: Mødested, rekreation
Forsøgsønske:
Mellerup ønsker som frilandsby at udvikle en fjordpark mellem lystbådehavnen og færgehavnen.
Parken skal være et sted, hvor landsbyens forskellige foreninger kan samles og sætte rammerne for
livet ved og på fjorden.
Benspænd:
Lovgivning i forhold til landzone, kystnærhedszone, strandbeskyttelseslinjen og beskyttede
naturområder.
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Ommel
Ærø Kommune, Region Syddanmark
300 indbyggere
Ansøger: Ommel Samvirke
Emnetags: Infrastruktur, nye boliger, mødested
Forsøgsønske:
Ommel ønsker som friø at forlænge sandfangermolen. Formålet er at standse sandflugten, så
indsejlingen ikke løbende sander til. Ommel ønsker også at udvikle beboerhuset samt at etablere
flere boliger i Ommel, herunder almennyttigt byggeri af lejeboliger.
Benspænd:
Indsigelser fra miljømyndighederne samt udfordringer med andre myndighedsgodkendelser.
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Omø
Slagelse Kommune, Region Sjælland
156 indbyggere
Ansøger: Omø Beboer- & Grundejerforening
Emnetags: Nye boliger og boformer

Forsøgsønske:
Omø oplever tiltagende boligmangel og ønsker med forsøget som friø at få lov til – dels at gøre
sommerhuse til helårsbeboelse – dels at kunne søge midler til bygning af almene boliger som privat
boligselskab.
Benspænd:
Planloven og lovgivning i forbindelse med puljen til bygning af almene boliger.
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Orø
Holbæk Kommune, Region Sjælland
1000 fastboende indbyggere
Ansøger: Orø Lokalforum
Emnetags: Nye boliger og miljøsikring
Forsøgsønske:
Orø ønsker som friø at etablere boliger tilpasset til forskellige livsfaser og behov. Det være sig
unge, ældre/seniorer og øens beboere, der har eller får et handicap.
Orø vil også etablere et dige til bedre højvands- og miljøsikring af udsatte boliger og
erhvervsbygninger.
Benspænd:
Kystbeskyttelsesloven og strandbeskyttelseslinjen.
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Soleng
Sønderborg Kommune, Region Sønderjylland
40 indbyggere
Ansøger: Andelsforeningen Soleng
Emnetags: Nye boliger, energi, cirkulær økonomi

Forsøgsønske:
Soleng ønsker at udvikle en CO2 neutral økolandsby. Borgerne vil med forsøget etablere små og
billige beboelser, der er selvforsynende med fødevarer, elektricitet, vand og varme. Soleng vil også
etablere recirkulering af vand, spildevand og gødning.
Benspænd:
Forskellige myndighedsgodkendelser
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Stadil Vedersø
Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland
800 indbyggere
Ansøger: Stadil-Vedersø Sogneforening
Emnetags: Nye boliger og boformer
Forsøgsønske:
Stadil-Vedersø ønsker som frilandsby at give borgere mulighed for at bo alternativt og afprøve nye
boformer for at tiltrække potentielle tilflyttere og studerende. Byens forsøg omhandler etablering af
midlertidige grunde til tiny houses/mobile boliger, bæredygtige boliger samt forsøgsboliger.
Benspænd:
Planlov og lokalplanlægning.
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Storring-Stjær
Skanderborg Kommune, Region Midtjylland
1200 indbyggere
Ansøger: Storring-Stjær Borgerforening
Emnetags: Social bæredygtighed, sundhed, energi
Forsøgsønske:
Storring-Stjær vil i forsøget etablere ”Jyllands Hjerte Hjælper”, hvor en frivilliggruppe hjælper
medborgere og samarbejder med lokale lægehuse, hjemmeplejen, sundhedspleje, menighedsrådet
mfl.
Landsbybeboerne vil også etablere en solcellepark forankret i en form for lokalt energi-fællesskab.
Benspænd:
Den kommunale fuldmagt/styrelseslov, regler for lokalt ejet energifællesskab.
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Sundby Mors
Morsø Kommune, Region Nordjylland
449 indbyggere
Ansøger: Sundby Mors Samvirke
Emnetags: Nye boliger, natur, biodiversitet
Forsøgsønske:
Landsbyen Sundby Mors, Morsø Kommune ønsker i samarbejde med landsbyen Vilsund i Thisted
Kommune at omdanne intensivt dyrkede landbrugsarealer tæt på Limfjorden ved Vilsund-broen til
nye boligområder.
Forsøget går ud på at etablere CO² venlige og energineutrale boliger - tæt på natur og med respekt
for biodiversitet.
Benspænd:
Planloven.
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Sæd Ubjerg
Tønder Kommune, Region Syddanmark
270 indbyggere
Ansøger: Sæd-Ubjerg Lokalråd
Emnetags: Nye boliger, mødested, energi
Forsøgsønske:
Landsbyerne Sæd-Ubjerg har fokus på fællesskab, bosætning og energiforsyning. Borgerne ønsker i
forsøget at udvikle nye boliger, tiny houses og alternative boliger, samt et fælleshus, som både skal
være samlingssted for tilflytterne og resten af Sæd-Ubjergs lokale befolkning.
Desuden vil Sæd-Ubjerg etablere et nyt energi- og varmefællesskab fx et borgerejet solcelleanlæg.
Benspænd:
Planloven, byggeloven, varmeforsyningsloven, bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende
energi samt bekendtgørelse af lov om almene boliger.
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Sødring-Udbyhøj
Randers Kommune, Region Midtjylland
553 indbyggere
Ansøger: Sødring Udbyhøj Borgerforening
Emnetags: Rekreation, turisme, nye boliger
Forsøgsønske:
Sødring-Udbyhøj har fokus på fornyelse af rammerne som turistby samt sikring af
befolkningsgrundlag. Borgerne ønsker som frilandsby at etablere nye boliger/sommerhuse samt at
udvide stranden og parkeringen omkring færgehavnen for at etablere flere ferieboliger.
Endelig vil Sødring-Udbyhøj modernisere byens campingplads.
Benspænd:
Naturbeskyttelsesloven, Natura 2000
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Sørvad
Herning Kommune, Region Midtjylland
1020 indbyggere
Ansøger: Vinding Borgerforening
Emnetags: Energi, nye boliger, cirkulær økonomi
Forsøgsønske:
Sørvad ønsker gennem forsøgsordningen at udvikle en ny fælles opvarmningsløsning i byen.
Ydermere vil landsbyen etablere nye boliger
først og fremmest til de ældre borgere, men også med mulighed for fællesboligordninger på fx
gårde omkring byen.
Endelig vil Sørvad tage initiativ til udvikling af fremtidens genbrugsplads med fokus på tiltag, der
tilgodeser den grønne omstilling og lokal genanvendelighed.
Benspænd:
Lokalplanlægning og administration.
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Thise
Skive Kommune, Region Midtjylland
365 indbyggere
Ansøger: Thise Borgerforening
Emnetags: Nye boliger, energi, mødesteder

Forsøgsønske:
Thise ønsker som frilandsby at realisere en helt ny helhedsplan formuleret af borgerne i samarbejde
med Skive Kommune. Byen vil etablere byggegrunde, eksperimentere med overskudsvarme fra
Thise Mejeri samt etablere nye mødesteder og faciliteter til natur, vand- og strandaktiviteter.
Målet er at styrke et levende lokalsamfund samt bosætning.
Benspænd:
Naturbeskyttelsesloven samt landzone og byzoneregler.
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Thorsminde
Holstebro Kommune, Region Midtjylland
400 indbyggere
Ansøger: Thorsminde Borgerforening
Emnetags: Erhverv, turisme, boliger

Forsøgsønske:
Thorsminde ønsker i forsøget at transformere byen og havnen fra fiskeri- til energiserviceerhverv –
blandt andet ved at omdanne bygninger og kajområder tidligere brugt af fiskeriet. Samtidig sigter
byen efter at fastholde det lokale liv, hvor beboere og turister har lyst til at leve og være, og hvor
nye borgere får lyst til at bo.
Thorsminde er valgt som servicehavn af den internationale virksomhed, som bygger
havmølleparken THOR.
Benspænd:
Naturbeskyttelsesloven
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Torup
Halsnæs Kommune, Region Hovedstaden
360 indbyggere
Ansøger: Torup Ting
Emnetags: Nye boliger og boformer, sundhed

Forsøgsønske:
Landsbyen ønsker i forsøget at udvikle en mere decentral og selvstyrende hjemmepleje i og
omkring Torup. Målet er færre fagpersoner om den enkelte borger, større kontinuitet, mindre kørsel
og mindre klimabelastning.
Torup ønsker også at gøre det muligt for flere at flytte til byen ved på forsøgsbasis at etablere tiny
houses på en lokal campingplads.
Benspænd:
Styrelsesloven og camping-reglementet.
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Tunø
Odder Kommune, Region Midtjylland
112 indbyggere
Ansøger: Tunø Beboerforening
Emnetags: Nye boliger
Forsøgsønske:
Tunø ønsker som friø at tiltrække flere fastboende og få lov til at opføre nye lejeboliger. Øen er
total fredet, hvilket gør det svært at udvide med flere boliger uden for Tunø By.
Benspænd:
Kystbeskyttelseslinjen og total fredning af hele øen.
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Udby-Hørby
Holbæk Kommune, Region Sjælland
I alt 1420 indbyggere
Ansøger: Tuse Næs Lokalforum
Emnetags: Nye boliger
Forsøgsønske:
Udby og Hørby på Tuse Næs ønsker en sammenhængende udvikling af de to landsbyer for at
tiltrække nye borgere og børnefamilier. Helt konkret ønsker landsbyerne i forsøget at få etableret et
nyt boligområde, med en helhedsplan for en attraktiv tæt-lav boligbebyggelse.
Benspænd:
Planlov, lokalplanlægning.
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Ulbjerg
Viborg Kommune, Region Midtjylland
480 indbyggere
Ansøger: Lokalråd Ulbjerg
Emnetags: Nye boliger, natur, rekreation
Forsøgsønske:
Ulbjergs forsøg går ud på at etablere nye boliger. Baggrunden er, at nye familier vil gerne bosætte
sig, leje eller købe egen bolig, mens ældre beboere ønsker at flytte i mindre boliger. Ukrainske
flygtninge med midlertidig bopæl i byen får muligvis også behov for egen bolig.
Derudover ønsker Ulbjerg etablere et attraktivt mødested i naturen, og i det hele taget gøre naturen
mere rekreativ for beboere og turister.
Benspænd:
Lokal planlægning og naturbeskyttelse.
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Undløse
Holbæk Kommune, Region Sjælland
1147 indbyggere
Ansøger: Undløse Lokalråd
Emnetags: Natur, rekreation
Forsøgsønske:
Undløse ønsker med forsøget at få lov til at udvikle en folkeskov samt et aktivitetsområde i skoven
med bålhytte, fitness redskaber mm.
I forsøget involveres byens beboere, som skal stå for plejen af skoven.
Benspænd:
Skovloven.
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Venø
Struer Kommune, Region Midtjylland
190 indbyggere
Ansøger: Foreningen Venøboen
Emnetags: Energi, havn, nye boliger
Forsøgsønske:
Venø har fokus på at fastholde og øge bosætningen samt øens attraktivitet for fastboende og turister.
Øen ønsker som friø at etablere anlæg og infrastruktur til grøn energi, modernisere havnen og
etablere nye lejeboliger til seniorer.
Benspænd:
Naturbeskyttelsesloven og regler for alment boligbyggeri.
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Vilsund Vest
Thisted Kommune, Region Nordjylland
410 indbyggere
Ansøger: Vilsund borgerforening
Emnetags: Nye boliger, natur, biodiversitet
Forsøgsønske:
Landsbyen Vilsund, Thisted Kommune ønsker i samarbejde med landsbyen Sundby på den anden
side af Vilsundsbroen i Morsø Kommune at omdanne intensivt dyrkede landbrugsarealer tæt på
Limfjorden til nye boligområder.
Ønsket er at etablere CO² venlige og energineutrale boliger - tæt på natur og med respekt for
biodiversitet – og hermed på sigt sikre befolkningsgrundlaget for servicefunktioner som skole,
pasning og butik.
Benspænd:
Planloven.

Foto: Thyfotografi v/Torben Hedegaard
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Ølstrup
Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland
Medlem af landsbyklyngen Vestrum
273 indbyggere
Ansøger: Ølstrup Sogneforening
Emnetags: Nye boliger
Forsøgsønske:
Ølstrup har en del huse i dårlig stand, som er små og står på små matrikler. Det gør de faldefærdige
huse vanskelige at sælge og dermed få sat i stand eller erstattet med nye. Derfor ønsker byen at
gennemføre et forsøg, hvor reglerne for nedrivningspuljen gøres mere fleksible.
Benspænd:
Nedrivningspuljen.
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Landsbyfællesskabet Østdjurs
Syddjurs Kommune, Region Midtjylland
Landsbyerne Attrup, Balle, Birkesig, Drammelstrup, Fuglslev, Gravlev, Hyllested, Skovgårde,
Nøruplund, Rosmus, Rugård, Tirstrup, Øksenmølle og Ørup
I alt bor der 2.231 indbyggere i alle byerne
Ansøger: Landsbyfællesskabet Østdjurs
Emnetags: Nye boliger og nye boformer
Forsøgsønske:
Landsbyfællesskabet Østdjurs ønsker sammen med Syddjurs Kommune at etablere flere
bofællesskaber samt udvikle en model for bofællesskaber, som driver for landsbyudviklingen.
Forsøget vil særligt have fokus på omdannelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger til
bofællesskaber.
Benspænd:
Planloven, lokalplanlægning og de kommunale udbudsregler.
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Ålum
Randers Kommune, Region Midtjylland
294 indbyggere
Ansøger: Ålum og Omegns Beboerforening
Emnetags: Nye boliger og boformer, natur
Forsøgsønske:
Ålum ønsker som frilandsby at skabe grundlag for nye boliger på flere fronter. Byen vil have udlagt nye
parceller, etableret alternative boformer, omdannet eksisterende bygninger og bygget nyt, hvor boligerne
indpasses i naturen.
Visionen er at gøre det muligt at bo flere generationer sammen, dele fællesfaciliteter og etablere
værdifællesskaber.
Benspænd:
Lokalplan og planloven.
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Årø
Haderslev Kommune, Region Syddanmark
140 indbyggere
Ansøger: Aarø Beboerforening
Emnetags: Nye boliger, erhverv, infrastruktur, turisme
Forsøgsønske:
Årø ønsker med sit forsøg at få etableret nye lejeboliger i samarbejde med Haderslev Andels
Boligselskab og med støtte fra Haderslev Kommune. Ligeledes i samarbejde med kommunen
ønsker lokalsamfundet at udvide havnen og udvikle øens infrastruktur samt turisme, som også er i
fokus.
Benspænd:
Planloven og Natura 2000.
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