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KL webinar Landdistrikterne under lup 2/12 2021 

Dato: 2. december 2012 kl. 10-12.30 

Pris: 750 kr.  

 

Ordstyrer: KL direktør Laila Kildesgaard 

 

Introduktion 

Det er en del af regeringens visioner for fremtidens Danmark, at vi skal have 

et stærkere samfund med bedre sammenhæng mellem land og by. Udviklin-

gen i landdistrikterne er i den forbindelse et højt prioriteret område for rege-

ringen. Det er det også for kommunerne. KL byder derfor igen i år velkom-

men til webinaret ”Landdistrikterne under lup”, hvor vi viser et udpluk af den 

seneste viden og forskning indenfor udviklingen af landdistrikter. På webina-

ret vil det være muligt at få inspiration til arbejdet med landdistriktsindsatsen 

i din kommune, og hvor du kan læse mere om de forskellige projekter. 

 

Program 

 

Kl. 10.00: Velkomst v/ KL direktør Laila Kildesgaard, ordstyrer 

 

Blok 1: Generelle udviklingstendenser og landdistriktsindsatsen  

Kl. 10.05:  Hvorfor vokser steder? v/ Morten Solgaard Thomsen, RegLab 

RegLab har i august 2021 udgivet rapporten ”Hvorfor vokser steder?”, 

der er en analyse af, hvad der kendetegner succesfulde regionale og lo-

kale udviklingstiltag. En konklusion er, at udkantsdanmark underpræste-

rer. Det står værre til, end de strukturelle udviklingstendenser tilsiger. En 

anden konklusion er, at kommunerne i udkanten kan gøre en del selv for 

at ændre udviklingen. 13 komponenter kendetegner succesfulde udvik-

lingstiltag. Det er bl.a. afgørende, at de tager afsæt i og udnytter sted-

bundne lokale ressourcer. 

 

Kl. 10.20: Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye 

ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes 

trivsel? V/ CRT Rikke Brandt Broegaard 

Livet på landet og i landsbyerne er under forandring i disse år. Traditio-

nelle værdikæder og tilhørsforhold ændres radikalt. Landbruget har ople-

vet store forandringer med finansielle og generationsskifteudfordringer. 

Efter en række liberaliseringer af landbrugsloven har flere meget hetero-

gene aktører investeret i og etableret fødevareproduktion. Det er ikke tid-

ligere undersøgt i dansk sammenhæng, om, og på hvilken måde, ejer-

form eller investeringsrationale i landbruget påvirker lokal udvikling og 

trivsel i lokalsamfund.  

 

Kl. 10.35: SPØRGSMÅL TIL BLOK 1 v/ KL, Laila Kildesgaard 

 

Kl. 10.45: KORT PAUSE 
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Blok 2: Turisme og styrket udvikling nedefra i landdistrikterne  

 

Kl. 10.50: Et regnskab for udvikling af bæredygtige destinationer og lo-

kalsamfund - Resultater fra et projekt for danske turismedestinationer 

v/ CRT Jesper Manniche 

CRT formidler resultaterne fra en rapport om, hvordan turismedestinati-

onsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi 

for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en 

økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrik-

terne. 

 

Kl. 11.05: Instrumenter til styrkelse af landsbyernes egen udviklingska-

pacitet v/, Hanne Tanvig, IGNP Københavns Universitet 

’Bottom up’ står som et centralt begreb i lokal landdistriktsudvikling, og 

landsbysamfundene kan drive det vidt, om end ikke alle umiddelbart synes 

at mestre det. Et studie viser, hvorledes landsbysamfund på forskellige ud-

viklingstrin kan styrke deres egen udviklingskapacitet – fra rød til gul til 

grøn.   

 

Kl. 11.20: SPØRGSMÅL TIL BLOK 2  

 
Kl. 11.30: KORT PAUSE 

 
Blok 3: Bosætning og uddannelse 

 

11.35: Unges fordele ved at blive boende versus flyttediskurs i Dan-

mark v/ SDU Eva Mærsk  

Selvom en rapport viser, at der er adskillige fordele ved at blive boende i 

sin hjemstavn, når man begynder på en videregående uddannelse, er 

der store forskelle på, i hvilke byer unge bliver boende og hvilke de flyt-

ter fra. Denne forskel kan begrundes i lokale uddannelsesudbud, men 

også i de narrativer, som knytter sig til storbyens mulighed for identitets-

udvikling og jobmuligheder. Der foreslås en ny strategisk tankegang for 

kommuner, som vil holde unge elastisk tilknyttet til deres lokalområde. 

 

11.50: Urbanisering, uddannelse – og de befolkningsmæssige konse-

kvenser af et universitet i Esbjerg v SDU, Villy Søgaard  

SDU har udarbejdet en rapport, der analyserer betydningen af uddannel-

sesrelaterede flytninger for den geografiske mobilitet. Desuden belyses 

med data relateret til Esbjerg, i hvilket omfang en decentralisering af vi-

deregående uddannelser kan forventes at påvirke den langsigtede be-

folkningsudvikling.  

 

12.05:  Stedsfællesskab, nøglen til vækst og stolthed i Danmark v/ 

Eskild Hansen.  

I udkanten findes små oplevelsesbyer med særlig energi og stor lokal 

stolthed. Her er en ny landliggerbølge i gang, hvor lokale borgere og 

sommerhusejere finder sammen i stærke og aktive stedsfællesskaber. 

Landliggerbølgen er et internationalt fænomen, hvor flere får råd og lyst 

til at have et andet hjem ude i naturen. Det kan både givejobs i udkan-

ten, styrke folkesundheden og spare på klimaet.  
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12.20   SPØRGSMÅPLS TIL BLOK 3 v/ KL, Laila Kildesgaard 

 

 

12.35:  Afrunding af webinar og vi ses igen næste år 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.35:  KL er vært for en frokost for oplægsholderne 

13.15: Tak for i dag 


