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Indhold

De yderste områder i Danmark er blandt Danmarks smukkeste områder med natur- og kulturværdier af stor
betydning. Men samtidig er mange af områderne præget af tilbagegang. I takt med at de primære erhverv som
landbrug og fiskeri forandres og effektiviseres, ændres også rammerne for livet i landdistrikterne. De unge
flytter væk, det er vanskeligt at skabe nye job, og et faldende befolkningstal gør det svært at opretholde et til-
fredsstillende serviceniveau. 

Derfor er der brug for en ekstra indsats for at fremhæve randområdernes særlige kvaliteter og skabe en posi-
tiv udvikling i disse områder. Hensigten er ikke, at landdistrikterne og landsbyerne skal konkurrere med de 
større byer, hvad angår tilflytning og vækst. Målet er i stedet at fremhæve og understøtte randområdernes
særegne egenskaber og kvaliteter og derved skabe værdifulde rammer og gode livsvilkår for de, der vælger at
besøge eller bosætte sig på landet. Fokus må rettes mod det særlige ved landdistrikterne. Det som ikke kan
findes, bygges eller skabes i og omkring de større byer. 

Ønsket om at bidrage til en positiv udvikling i Danmarks udkantsområder er baggrunden for, at Realdania har
valgt at iværksætte projektet Landdistrikter og Landsbyer. Målet er at vise nye veje til en positiv udvikling i
landdistrikterne og landsbyerne.   

Som et resultat af projektets første fase foreligger rapporten ”Landdistrikter og Landsbyer – ny dynamik i
Danmarks yderområder”, der blev drøftet ved en konference i juni 2006 i Hanstholm med deltagelse af en lang
række videnspersoner inden for området. På den baggrund, og som led i projektets anden fase, har Realdania
bedt en række udvalgte eksperter pege på fremadrettede perspektiver for udviklingen i landdistrikter og lands-
byer. Resultatet er de fem artikler, der præsenteres i denne artikelsamling.

God læselyst! 

Hans Peter Svendler
Realdania 
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som områder præget af landbrugsproduktionens
sideeffekter og landsbyerne som enten i forfald eller
præget at ucharmerende industriproduktion og
andre aktiviteter, der ikke opfattes som fred og idyl
på landet. 

En vis aktivitet er til gengæld ofte udtryk for en del
af den økonomi, der er vigtig for områderne overle-
velse. Men set udefra hører den ikke hjemme i
drømmen om idyllen på landet. I den fremtidige
udvikling er det derfor nødvendigt, at landdistrikter-
ne og de mindre byer tager byboernes opfattelse af
områderne alvorligt. 

Det betyder, at en væsentlig indsats i fremtiden må
vedrøre det udtryk og den udformning, det åbne
land og de mindre byer har. Det er væsentligt frem-
over at gøre en dyd ud af den nye luksus og arbejde
aktivt på at give et klart indtryk af, at de fem dele af
den nye luksus er til stede og til stadighed forbedres.
Det forudsætter en indsats på landet mod tomme,
forfaldne bygninger og mod lugten af gylle og en
indsats i de mindre byer mod larmende industri,
skrotpladser og en forskønnelse af fiskerihavne mv.

Det er nødvendigt at kunne fremvise den nye luksus
for at skabe et vækstgrundlag for udkanterne i
fremtiden. Udkantsområderne skal udvikle det, der
gør dem afgørende forskellige fra metropolområ-
derne. De kan ikke vinde konkurrencen om uddan-
nelse, bymiljø, store virksomheder og global konkur-
renceevne mod de store metropoler. Til gengæld kan
de vinde stort på de andre områder – områderne
indeholdt i den nye luksus.

Opgør med dogmerne
Der er mange dogmer i forbindelse med landdistrik-
ter, som det er nødvendigt at gøre op med. Af

eksempler på opgør med dogmer kan nævnes:   

• Det er ikke forkert at være en bosætningskom-
mune med stor udpendling. 

• Det er ikke forkert at leve af turisme. 
• Sommerbeboere er bedre end ingen beboere.
• Virksomheder kan godt vokse uden højtuddan-

nede medarbejdere. 
• Fjernarbejde kan godt foregå fra en storby –

eksperterne kan bo i København eller Århus. 
• En kommune må og kan godt leve af service. 
• Afstand er lig med transporttid.

Vision for udkantsområderne: Udkant i
udvikling!
Fremtidens erhverv i udkantsområderne
I fremtiden skal erhvervslivet i udkanterne udvikle
sig ud fra det bestående erhverv. Der er langt mere
potentiale i at udvikle de eksisterende virksomheder
og hjælpe lokale med at starte virksomheder end at
forsøge at tiltrække virksomheder udefra.
Fremtidens virksomheder har fået viden og udvik-
ling via erhvervsfremme fra kommune og region.
Disse virksomheder har også fået viden og hjælp til
at passe godt på omgivelserne i form af udseende,
larm og forurening. Samtidig skal de traditionelle
virksomheder inden for fiskeri og landbrug naturlig-
vis fortsætte og udvikles.

Visionen er, at virksomheder med behov for højtud-
dannede i stort omfang benytter de fjernarbejds-
pladser, udkantskommunerne i fællesskab har
oprettet i de to metropoler i hhv. hovedstadsområ-
det og langs den jyske længdemotorvej. Det er langt
lettere at få højtuddannede til at arbejde på afstand,
når de bor i metropolerne, end at få dem til at flyt-
te til udkantsområderne.
Der er desuden blevet skabt mange arbejdspladser
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Udkantsområderne i Danmark er alle præget af
tilbagegang, når vi ser på en række faktorer, der kan
sammenlignes landet over: indbyggere, andel af
unge og yngre i befolkningen, uddannelsesniveau,
andel beskæftigede i de nye erhvervsmæssige vækst-
områder, offentlige serviceinstitutioner og huspriser.
Der er med dette generelle, overordnede perspektiv
ingen ende på de dårlige indikatorer. Men det er et
forkert syn at lægge på geografiske områder i
Danmark, der aldrig vil komme til at ligne
København eller Århus. Alle andre områder i
Danmark er med disse briller på sakket agterud i
udviklingen – også Vejle og Ringsted er bagefter.

For at se potentialet og skabe en vision om fremti-
den i udkantsområderne må vi vende perspektivet.
Udkantsområderne bliver aldrig som Århus Midtby
eller Frederiksberg. Man vil aldrig få en erhvervs-
eller befolkningssammensætning, der ligner. Det er
heller ikke meningen. Landdistrikterne og de små
landsbyer skal ikke være et mini-Danmark, men der-
imod nogle områder, der udvikler sig i en anden ret-
ning end de tæt befolkede dele af landet. Man skal
gå fra at være en udkant til at være den anden kant:
Modvægten til de to store metropoler der vil udgø-
re tyngden i Danmark i fremtiden.

For at vende perspektivet kan vi se på, hvad udkan-
terne har at tilbyde, som ikke kan findes i metropo-
lerne:
• Tid. 
• Rum og plads.
• Fred og ro – fravær af larm og støj.
• Natur og renhed.
• Sikkerhed – fravær af ukendte eller ukontrollable

risici.

Tid, rum og plads samt fred og ro findes på landet
og i landsbyerne i modsætning til metropolerne,

hvor både tid, rum, plads og ro er en mangelvare,
der eksempelvis betales dyrt for i forbindelse med
bosætning. En stor villa med en stor have tæt på
centrum i et roligt kvarter er noget af det dyreste på
ejendomsmarkedet i København. Natur og renhed
kan slet ikke findes i storbyerne. På trods af forsøg
med byøkologi er levealderen i eksempelvis
København noget lavere end i resten af landet –
blandt andet på grund af en høj luftforurening.
Renhed hører også de mindre samfund til, mens
metropolerne er præget af slid, støj og møg. Små
enklaver i storbyen med disse kvaliteter er meget
efterspurgte. Endelig kan storbyen ikke levere sik-
kerhed i form af fravær af ukendte eller ukontrolla-
ble risici. Der er i nutidens bysamfund tale om sta-
dig flere risici, der optræder uforudsigeligt for det
enkelte menneske. Trafikuheld, indbrud, overfald,
terrorangreb, forureningskatastrofer og smitsomme
sygdomme kan nævnes for at illustrere, at det at
leve og færdes i en storby er risikofyldt.

De fem områder er også hovedområder i en artikel
af Hans Magnus Enzenberger i en beskrivelse fra
1990’erne af fremtidens luksus (Enzenberger, 1996).
Enzenberger beskriver materialiseringen af luksus i
en tid, hvor alle materielle goder efterhånden kan
købes. Det bliver til de fem områder og desuden et
ekstra punkt – opmærksomhed.  På den baggrund
kan det konstateres, at fremtidens luksus er at finde
i landdistrikterne og landsbyerne. 

Gør en dyd ud af nødvendigheden: Dyrk den
nye luksus
Nu er det jo ikke alt derude på landet, der dufter af
lavendel og gøgeurt, og i landsbyerne og de mindre
byer findes der også forurening, grimme bygninger
og larm og støj. Det betyder, at når metropol-men-
nesker besøger områderne eller passerer igennem
på vej til andre mål, oplever de ofte landområderne

Udkant i udvikling – det positive fremtidsbillede
JESPER BO JENSEN, FREMTIDSFORSKER, PH.D. 
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og andre tiltag for at revitalisere de ressourcer, der
er bundet i de gamle erhverv i områderne. Der er
også indrettet tilbud til helt unge, der gerne vil have
gang i gaden som i Løkkens storhedstid. Man satser
både på traditionelle turister, der kræver langt bedre
faciliteter i fremtiden, og på deltidsbeboerne, hel-
tidsseniorer, sommerhusbeboerne og tilflyttere fra
udlandet. Dertil kommer endagsturister, der lige
tager nogle timer væk fra metropolernes stressende
tilværelse og nyder den nye luksus i fulde og hurti-
ge drag.

Men det kommer ikke af sig selv. Der skal satses på
at udvikle turistområderne. De traditionelle som-
merhuse er ikke længere så spændende, og der er
meget konkurrence fra nye feriesteder langs
Østersøen, ved Sortehavet og i Tyrkiet. Der skal ska-
bes oplevelser, som kan bindes til det lokale område
og samtidig være attraktive på afstand. Der skal
også udvikles flere aktiviteter, der har interesse i sig
selv, så turister kommer forbi blot for det – i en dag
eller to. 

Det er meget vigtigt, at der skabes bedre faciliteter i
sommerhuse og andre ferieboliger, som standard-
mæssigt er ved at sakke bagud.

For at få det til at fungere imagemæssigt introduce-
res begreberne showtime, primetime og slowtime.
Showtime er midt på sommeren og i de andre gode
ferietider. Der skal der være masser af aktiviteter og
en tydelig feriestemning i området. Alt skal helst
være åbent, og man skal støtte hinanden ved det
høje aktivitetsniveau. Slowtime er de øvrige perio-
der, hvor det er vigtigt, at der faktisk er ro og fred på
feriestederne, så man kan finde plads, stilhed mv.
Det kan så markedsføres som den ægte vare – den
nye luksus. Primetime er højsæson, hvor udvalgte
dele af fritidslivet har åbent, uden at alt er i gang.

Her tilbydes særlige begivenheder inden for bestem-
te områder – det bedste tidspunkt for vindsurfing,
nytårsaften på badehotellet mv.

Fremtidens infrastruktur i udkantsområderne
Afstanden til metropolerne er afgørende – og
afstanden målt i tid. I de områder, der ligger længst
væk, er der derfor brug for at satse afgørende på at
nedbringe transporttiden til metropolerne – specielt
med henblik på at skabe bosætning i landsbyerne
samt for at gavne oplevelseserhverv, der kan leve af
endagsturister mv. En offentlig indsats på dette
område er meget vigtig. 

En indsats i selve områderne, der ofte i showtime-
perioderne er hårdt belastede på vejnet mv., er også
væsentlig for at realisere visionen. Visionen om
udkantsområder der er forskellige fra metropolerne,
og derfor oplever en anderledes, men positiv udvik-
ling i forhold til beboelse, erhverv og image.

Referencer
Enzensberger, H.M. (1996): Reminiszenzen an den Überfluss. Der
alte und der neue Luxus. Der Spiegel 51/1996:108-118.
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inden for service og turisme. På turismeområdet er
det især sket ved at videreudvikle turisme og tilføre
mange nye oplevelseselementer for dagsturisten,
weekendturisten og deltidsbeboerne i området.
Service er især rettet mod deltidsbeboere og tilflyt-
tede seniorer på pension. Mange mennesker arbej-
der kun i området i høj- og mellemsæsonen inden
for turisme og oplevelser. Nogle af dem er deltids-
beboere, andre tager kun ophold i området i højsæ-
sonen, andre igen er tilflyttere.

I fremtidens udkantsområder er det i orden at skabe
arbejdspladser, der kun eksisterer en mindre del af
året. Alternativet er ingen arbejdspladser.

Fremtidens beboere i udkantsområderne
Den eneste mulighed for at vende affolkning af
landdistrikterne og landsbyerne og tilbagegangen i
byerne er blevet benyttet. I fremtidens udkantsom-
råder kan man frit købe eller leje sin anden eller
tredje bolig. Ønsker man et nedlagt landbrug, fami-
lien kan bo i nogle uger om året, er det tilladt at
købe sådan et. Husene i landsbyerne kan også være
beboet på deltidsbasis, og der er meget friere mulig-
heder i sommerhusområderne for at erhverve
almindelige huse til at bebo på deltid.

Udkantsområder kan på den måde få maksimalt
udbytte af tendensen til at have mere end en bolig.
I dag er boligforbruget pr. person i Danmark på ca.
54 m2. Det er vokset kraftigt de seneste 40 år og
forventes at fortsætte med at vokse. De bestående
boliger bliver større, men nok så vigtigt  er, at bolig-
forbruget  stiger gennem erhvervelse af den anden
og den tredje bolig. En moderne familie vil om nogle
år måske råde over en primær bolig i en af metro-
polerne, måske en feriebolig i Danmark eller udlan-
det samt en bolig, familiens medlemmer kan trække
sig tilbage til, når der er brug for mere af den nye

luksus – tid, ro, plads, natur, renhed og sikkerhed.
Denne anden eller tredje bolig vil blive benyttet
mere end et traditionelt sommerhus og kan dermed
danne basis for deltidsbeboelse i udkantsområderne.
Da mange typer af job allerede i dag og i endnu høj-
ere grad fremover vil give mulighed for at fjernar-
bejde i kortere perioder, vil det ikke blot blive som-
mergæster, men en ny slags egentlige indbyggere –
blot på deltid.

Deltidsbeboere og sommerhusejere vil i mange til-
fælde ved indgangen til seniortilværelsen blive faste
beboere. Dertil kommer, at udkantsområderne skal
tiltrække helt nye tilflyttere til en god seniortilvæ-
relse. Det kræver fokus på både offentlig service og
muligheder for at købe privat service. Tilflyttere fra
de tætbefolkede områder i Europa f.eks. Holland er
en oplagt mulighed for at tiltrække flere beboere.

Landsbyerne i udkantsområderne vil i fremtiden
med en forskønnelsesindsats indeholde mange kva-
liteter for børnefamilier. Man kan i Danmark, som
det er lykkedes i Frankrig, gennem en aktiv indsats
godt vende befolkningsudviklingen i udkantsområ-
derne. Men det er afgørende, at man kan komme
hurtigt fra landsbyerne til arbejdspladserne i metro-
polerne. Derfor er den trafikale afstand til området
omkring henholdsvis Århus og København afgøren-
de for disse muligheder. Inden for en pendlerafstand
på 60-75 minutter hver vej kan det lykkes.

Fremtidens turisme og oplevelsesbranchen i
udkantsområderne
Turisme og oplevelsesindustrien vil være en af de
væsentligste drivkræfter i mange udkantsområders
erhvervsmæssige udvikling i fremtiden. Rekreative
områder kombineret med wellness, sportsaktiviteter
og oplevelser i naturen er i fremtiden også kombi-
neret med fisketure med ægte kutter, smageaftener
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Er det så det? Skal man så bare trække stikket ud,
flytte mod vækstcentrene og blot konstatere, at en
æra er forbi? Eller kan man ryste forskrækkelsen af
sig, se fremad og tage udgangspunkt i en udvikling
funderet i egne præmisser?

Fakta er, at vi reelt har så rigt et samfund i dag, at vi
uden tøven giver os i kast med at overveje disse
spørgsmål. Vi har råd til at indtage det standpunkt,
at en ‘laissez faire’-politik med fortsat forfald, som
det mest realistiske scenarium i den fremtid vi kan
overskue, ikke er bæredygtigt. Vi er i en ressource-
mæssig position, som tillader os at overveje, om vi
vil løbe en økonomisk risiko i forsøget på at ændre
en negativ udvikling i et udkantsområde til trods for,
at denne negative udvikling er selvskabt i bestræ-
belserne for at øge den samlede velfærd.

Men når gamle tider er uigenkaldeligt forbi, og for-
faldet er en uønsket udvikling, hvad er det så for en
udvikling, vi reelt ønsker? Med bæredygtighedskra-
vet i hånden er ønsket i dag for udkantsområderne:
At tilvejebringe et nyt udviklingsmæssigt ståsted
som af sig selv er i stand til at skabe ny aktivitet og
attraktivitet. En ineffektiv ‘respiratorøkonomi’, der er
etableret alene for bevarelsens skyld, er lige så lidt et
alternativ, som en hårdtpumpet, vækstfokuseret
vidensøkonomi er. 

Udvikling kan naturligvis ikke købes for penge, der-
til er fænomenet alt for komplekst og uforudsige-
ligt, men man har mulighed for at påvirke udvik-
lingen indirekte ved at ændre på udviklingsforud-
sætningerne. Man kan ikke afvise, at tilfældige
omstændigheder – globale eller lokale – på et tids-
punkt kan frembringe dette nye, udviklingsmæssige
ståsted, men det aktuelle spørgsmål er, hvilke mulig-
heder vi har ‘her og nu’ for at ændre forudsætning-
erne for den udvikling, vi ønsker?

På det overordnede plan viser erfaringer fra ind- og
udland, at en fundamental ændring af den økonomis-
ke dynamik i en region dels fordrer grundige og ind-
sigtsfulde overvejelser, dels kræver en betydelig res-
sourcetilførsel over en længere periode. Samtidig lader
det til, at meget koncentrerede punktvise indsatser
har større virkning end den meget brede tilgang.
Strategien med punktvise indsatser (spydspidsstrate-
gi), hvor ressourcerne koncentreres, er, at man relativt
hurtigt opnår en bæredygtighed for den enkelte ind-
sats og hermed den ønskede virkning. Derudover – og
måske endda endnu vigtigere – udnytter spydspids-
strategien det fænomen, at succes har en afsmittende
og skabende effekt. Succes skaber identitet og mod på
nye initiativer. Dertil har man også mulighed for at
optimere afkastet af en spydspidsindsats ved at prio-
ritere de indsatser, som med størst sandsynlighed af
sig selv kan afføde spin-off-effekter.

Med spydspidsstrategien ønsker man med andre ord
hurtige og mærkbare resultater, men samtidig stilles
man over for den kyniske beslutning at prioritere
mellem de mulige indsatsområder og sågar at kom-
binere udviklingsstrategier med afviklingsstrategier
om nødvendigt. Det vil i praksis være umuligt at
gribe alt, hvad der forfalder, og da forfaldet ikke er
et ønskværdigt alternativ, må strategien nødvendig-
vis blive afvikling i stedet.

I forhold til den konkrete problemstilling kan der
mere specifikt opstilles følgende forudsætninger for
bæredygtige udviklingspotentialer:

• Tilstedeværelsen af ressourcestærke mennesker.
Hvis de gode ideer ikke er forankret i ressource-
stærke mennesker med hjerteblod og engage-
ment – de såkaldte ildsjæle – så opnår man ikke
det afgørende innovative moment, der skal til for
at skabe de fundamentale ændringer.
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Historien har vist os, at gamle lokalsamfund forgår
og nye opstår. Sådan har det altid været. Den infra-
strukturelle, samfundsøkonomiske og teknologiske
udvikling har igennem århundreder flyttet rundt på
mennesker og skiftevis skabt og opløst indbygger-
koncentrationer. I dag er udkantsområderne særligt
udsatte og forbigås af den udvikling, som kendeteg-
ner andre områder i landet. Udkantsområderne mis-
ter kadence, og udviklingsforudsætningerne synes
at erodere. Absolut eller relativ tilbagegang bliver
kendetegnende. 

I den globaliserede verden flyder kulturerne sam-
men mere end nogensinde. Nye strukturer bevirker,
at den geografiske – eller stedbundne – diversitet
udvandes og erstattes af en diversificering i andre
dimensioner. Derfor er der noget uigenkaldeligt ved
en civilisations forfald, når kulturerne, historierne,
traditionerne, dialekterne og minderne toner lang-
somt ud. Vi føler os kulturmæssigt fattigere, selvom
vi ved, at nye kulturer hele tiden opstår.

Problemet ligger ikke i, at landområder ikke er befol-
kede, det har vi det såmænd godt nok med. Ubeboet
natur anses sågar for at være en ressource i dag. Det
er selve affolkningen og forfaldet, der skræmmer,
også selvom historien fortæller os, at forfald et sted
næsten hænger uløseligt sammen med udvikling et
andet. Vi ønsker helt naturligt ikke at være en del af
forfaldet, og i det moderne velfærdssamfund bryder
vi os heller ikke om at blive konfronteret med forfal-
det.

Til trods for at respekten for ‘det der var’ sidder i de
fleste af os, er den markedsdrevne, teknologiske
udvikling i besiddelse af en mekanisk kynisme, som
vi vanskeligt kan styre. Den udvikling, som vi ser i
udkantsområderne, er en konsekvens af globalise-
ringen. I vores iver for at nedrive handelsbarrierer,

effektivisere markedsøkonomien og udjævne ind-
komstdistributionen har vi været med til at skabe
det globale marked. Det er et valg, vi alle har været
med til at tage for at styrke velfærden.

I denne globale verden intensiveres konkurrencen
løbende. Set i europæisk sammenhæng er det ikke
blot landsbyer i udkantsområder, der har været
udsatte, men også storbyer, som ikke har haft for-
udsætningerne for eller evnerne til at tilpasse sig
globaliseringens vilkår.

Storbyerne i Europa kæmper i dag en hård kamp om
at opnå en stærk position i den tempofyldte videns-
økonomi, og deres indædte kamp vil intensiveres i
fremtiden. Med næb og kløer vil de søge at udbygge
deres vækstgrundlag, og i den sammenhæng er
befolkningens kritiske masse afgørende i forhold til
at sikre de bedste universiteter, den bedste
forskning, de største kapitalressourcer osv. Derfor vil
storbyerne fortsat gøre alt for at tiltrække en stadig
større del af befolkningen med boliger, infrastruktur,
kultur, byliv, fritidstilbud, børnefamilietilbud osv.

Vi kan i dag se, at udkantsområderne ikke kan hamle
op med denne udvikling. Virksomhederne og den
menneskelige kapital søger mod vækstcentrene, og
grundlaget for velstand og udvikling forsvinder.
Konsekvensen er forfald i udkantsområderne, men i
national, samfundsmæssig kontekst er den samlede
velfærd øget – i teorien til gavn for os alle, men i
praksis måske ikke.

Da der ikke er tale om en længerevarende lavkon-
junktur, men en strukturel samfundsændring – et
fænomen der som sagt er pågået mange gange
igennem historien – må vi erkende, at de gamle tider
ikke vender tilbage.

Bæredygtige udviklingspotentialer i udkantsområderne
ANDERS ULRICH, BUSINESS MANAGER, RAMBØLL MANAGEMENT 
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den negative udvikling i søgningen til skolerne
vendt. Skolerne ligger ofte relativt afsides ude på
landet, og der er flere eksempler på, at denne udvik-
ling har bidraget til en revitalisering af omkringlig-
gende landsbyer. Flere af skolerne henvender sig i
dag internationalt og kan tilbyde modersmålsunder-
visning i en række sprog, mens fællessproget dog er
engelsk. Samtidig øger skolerne deres internationa-
le appeal ved at specialisere sig i eksempelvis kunst-
fag og sport, og til disse formål tøver man ikke med
at hente højt kvalificerede kompetencer ind.
Skolerne rummer både folkeskole og gymnasium, og
den positive udvikling har bl.a. bevirket, at man i
flere tilfælde overvejer at tilknytte bacheloruddan-
nelser til kostskolerne i eksempelvis økonomi, kunst-
fag, event- & sportsmanagement og turisme mv.

Wellness
I Østrig har man gennem mange års målrettet ind-
sats etableret et lukrativt forretningsområde for
landdistrikterne. Wellness er blevet en industri, som
lever i bedste harmoni med de smukke omgivelser.
Der er tale om et initiativ med massive investering-
er i branding, resorts og vidensopbygning.
Wellnesscentrene er i dag koblet op på den nyeste
forskning inden for sundhed, og centrene ansætter
ansete eksperter til at udvikle deres kompetencer,
produkter og services. Initiativet har udgangspunkt
i de historiske traditioner inden for kurbade og
rekreation i Østrig, men er i dag blevet til en højpo-
leret kommerciel forretning, som beskæftiger
mange og udgør et meget væsentligt eksistens-
grundlag for landsbyerne i området.

Inden for samme tema kan man henvise til det pri-
vate initiativ Lübker Golf Resort på Djursland, som
allerede inden færdiggørelsen må konstateres at
være en succes, som ikke blot har tilvejebragt aktivi-
tet og attraktivitet, men i høj grad også har skabt

grundlaget for nye initiativer i området.

Jagt- og fiskeri-konsortier
I Polen og Ungarn har man haft succes med at
samle store områder i jagtkonsortier. Der er tale om
meget ambitiøse samarbejdsprojekter mellem
lodsejere, turistorganisationer, jagtselskaber og
offentlige myndigheder. Man høster i princippet i
dag fordelen af mange års meget ineffektiv land- og
skovbrugsvirksomhed, som har bevirket, at store
landområder har stået uberørt hen og derved skabt
grundlaget for et meget rigt dyreliv over store area-
ler. Konsortierne er i dag virksomheder med million-
omsætninger, som har skabt beskæftigelse, og som
tiltrækker mange ressourcestærke, jagtinteresserede
turister til området.

I udkantsområderne i Danmark har man trods alt
ikke store uberørte arealer i samme omfang, men
der er et grundlag for at skabe et unikt og rigt jagt-
terræn gennem eksempelvis landdistriktsprogram-
met. Dette såfremt lodsejere, interessenter og myn-
digheder er indstillet på at gå sammen om en fælles
indsats, hvor der etableres en langt mere sammen-
hængende og vildtvenlig anvendelse af landskabet.

Biobrændsel 
Sverige har en stor tradition for anvendelse af bio-
masse til energiformål. Denne anvendelse er trådt
ind i en ny æra med bl.a. produktion af flydende bio-
brændstoffer til biler. Produktionsanlæg og demon-
strationsanlæg skyder op i landdistrikterne, og man
kan opleve små teknologiske enklaver i det åbne
land, som forsøger at forfølge ideen om et nulemis-
sionssamfund i fremtiden. Den seneste udvikling er
decentrale brændselscelleanlæg baseret på biome-
tanol. Teknologien rummer mulighed for at etablere
energieffektive, decentrale småskala-kraftvarme-
værker, hvilket kan revolutionere forsyningsstruktu-
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• Rigelig risikovillig kapital. Det er væsentligt, at
indsatserne hviler på et fuldbyrdet grundlag.
Risikovilligheden betyder ikke, at man giver køb
på afkastkravet, om end det vil optræde i noget
mere langsigtet perspektiv, end der normalt for-
bindes med investeringer. For at den fundamen-
tale ændring kan indtræde, er indsatsernes
omfang afgørende. Er ressourcerne utilstrækkeli-
ge, risikerer indsatserne at grundstøde længe
inden, deres potentiale er indfriet.

• Opbakning og appeal. En bred folkelig opbakning
er ønskelig. Hvis ikke den tilstræbte udvikling er i
rimelig overensstemmelse med ønskerne i lokal-
befolkningen, har indsatsen et ualmindeligt dår-
ligt udgangspunkt. Hvad der dog er endnu mere
væsentligt, er den almene appeal. På grund af
den nuværende økonomiske situation i
udkantsområderne vil bæredygtigheden hoved-
sageligt bero på en ressourcetilførsel (mennesker,
kapital og viden) udefra, og derfor er det afgø-
rende, at indsatsen har – hvis ikke en internatio-
nal appeal – så i det mindste national appeal. Der
skal skabes en fornyet og markant interesse for,
at ressourcerne – af sig selv – strømmer til områ-
det udefra.

• Ændret plankultur. En regional opblødning af
den klassiske planlægningskultur som i de senes-
te årtier med rette har haft tyngdepunktet i at
begrænse de uhensigtsmæssige konsekvenser af
vækstsamfundet. I forhold til udkantsområderne
skal tyngdepunktet flyttes mod at muliggøre
vækstinitiativer frem for at hindre dem.

• Udgangspunkt i egne styrker. Ved at vende fokus
fra hvad man har mistet og forbigået til i stedet
at være rettet mod de muligheder, egne styrker
rummer, er den halve succes allerede skabt. Det

handler om selv at sætte dagsordenen og spille
med i det spil egne forudsætninger tillader.
Fortaber man sig i den ulige kamp med storbyer-
ne og vækstcentrene, fastlåses man i en blind-
gyde. 

• Fremadrettet fokus. Der skal være fokus på frem-
adrettede initiativer, som er i harmoni med tidens
tendenser. Landsbyernes fremtidige eksistens-
grundlag skabes ikke gennem bevarelse af kul-
turarven, sammenhængen er i princippet
omvendt. Landsbyernes eksistensgrundlag er
nødt til at være i tråd med tid og tendenser.
Kulturarven kan være med til at højne attraktivi-
teten, men tilvejebringer ikke af sig selv den
bæredygtige, økonomiske aktivitet. Fokus skal
først og fremmest være på det, der aktivt kan
give næring til en revitalisering af landsbylivet.

I rapporten “Ny dynamik i Danmarks yderområder”
(Realdania, 2006) er oplistet tre udviklingstemaer,
som tjener et godt formål i at udstikke det hand-
lingsrum, der gør sig gældende for udkantsområ-
derne. I virkeligheden går de bæredygtige potentia-
ler sandsynligvis på tværs af disse tre temaer.
Derudover er det vanskeligt at opstille en menings-
fyldt typekarakteristik for bæredygtige udviklings-
potentialer. Derfor er der i det følgende peget på en
række konkrete eksempler for, hvorledes forudsæt-
ningerne for en ny udvikling kan påvirkes succes-
fuldt. Eksemplerne er hentet i ind- og udland og
tager i rimelig grad udgangspunkt i de tre udvik-
lingstemaer og i de ovenstående opstillede forud-
sætninger. 

Kostskoler
Erfaringer fra England og New Zealand viser, at efter
kostskolekulturen er blevet gjort tidssvarende, og
der er gjort op med tidligere tiders fordomme, er
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Hvis man for 100 år siden skulle beskrive naturkva-
liteternes betydning for udviklingen af landdistrik-
ter og landsbyer, ville begrebet naturkvalitet være
relateret til de produktionsmæssige potentialer i
naturen: agerjordens bonitet, kvaliteten af eng eller
overdrev til græsning og høslet, mulighed for ved-
produktion, jagtmuligheder og lignende.
Befolkningen i landdistrikter og landsbyer var tæt
forbundet med den naturbaserede produktion,
enten som fiskere, landbrugere og ansatte i land-
og skovbruget eller som beskæftigede med at tilvej-
ebringe den nødvendige erhvervsservice og vedli-
gehold af teknisk og social infrastruktur: som
smede, dyrlæger, præster, skolelærere eller vej-
mænd.

Kvaliteten af jordbrugslandskabet har stadig stor
betydning for den landbrugsmæssige produktion
og dermed for en del af udviklingen i landdistrik-
terne. Men selv om landbruget optager den største
del af arealet i landdistrikterne, beskæftiger det
ikke mere den største del af befolkningen, og
landsbyerne er kun i meget lille omfang – om over-
hovedet – forbundet med landbrugsproduktionen.
Naturkvaliteternes betydning for landsbyer og
landdistrikter må derfor også ses i sammenhæng
med deres betydning som brugs- og herligheds-
værdier for bosatte og rekreative brugere i lands-
byer og landdistrikter i vores urbaniserede sam-
fund.

Denne artikel argumenterer for at se landsbyerne i
en urban kontekst. Der redegøres for dagens byud-
vikling i relation til landdistrikter og landsbyer, for
landsbyernes sammenhæng med landskabet og for
betydningen af adgang til landskab og natur.
Endelig giver artiklen et bud på de udfordringer,
kommunerne står over for med overtagelsen af
ansvaret for planlægning i det åbne land.

Den regionale netværksby – hvor går grænsen?
Artiklens behandling af landsbyerne og deres udfor-
dringer tager udgangspunkt i den udvikling af den
grænseløse by, som er emne for forskningen i
Center for Strategisk Byforskning (se www.byforsk-
ning.dk). Den grænseløse by refererer til tre tenden-
ser i byudviklingen: 

• At globalisering påvirker erhvervsgrundlaget i de
danske byer.

• At de enkelte bysamfund integreres til sammen-
hængende, regionale byområder, hvor grænsen
mellem by og land er mere flydende end tidligere.

• At beslutninger om bypolitik ikke kun tages i
byrådet, men også i netværk og partnerskaber. 

Tendenserne beskrives i den internationale litteratur
med ord som metropolisering, netværksby, metapol,
funktionelle byregioner, zwischenstadt, cittá diffusa
eller metropolitan landscapes. I denne sammenhæng
er det særlige fokus udvikling af den regionale net-
værksby og ændringerne af de bynære landskaber,
fordi disse forhold har betydning for landsbyers og
landdistrikters fremtidige udviklingsmuligheder.

Globaliseringen giver i dag et nyt grundlag for byer-
ne, som på én gang både koncentreres og opløses.
Den økonomiske aktivitet koncentreres i storby-
regionerne, men de vokser til gengæld langt ud over
deres gamle grænser og inkluderer som storbyom-
råde både provinsbyer, landsbyer og landområder i
et regionalt netværk af boligområder og arbejds-
pladser. I disse storbyregioner bliver skellet mellem
by og land svagere end før: Det åbne land i de
bynære områder bliver mindre tilknyttet egentlig
landbrugsproduktion og indgår i stigende grad i
byregionen som rekreative besøgssteder og attrakti-
ve bosteder med byens jobmuligheder inden for
pendlingsafstand. Man kan sammenfattende sige, at
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ren i områder med lav befolkningstæthed. Denne
vision har bragt forskerne og den teknologiske
udvikling ud i landdistrikterne, og den internationa-
le interesse er massiv.

Herhjemme er der etableret og projekteret flere
store produktionsanlæg for flydende biobrændsel.
Principielt kunne et eller flere af disse anlæg være
placeret i udkantsområderne.

Motorvej/højhastighedstog
Danmark er et lille land, og vi pendler som aldrig
nogensinde før. En tidssvarende, fysisk infrastruktur
med forholdsvis bekvem adgang til motorvej og
bane kan gøre en afgørende forskel. Den planlagte
motorvej mellem Odense og Svendborg, hvoraf den
første etape snart åbner, har allerede haft en tydelig
effekt på regionen. Flere landsbyer i regionen mel-
der, at affolkningen er standset, og der kan konsta-
teres en positiv befolkningstilvækst. Samtidig fun-
gerer den forbedrede infrastruktur som et befriende
åndehul for lokalbefolkningen. Fornemmelsen af
ikke længere at være afskåret omverdenen giver i sig
selv anledning til positiv stemning og fornyet gå-
på-mod.

Bæredygtigheden ligger ikke alene i de prioriterede
indsatser, man iværksætter. Det afhænger også af,
hvorledes de iværksættes. Ideen om et regionalt
udviklingsselskab forekommer oplagt, men set-
uppet skal være rigtigt. Selskabet bør være i besid-
delse af en betydelig økonomisk gennemslagskraft
og være frigjort af komplicerede beslutningsproces-
ser. Med statens successivt regionens og kommu-
nernes rolle som de væsentligste bidragsydere taler
erfaringerne fra udlandet for anvendelsen af arms-
længdeprincippet i forhold til det politiske system.
Der skal være tale om en resultatorienteret og hand-
lekraftig enhed, som skal styres efter sit etablerings-

formål, men i øvrigt handle frit inden for dette og i
tæt samarbejde med de øvrige kapitalkilder, der er til
rådighed. Samtidig bør langt den overvejende del af
kapitalanvendelsen have karakter af investeringer
med eksplicit formulerede og målbare afkastkrav
frem for bevillinger af tilskud. Dette vil sikre et
udtalt resultatfokus i de projekter, der prioriteres.

De bæredygtige udviklingspotentialer er til stede, og
med den rette og tilstrækkelige indsats kan de også
indfries. Spørgsmålet er, i hvilken udstrækning man
er indstillet på at forfølge potentialerne. Men for at
kunne afgøre dette, er man først og fremmest nødt
til meget præcist at afklare det egentlige formål
med at revitalisere udkantsområderne. Svaret på
dette spørgsmål er i virkeligheden det mest afgø-
rende i forhold til vurderingen af bæredygtigheden i
de enkelte udviklingspotentialer.

Referencer 
Realdania (2006): Ny dynamik i Danmarks yderområder – 
landdistrikter og landsbyer. Udarbejdet for Realdania af Sven
Allan Jensen AS.
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problem for netværksbyen som helhed, hvis det pro-
ducerende fuldtidslandbrug presses ud af regionen
på grund af bybefolkningens efterspørgsel på land-
brugsejendomme. På længere sigt kan det nemlig
betyde, at landskaberne bliver mere lukkede og util-
gængelige, samt at de mister den landbrugsmæssi-
ge benyttelse, der sikrer opretholdelsen af mange af
kulturlandskabets kvaliteter.  

Landsbyen og det omliggende landskab
En landsby er en større eller mindre samling huse
beliggende i det åbne land. Landsbyen har en histo-
risk tilknytning til landbrugserhvervet (eller fiskeriet
ved kysterne), men denne tilknytning er i dag for-
mindsket. Ofte er der ingen eller få aktive landbrug i
landsbyerne, og de resterende landbrug vil for
hovedpartens vedkommende flytte ud i løbet af de
næste få år. Nabogener, miljølovgivningen samt
behovet for nye og større produktionsanlæg gør det
nødvendigt.  

Dermed bliver landsbyens primære funktion at være
et boligområde i den regionale netværksby – evt.
med mulighed for erhverv – og karakteriseret ved at
være af begrænset størrelse og ligge for sig selv,
langt fra andre boligområder og i tæt kontakt med
det åbne land. Hvis man ønsker at sikre en fremtid
for landsbyerne, er det nødvendigt at tænke dem ind
i en byudviklingssammenhæng og overveje, hvilke

boligrelaterede attraktioner de kan tilbyde, og hvor-
dan disse kan sikres og udvikles. Landsbyer kan
typisk ikke tilbyde så gode service- og kulturudbud,
som man finder i byerne, og det vil være urimeligt
dyrt at opgradere landsbyerne til at kunne det
samme som de større byer og boligområder. Men de
kan qua deres beliggenhed tilbyde nærhed til natur
og landskab – en kvalitet der værdsættes og nævnes
som trækplaster af mange, der flytter på landet og
til landets udkantsområder (Ærø m.fl., 2004;
Præstholm m.fl., 2002). Men for at kunne udnytte
denne konkurrencefordel er der to vigtige forudsæt-
ninger: Dels at der tages hensyn til naturkvalitet i
planlægningen af landsbyernes afgrænsning mod
og samspil med det åbne land, dels at der er adgang
til de omgivende jordbrugslandskaber.

Et eksempel på planlægning for grænsen mellem
landsby og landskab er området nord for Randers
Fjord fra Dronningborg og østpå. Her ligger fire
landsbyer – Tjærby, Vestrup,  Albæk og Østrup – hvor
de sidste landbrug nu er ved at flytte ud fra lands-
byen til store, nye produktionsbygninger ude i land-
skabet. De tilbageblevne landbrugsbygninger, som er
en integreret del af bymiljøet, ligger tilbage og for-
falder, fordi det ikke er tilstrækkeligt attraktivt at
investere. Analyser af udflytningssagerne viser, at de
har været præget af nabokonflikter, enkeltsagsbe-
handling uden koordinering, en svær dialog mellem
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den enkelte by i dag er mere afhængig af sammen-
spillet med andre byer end af det omgivende land-
brug, men dette betyder ikke, at byen er uafhængig
af det åbne land som sådan.  

Disse tendenser synliggøres bl.a. i de kortbilag, der er
udarbejdet i forbindelse med Landsplanredegørelse
2006, og som ret klart viser, at der tegner sig to stor-
by-regioner i Danmark (København/Sjælland og
Århus/Østjylland), som vokser økonomisk og
befolkningsmæssigt. Befolkningstilvæksten er størst i
det østjyske område fra Viborg til Fredericia og på
hele Sjælland. Det samme gælder tilvæksten i
arbejdspladser, der dog koncentreres mere omkring
de regionale centre. Prisstigninger i parcel- og ræk-
kehuse har fra 2000-2005 været stærk i de smukke,
kystnære og efterhånden også ‘bynære’ kommuner i
udkanten af Sjælland og omkring andre større byer
(Miljøministeriet, 2006). Prisniveauet påvirker også
landbrugsejendommene, viser undersøgelser fra
Danmarks Jordbrugsforskning, hvor priserne på stue-
huse er markant højest i bynære områder og særligt
i de større byers opland (Kristensen m.fl., 2005).

Drivkraften i denne udvikling er formentlig vores evne
og vilje til at rejse længere i det daglige, kombineret
med et mere specialiseret og kompliceret arbejdsmar-
ked. Det er dokumenteret gennem gentagne pend-
lingsundersøgelser udført af Miljøministeriet.
Hovedtendensen i disse er, at pendlingsoplandene,
dvs. det, der kan betragtes som sammenhængende
arbejdsmarkeder, er blevet ganske markant større gen-
nem de seneste 20 år. Mens et pendlingsopland tidli-
gere typisk var knyttet til de større købstæder, dækker
de sammenhængende pendlingsoplande nu adskillige
købstæder. Igen fremtræder særligt hele Sjælland som
et storkøbenhavnsk pendlingsområde, ligesom det
østlige Jylland fremtræder som et sammenhængende
område (Miljøministeriet, 2006).

Disse statistiske billeder betyder naturligvis ikke, at
hele Sjælland og Østjylland er dækket af by i bebyg-
gelsesmæssig forstand. Der er masser af åbent land,
landdistrikter og landsbyer, der imidlertid synes at
indgå i den bymæssige kontekst. Landbrugets struk-
turudvikling med stadig færre produktionsejendom-
me bidrager formentlig til denne udvikling i og med,
at mindre landbrugsejendomme og huse i landsbyer
overgår til ejere, der essentielt er bymæssigt orien-
terede, men som ser en bolig i det åbne land som et
attraktivt alternativ til en bybolig. Dette er doku-
menteret både som generel tendens og på case-
niveau i hovedstadsregionen (Ogstrup og Primdahl
1996; Primdahl, 2006). I Center for Strategisk
Byforskning undersøges det p.t., hvordan denne
tendens udfolder sig på landsplan.

Mens forskellene mellem by og land, center og for-
stad, samt storby og provinsby synes at få mindre
betydning, er forskellene mellem de store byregioner
og udkantområderne blevet mere betydningsfulde.
Selv i et lille land som Danmark er det en tydelig
tendens, at udkantsområderne har problemer med
at opretholde en sund, økonomisk udvikling: Her
skabes færre arbejdspladser end i de bynære områ-
der, befolkningstallet stagnerer, og boligmarkedet er
vigende (Miljøministeriet, 2006). 

Problemet omkring ‘den regionale netværksby’
baseret på høj mobilitet er for det første, at den
pendlingsaktivitet, der er nødvendig for ’byens’
sammenhæng, er stor og belaster vejanlæg, miljø og
landskab. En satsning på en yderligere decentral
udvikling f.eks som en øget udbygning af veje og
boliger i landsbyer og i landdistrikter vil øge miljø-
belastningen. Større boligudbygninger vil desuden
lægge beslag på det åbne land og kan derved udhu-
le de naturkvaliteter, som er en attraktion ved land-
distrikter og landsbyer. For det andet kan det være et
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Landsbyen Albæk ved Randers
Fjord i 2001 – et værdifuldt kul-

turmiljø som trues af ukoordine-
ret udvikling: Udflytning af land-
brugsproduktionen fra de gamle

slægtsgårde i landsbykernen
samt nyopførelse af parcelhuse
på stenalder-havskrænten over

landsbyen.
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generelt, at danskerne bruger naturen meget, først
og fremmest skoven samt strande og kyster, som jo
er offentligt tilgængelige. 75 millioner besøg om
året i skovene bliver det til, og antallet er steget
siden 1970’erne. Stigningen er først og fremmest
sket i de bynære skove, mens skovene i landdistrik-
ter og længere fra de store byer generelt har ople-
vet et fald. Der er også sket et fald i den transport-
tid, folk bruger for at komme i skoven og af besø-
genes længde, særligt i udkantsområderne (Jensen,
2003; Jensen og Koch, 1997; Koch 1980; Koch
1978). Tæt adgang til landskab og natur er helt
afgørende for, hvor meget den bruges (Jensen og
Skov-Petersen, 2002; Jensen m.fl., 2005), og det
betyder, at den gode og tætte adgang til naturom-
råder er helt essentiel for landsbyernes kvalitet
som boligområde, hvad  naturkvaliteter angår. Selv
om det ‘at gå en tur’ stadig er den helt overvejen-
de aktivitet i danskernes naturbrug, er der en ten-
dens til at rekreative aktiviteter bliver mere diffe-
rentierede og inkluderer heste, mountainbikes, rol-
lespil osv. En attraktion ved landsbyerne kunne
være, at der var gode muligheder for at udøve
sådanne mere pladskrævende aktiviteter.
Den forringede adgang til landskabet, som er omtalt

ovenfor, opvejes i nogen grad af nye tiltag. Her kan
man bl.a. fremhæve de nationale, regionale og kom-
munale stinet som et succesfuldt bidrag til at gøre
landskaberne tilgængelige for bybefolkningen. Et
mere lokalt initiativ som ‘Spor i landskabet’ (der har
skabt ca. 130 nye stiforløb på private arealer) kan
fremhæves som et godt initiativ, baseret på lods-
ejerenes egne ønsker om at give adgang til deres
ejendom. De regionale stier er rettet mod lang-
distancetrafik, mens ‘Spor i landskabet’ er lokale
stier på enkeltejendomme. I forbindelse med kom-
muneplanlægning, strategier for landsbyer eller
udviklingsprojekter, vil gennemtænkning af rekreati-
ve adgangsforhold være af værdi. Adgang til priva-
te skove er en særlig problemstilling. Her er der prin-
cipielt offentlig adgang, men ikke altid gode stinet,
og problemer f.eks. omkring adgang til hest viser, at
der er interessekonflikter, som en kommune kunne
medvirke til at løse.

De nye kommuners ansvar
Fremover kommer kommunerne til at overtage
regionplanernes gode traditioner og videreføre dem
i en ny form i den kommunale planlægning. Dette
bør give anledning til overvejelser om, på hvilken
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parterne og mangel på adækvate
planværktøjer til at kunne gennemfø-
re en bedre planlægning, der kan
koordinere lokalområdets udvikling og
tilgodese landskabskvalitet, kulturmil-
jø samt produktions- og nabointeres-
ser (Nellemann m.fl., 2004). Arbejdet
har også vist, at der er stor forskel på
konsekvenserne af alternative måder
at udflytte landbrugsbygningerne på,
ikke mindst med hensyn til synlighe-
den i og samspillet med landskabet.
Ved hjælp af landskabskaraktervurde-
ring og helhedsorienterede, lokale
områdestrategier er der mulighed for
at optimere samspillet mellem land-
brugsbygninger og landskab også i
relation til nærliggende boliger/lands-
byer, særligt hvis man også arbejder
med andre tiltag til ændring eller for-

bedring af naturkvaliteten, f.eks skovrejsning.  

Boligudbygning i form af udstykning af større eller
mindre parcelhuskvarterer i tilknytning til landsby-
er er en strategi, som bør bruges med varsomhed.
Dels, som nævnt ovenfor, af hensyn til byregioner-
nes samlede sammenhæng og pendlingsniveauet,
dels fordi selv større udstykninger næppe er nok til
at opretholde en allerede hensygnende service.
Men også fordi større udstykninger kan ødelægge
de kultur- og naturværdier, der findes i og omkring
landsbyen: De kan bryde forbindelsen mellem
landsby og landskab eller direkte skæmme eksiste-
rende landsbykvaliteter. I eksemplet fra Albæk er en
parcelhusudstykning placeret på en bakketop lige
over landsbyen, med god udsigt over Randers
Fjord. Fint for de nye indbyggere, men ikke nød-
vendigvis for beboerne i den eksisterende landsby
eller for de landbrug, der fortsat skal fungere i det

tilgrænsende landskab.

Rekreativ brug af landskabet
Natur og landskab er en vigtig grund til at flytte til
udkantsområder og landdistrikter (Præstholm m.fl.
1999, Ærø m.fl. 2005). Men desværre er forholdet
mellem landsby og landskab ofte: ‘Nok se – ikke
røre’. Landskabet ligger der, men i form af privat og
opdyrket jord, som ikke er tilgængelig, og ofte er der
ikke tænkt i stiforbindelser og adgang til de nær-
meste naturområder og skove. 

Naturfredningsloven af 1972 har bestemmelser om
offentlig adgang til uhegnede og udyrkede arealer,
f.eks. eng og mose, og der er offentlig adgang i såvel
offentlige som private skove. Imidlertid er der over
de sidste mange år sket en reduktion af de markveje,
som fører til disse naturtyper. I fire cases, hvor udvik-
lingen fra 1950 til 1988 blev undersøgt, var mellem
40 og 50 pct. af markvejene forsvundet i perioden.
Det gjaldt dels adgangsveje mellem gårde og lands-
byer, dels adgange til halvnaturarelaer som eng og
mose (Højring og Caspersen, 1999). Hertil kommer, at
vi i planlægningen af udstykninger, der trafikforsy-
nes fra ydre omfartsveje, i Danmark har en tilbøjelig-
hed til at afskære den enkelte by fra en direkte kon-
takt til det åbne land. Et illustrativt eksempel på
betydningen af direkte kontakt mellem den mindre
by og de omgivende landskaber er forskellen mellem
den rekreative færdsel omkring Ganløse og Tune,
begge to mindre byer ca. 20 km vest for København.
I den førstnævnte, hvor der er direkte sti- eller mark-
vejskontakt mellem bydelene og de omgivende land-
skaber, er der markant flere friluftsfolk, der bruger
landskabet, end omkring den sydlige del af Tune,
hvor byen og landskabet adskilles af omfartsveje, og
hvor der i øvrigt er relativt få rekreative færdselsmu-
ligheder (Ogstrup og Primdahl, 1996).
Dansk friluftslivsforskning gennem 30 år viser helt
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Scenarie for udflytning af gårde og
skovrejsning ved Randers Fjord.
Udviklingen i landsbyerne og det
omgivende landskab er koordineret
gennem en lokal områdeplanlægning,
der tilgodeser såvel landbrugsproduk-
tion og skovrejsning som landskabs-
kvaliteter, naboskab og friluftsliv. Den
koordinerede udflytning af gårdene
kan opnås gennem en jordfordeling.

De røde cirkler viser heltidslandbrug.
Gårdenes jorder er vist med hhv. grå,
pink, blå, orange og gul. Det grønne
omrids viser skovrejsning. De sorte sig-
naturer viser vindmøller og højspæn-
dingsledning. Den grå bundfarve viser
arealer, som er sårbare ift. nyt gård-
byggeri og skovrejsning. 

GÅRDANLÆG

HELT SYNLIG – 0 M OVER TERRÆN

HALVVEJS SYNLIG – 5 M OVER TERRÆN

KUN TAGRYG SYNLIG – 10 M OVER TERRÆN

BEBYGGELSE

NÅLESKOV

LØVSKOV

Synlighedsanalyser for gårdudflytning ved Albæk, der
viser konsekvenser for Randers Fjord-landskabet ved
udflytning af gårdene til hhv. overkanten af den gamle
havskrænt eller den bagvedliggende landbrugsflade.
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aktiv, lokal borgerinddragelse og indgåelse af part-
nerskaber, der i byområder er et stort aktiv, når det
fungerer bedst. Og der er nye metoder under udvik-
ling til at forstå og sikre koordineringen af natur-,
landskabs- og produktionshensyn i planlægningen,
bl.a. landskabskaraktermetoden og metoder til hel-
hedsorienteret planlægning for placering af land-
brugsbyggeri. 

Opsummerende anbefalinger – ni bud på
fremtiden
1. De regionale netværksbyers rækkevidde er øget

gennem de seneste 20 år. Spørgsmålet er, hvad
der vil ske fremover? Vil netværksbyerne også
inddrage de nuværende periferier, eller sker der
med stigende energipriser en indskrumpning?
Det bliver helt afgørende for landsbyers og land-
distrikters fremtid i udkantsområderne.

2. Landsbyer og landdistrikter må ses som en del af
den urbane netværksby og dermed i en urban
kontekst. Her har naturkvalitet en betydning, der
ligner den, som den har i byerne; konsumption
snarere end produktion. 

3. Begrundelsen for at satse på at bevare landsbyer
er i høj grad et værdibaseret valg, primært med
udgangspunkt i bevaring af kulturhistoriske kva-
liteter i landsbyerne og muligheden for at tilbyde
borgerne alternativer til en bybolig.

4. En satsning på udbygning af landsbyer med nye
boligudstykninger må ske med varsomhed og er
ikke nødvendigvis en fordel, hverken for sam-
fundet som helhed eller for den enkelte lands-
by. Øget pendling og dyrere service kan være
konsekvensen på samfundsniveau. Lokalt kan
nye tilflyttere næppe sikre serviceniveauet, og

måske forsvinder netop de kulturhistoriske kvali-
teter og det samspil med landskabet, som var
blandt landsbyens vigtigste attraktioner som
boligområde. 

5. Selvom netværksbyens rækkevidde er øget og i
dag også omfatter de åbne landskaber, betyder det
ikke, at man skal opgive forskellen på land og by –
man skal tværtimod se både landet og byen som
gensidige, positive udviklingsfaktorer. Attraktive
landskaber skal ikke opfattes som barrierer, men
som forudsætning for udvikling, og udviklingen
må derfor ikke forringe landskabsværdierne.

6. Planlæg omhyggeligt for landbrugsbygninger,
byudvikling og vejanlæg i nærheden af landsby-
er, og tag højde for støj, lugt og visuelle gener.
Brug de værktøjer, der findes (bl.a. landskabs-
karaktermetoden og helhedsorienterede lokale
områdestrategier), så moderne produktion kan
tilpasses boligkvaliteter og landskabsværdier i
landsbyer og landdistrikter. 

7. Genanvend landbrugsbygninger med kulturmil-
jøkvaliteter - og nedriv de øvrige, når de bliver
overflødige.

8. Adgangsmulighederne til naturen skal forbedres.
‘Nok se – ikke røre’ er ikke godt nok. Stifor-
bindelser og spor i landskabet er fine, men alt for
få, og de må også være på tværs af ejerskab og
bedrifter. Med mulighed for gå/løbeture, cykling,
kano, ridning og mountainbike. Og der må være
redskaber til at forhandle med enkelte lodsejere,
som ikke ser personlige fordele i at være med.

9. Kommunerne skal tage deres nye opgave på sig
og lære at tænke både beskyttelse og benyttelse.
Jordbrugslandskaberne skal opfattes som multi-
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måde amternes og kommunernes forskellige plan-
lægningskulturer kan kombineres bedst muligt.
Dette gælder bl.a. relationerne mellem landsbyerne
og de omgivende landskaber, ligesom det mere
generelt gælder bynære områder, som hidtil har
befundet sig i et vakuum mellem amternes (over-
ordnede) planlægning for det åbne land og kommu-
nernes byorienterede kommuneplanlægning.
I denne sammenhæng er det nødvendigt at huske,
at den fysiske planlægning kun er ét af mange regu-
leringsinstrumenter, der påvirker udviklingen i det
åbne land. Landbrugslov, skovlov og husdyrbrugslov
lægger nogle grundlæggende rammer for bedrifter-
ne, deres størrelse og anvendelse, arealernes
bevoksning og minimale pleje. Miljømålsloven stiller
krav til staten om planlægning for naturværdier og
til kommunerne om handling, pleje m.v. Og – ikke
mindst – er EU’s fælles landbrugspolitik og landdis-
triktspolitikken et meget væsentligt håndtag, når
det gælder om at påvirke udviklingsretningen og
sikre naturværdier i landbrug og landskab, alene
fordi der er så enorme mængder af penge involve-
ret. Så selv om planlægningen for det åbne land er
et vigtigt, nyt virkemiddel i kommunernes udvi-
klingsstrategier, er planloven kun en lille brik i det
samlede reguleringsbillede.

Herudover er der væsentlige forskelle i plankulturer-
ne mellem regionplanlægningen og kommuneplan-
lægningen – forskelle som det er op til de nye kom-
muner både at favne og at udvikle til gavn for både
by og landskab i en integreret planlægning.
Nedenfor er sammenfattet de væsentligste forskel-
le, hvad angår mål, skala og metoder:
Kommunerne er nødt til at øve sig i at fokusere på
de beskyttelsesbehov, som de nu skal varetage ved
siden af de mere traditionelle benyttelsesønsker. De
er nødt til at tænke i regionale sammenhænge på
tværs af kommunerne, fordi landskabshensyn ofte
har en regional karakter. Og de er nødt til at sætte
sig grundigt ind i de styrings- og reguleringsmidler,
der findes for det åbne land, og tænke i deres sam-
spil med den fysiske planlægning, herunder at for-
stå og samarbejde med de lodsejere, der forvalter
landskabet i praksis. 

Det er kommunerne, der gennem planlægning skal
sørge for, at natur- og landskabskvaliteter både
beskyttes og benyttes til gavn for beboerne i lands-
byer og landdistrikter. De har gode forudsætninger
for det. Særligt grundet traditionen for at tænke
strategisk og helhedsorienteret i forhold til udvik-
ling af samlede områder samt traditionerne for
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Mål

Skala

Metode

Borger-
inddragelse

KOMMUNEPLAN

Benyttelse af arealer til formål, der tjener
byens udvikling og befolkningens vel.

Byen og kommunen.

Mål og visioner, sammenfattende 
planlægning, rammer for lokalplaner,
partnerskaber.

Fokus på offentligheden og lokale 
borgere i planlægningen.

REGIONPLAN

Beskyttelse af natur-, produktions-
og kulturværdier i landskabet.

Regionale hensyn.

Retningslinjer og udpegninger for
sektorinteresser som grundlag for
enkeltsagsbehandling og støtte-
tildeling.

Fokus på lodsejere og andre stake-
holders i planlægningen.
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Oplevelsesøkonomien som begreb bruges ofte som
en betegnelse for en række brancher, der har det til
fælles, at de alle har oplevelsen som deres primære
produkt. Der er tale om brancher som turisme, mode,
musik, tv, design, events, kulturinstitutioner m.m. 

Det er dog ikke kun de kreative erhverv og kultur-
institutionerne, der tænker i oplevelser i dag. Flere
og flere virksomheder, organisationer, kommuner og
stater arbejder med oplevelser og forholder sig til
begrebet oplevelsesøkonomi. Det giver derfor
mening at tale om oplevelsesøkonomi som en
megatrend. Med megatrend menes, at oplevelser er
en gennemgribende global tendens, der ikke er knyt-
tet til produktionen af et bestemt produkt eller en
særlig serviceydelse. 

Efterspørgslen på mange forskellige typer oplevelser
stiger både i Danmark og globalt. At oplevelser bli-
ver en megatrend skyldes individets stigende behov
for at skabe sin egen identitet i en tilværelse præget
af øget frihed og økonomisk råderum. Identitet er
ikke længere givet, og moderne mennesker efter-
spørger oplevelser i deres stræben efter at forme
deres personlighed og tilværelse. 

Oplevelser bliver et brud med hverdagen, som fylder
lidt i tid, men meget i vores selvforståelse.
Oplevelser bliver centrale for de historier, vi fortæl-
ler om vores liv, og som er vigtige for vores selvop-
fattelse. Derfor er folk villige til at betale meget for
oplevelser. Oplevelser har vist sig at være en effektiv
vej til at skabe en unik profil i en markedssituation
præget af global konkurrence mellem produkter og
serviceydelser, hvor de grundlæggende egenskaber
og kvalitetsparametre bliver stadigt mere ens.
Oplevelser er en genvej til differentiering og stærke
brands – både for virksomheder og steder!
Der kan identificeres fire centrale tendenser for,

hvilke typer oplevelser forbrugerne vil efterspørge  i
fremtiden – og som dermed også er med til at sætte
rammen for udvikling af byer og områder:

• Nydelse – f.eks. sol, fest, velvære, helse, unik
underholdning, overskud, fred og ro.

• Dannelse – f.eks. byen, mennesker, netværk,
viden, kultur, historie, højskole, dannelsesrejser,
udsyn, globalisering, multikultur.

• Fællesskab – f.eks. events, foreningsliv, familien i
centrum, bofællesskaber, rækkehuse, forsam-
lingshus, webbaserede fællesskaber.

• Kreativitet – f.eks. leg, computerspil, interaktive
museer, at være evigt ung, gør det selv-produk-
ter, skabe sine egne, unikke oplevelser.
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Oplevelsesøkonomi og kulturarv
THOMAS MARTINSEN, DIREKTØR, BYGNINGSKULTUR DANMARK 
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funktionelle, hvor opgaven er at få landbrug,
skovbrug, friluftsliv, bosætning samt natur- og
kulturværdier til at spille sammen i velfungeren-
de og attraktive landskaber.
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Udfordringen for landdistriktskommuner vil være at
nytænke turisme- og bosætningstilbud i lyset af
oplevelsesøkonomien. Og et af perspektiverne vil
være at skabe en turisme og bosætning af højere
kvalitet og med flere ressourcer, der vil have positivt
afsmittende effekter på områdets image og i øvrigt
skabe en række medfølgende serviceerhverv. 

Kulturarven er en del af oplevelsesøkonomien
I den seneste tid er der kommet mere fokus på kul-
turarven som en væsentlig del af oplevelsesøkono-
mien og som én af de mange operationelle mulig-
heder for at styrke lokalområder. 

Kulturarvsstyrelsen og Realdania offentliggjorde i
2005 en analyse af danskernes og dansk erhvervslivs
syn på kulturarven. Analysen viste, at danske virk-
somheder og borgere i høj grad opfatter kulturarven
som en vigtig ressource til udvikling af lokalsam-

fundet. Et øget fokus på kulturarven kan styrke
udviklingen inden for turisme, bosætning, erhvervs-
liv og handel, ud over at kulturarven giver oplevelser
til borgerne. 

Når kulturarv pludselig begynder at optræde i kom-
munale vækststrategier og ikke alene betragtes som
kultur og historie i vores byrum, bygninger og på
museerne, er det fordi, kulturarven spiller en
væsentlig rolle i oplevelsesøkonomien. Kulturarv
som vækstskaber i kommuner og regioner handler
nemlig i sidste ende om at høre til. Kulturarv vil i
fremtiden være et centralt redskab til at skabe til-
hørsforhold og hjemlighed i en mere rodløs hver-
dag. De fysiske rammers autenticitet betyder således
mere for forbrugerne, end de gjorde tidligere. 
For lokalområder og kommuner er kulturarv sand-
synligvis vigtigere end almindelige kulturoplevelser
som events, koncerter, teater m.m. – netop fordi kul-
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Fire scenarier for kommunernes muligheder i
oplevelsesøkonomien
Kommunerne og regionerne kan med fordel beslut-
te, om oplevelsesøkonomi især skal styrkes med
udgangspunkt i byen/regionen (med fokus på bor-
gere, turisme, kultur og kulturarv) eller med fokus på
erhvervslivet – selvom de to naturligvis hænger
sammen og supplerer hinanden godt. 

Tilsvarende er det vigtigt at overveje, om indsatsen
skal fokusere på at styrke det etablerede grundlag
eller på at skabe nyt. Det giver fire generelle scenari-
er for landdistriktsudvikling med afsæt i oplevelses-
økonomi som vist i figuren på denne side (Figur 1).

Det er muligt at kombinere flere af de fire tilgange
– men det er krævende. Og en fælles bevidsthed om,
hvilken eller hvilke af de fire tilgange, der er målet
for indsatsen, er et godt udgangspunkt for en
visions- og strategiproces.

Scenarierne Wonderful og Trendy har fælles fokus
på byen, landsbyen, landskabet, området m.m., om

end på forskellig måde. Scenarierne Innovativ og
Kreativ har derimod forskelligt fokus på forskellige
grene i erhvervslivet. 

I et regionalt/lokalt perspektiv kan oplevelsesøkono-
mien udtrykkes i de fire scenarier, som er uddybet i
figuren øverst på næste side (Figur 2).

Figuren illustrerer, at oplevelsesøkonomi både kom-
mer til udtryk som etableret og ny kultur og turisme,
i erhvervslivets inddragelse af oplevelser og som de
nye kreative eller højteknologiske erhverv. De fire
udtryk, som illustreres i figuren, er ikke adskilte
områder, men derimod forskellige perspektiver på
oplevelsesøkonomi, og der er en stor grad af
sammenhæng på tværs af søjlerne.

I den nederste række i figuren er givet eksempler på
’policy-initiativer’, dvs. kommunernes muligheder
for operationelt at styrke og dyrke scenarierne med
de rette rammebetingelser. Vælger man eksempelvis
at arbejde ud fra scenariet Wonderful, er der typisk
behov for øget markedsføring, styrket netværks-
samarbejde på tværs af oplevelsesproducenter og
penge til talentudvikling af nye kunstnere – alt
sammen for at styrke turisme og bosætning.

Det er de tre første scenarier Wonderful, Trendy og
Innovativ, der er mest operationelle og sandsynlige i
landdistrikter. Scenariet Kreativ (med fokus på viden-
tunge og kreative erhverv) kræver typisk en større
bymæssig sammenhæng med tilstrækkeligt udbud af
erhvervsliv, forskning, uddannelser og adgang til
investeringskapital. Dermed vil de mest effektive
udviklingsstrategier for landdistrikter have fokus på
bosætning og turisme. Der vil dog i områder med en
særlig erhvervstradition være mulighed for at skabe
en vis forædling og fornyelse af erhvervslivet ved at
optage viden og oplevelser i produktionen.

22

INNOVATIV

FOKUS:
• Etablerede styrker i erhvervslivet

(forædling)
• Oplevelsesbaseret innovation af

erhvervslivet, oplevelser som add-
on til traditionelle produkter,
kultur- og erhvervssamarbejde

VIRKSOMHEDER:
• Ikke stedbundne
• Traditionelle – produktion og 

service

POLICY-INITIATIVER:
• Awareness
• Kompetenceudvikling
• Innovationsprogrammer
• Samspil mellem forskning og virk-

somheder
• Udvikling af serviceleverandører

WONDERFUL

FOKUS:
• Etablerede styrker i regio-

nen (forædling)
• Bedre tilbud inden for

bosætning, ferieturisme,
erhvervsturisme

VIRKSOMHEDER:
• Stedbundne, operationelle

oplevelsesvirksomheder

POLICY-INITIATIVER:
• Markedsføring
• Kompetenceudvikling
• Netværk
• Professionalisering
• Kulturelle fødekæder

TRENDY

FOKUS:
• Nye potientialer i regionen

(forvandling)
• Nye tilbud inden for

bosætning, ferieturisme,
erhvervsturisme, event- og
kulturarvsoplevelser

VIRKSOMHEDER:
• Ofte stedbundne
• Oplevelsesiværksættere
• Nye alliancer
• Eventorganisationer

POLICY-INITIATIVER:
• Iværksætterfaciliteter
• Kulturelle fyrtårne
• Netværk
• Uddannelse og forskning
• Adgang til kapital

KREATIV

FOKUS:
• Nye potientialer i erhvervslivet

(forædling)
• Tiltrækning af nye, innovative,

kreative og højteknologiske
væksterhverv – bl.a. oplevel-
sesbrancher

VIRKSOMHEDER:
• Ikke stedbundne
• Kreative service erhverv
• Videnstunge

POLICY-INITIATIVER:
• Talentudvikling
• Iværksætterfaciliteter
• Uddannelse og forskning
• Adgang til kapital
• Eksporthjælp

WONDERFUL
Styrket bosætning samt
forædling og genfortæl-
ling af regionens etable-
rede rammer som kultur-
arv, kulturoplevelser, boli-

ger, attraktioner m.m.

INNOVATIV
Styrket erhvervsliv gennem
forædling og innovation,
bl.a. ved integration af

oplevelser i produktion og
produkter. Styrket kultur-
og erhvervs-samarbejde

TRENDY
Styrket bosætning og turis-
me gennem udvikling af nye
kulturoplevelser og events,
aktivering af regionens kul-
turarv og etablering af nye

ferie- og boligtilbud

KREATIV
Forvandling af erhvervs-
livet gennem tiltrækning

af nye, innovative, kreative
og højteknologiske vækst-
erhverv - bl.a. oplevelses-

brancher

Figur 1.

Figur 2.
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Landsplanredegørelse 2006 "Det nye Danmarkskort
- planlægning under nye vilkår" markerer, at rege-
ringen ser alvorligt på landsbyernes fremtid
(Miljøministeriet, 2006). Der er derfor i Lands-
planredegørelsens afsnit om politikken i landets
yderområder fremlagt følgende initiativ:

"Miljøministeriet igangsætter et projekt, der skal
belyse landsbyernes rolle i de nye kommuner og
analysere barrierer for landsbyernes udvikling samt
diskutere strategier for udvikling baseret på de sær-
lige kvaliteter, de enkelte landsbyer rummer."
(Miljøministeriet 2006, s. 22).

Initiativet er afgrænset til yderområder (til forskel
fra oplande omkring storbyerne og de mellemstore
byer) og til landsbyer i disse (til forskel fra byer og
enkeltliggende huse eller landdistrikter generelt).
Det er der en række grunde til:  

Hvorfor afgrænsning til yderområder? 2

Der er faldende folketal i yderområderne, i det mind-
ste taget under ét. I resten af landet stiger folketal-
let. Mange unge flytter fra yderområderne, og ande-
len af ældre stiger tydeligt mere i yderområderne
end i det øvrige land. Også antallet af arbejdspladser
udvikler sig mindre gunstigt i yderområderne end i
det øvrige land, og det gælder ikke mindst antallet af

arbejdspladser i teknologisk vigtige erhverv som f.eks
IT-erhvervene (Miljøministeriet, 2003). 

Disse forhold afspejler sig i yderområdernes småbyer
og landdistrikter. Tabel 1 er en opgørelse af ændrin-
gerne i folketallet fordelt på bystørrelser i hovedgrup-
per af pendlingsoplande. Uanset hvilken bystørrelse,
vi kigger på, er der nedgang i folketallet i yderområ-
derne, og denne nedgang er overalt større end i de
andre typer af pendlingsoplande. Mens folketallet fra
1999 til 2004 voksede med 1 pct. i bebyggelser under
200 indbyggere i det københavnske pendlingsopland,
faldt det med næsten 3 pct. i tilsvarende bebyggelser
i yderområderne. Og mens små byer (200-1000 ind-
byggere) havde en nedgang i folketal i yderområder-
ne, som svarer til den samlede nedgang i yderområ-
derne, var væksten i den slags bebyggelser over gen-
nemsnittet i de andre typer af pendlingsoplande. 

Der er altså tydelig forskel på den befolkningsmæs-
sige dynamik i landdistrikter og småbyer i forskelli-
ge dele af landet. At være småby eller landdistrikt i
et yderområde er kvalitativt anderledes end at være
det i resten af landet. Men naturligvis findes der
også andre steder i landet, specielt i dele af oplan-
dene til nogle af de mellemstore byer, hvor den
befolkningsmæssige udvikling og demografiske
situation minder om yderområdernes. 
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turarven er stedspecifik og sted-
bunden. Udviklingsmulighederne
er større, når der tages udgangs-
punkt i noget lokalt, unikt eller
oprindeligt og autentisk. 
Som kommune, der ønsker at gøre
kulturarv til en af udviklings-
strategierne i oplevelsesøkonomi-
en, handler det om at genopfinde
og fortælle lokale historier, der
skaber fællesskabsfølelse. Som
retningsgiver for en moderne

kommunal kulturarvsstrategi er følgende 10
overvejelser vigtige:

1. Forbrugere elsker utraditionelle og hybride
installationer – derfor gør det ikke noget, at kul-
turarven bringes i spil på utraditionel vis. 

2. Brug kulturarven aktivt. Hvor det tidligere var
nok, at kulturarven blot var der og kunne betrag-
tes, så skal den i dag helst facilitere en form for
interaktion med brugeren. Kulturarven skal være
kreativ.

3. Det er godt at satse på sammensatte kultur-
arvstilbud, dvs. tilbud, hvor mere end én ople-
velse/seværdighed kan markedsføres samlet. 

4. Det er godt at satse på det unikke i markeds-
føringen af kulturarv.

5. Storytelling er et vigtigt element i brugen af kul-
turarv. Det betyder, at kulturarvsobjektet skal for-
midles i en sammenhæng.

6. I udviklingen og brugen af kulturarv som et lokalt
brand betyder forankring og ejerskab meget for
succesraten. 

7. Der er oftest mindre brug for fyrtårne eller flag-
skibe end bred, velfunderet kulturarv, når der skal
skabes vækst.

8. “What you need is a strong man!” Det kræver, at
én person udnævnes til autoritet og tør at blive
ved med at stå ved denne rolle og tage ejerskab.
Der er brug for en gennemgående fakkelbærer
gennem længere tid!

9. Brugernes viden om kulturarven er vigtig. Jo
større viden brugerne har, desto større er beta-
lingsvilligheden.

10.Der skal være stærk, politisk opbakning og stær-
ke, politiske visioner for at bruge kulturarven
som en ressource til at skabe vækst.

Kulturarv som en del af en regional udviklingsstra-
tegi handler først og fremmest om at skabe og for-
tælle historier om fællesskaber og nostalgi – to
tendenser som er stærkt efterspurgte i dagens
samfund. Dermed bliver en satsning på kulturarv
også en indsats, der er med til at skabe øget bosæt-
ning og turisme.
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Tabel 1. Vækst i folketallet i bebyggelser af forskellig størrelse i  typer af pendlingsoplande, 1999-2004. 
Tal i pct. af folketallet i 1999.

BYSTØRRELSE, ANTAL INDBYGGERE
10.000- 1.000- 200- Land-

>100.000 99.999 9.999 999 distrikter Danmark

1,6 2,0 4,8 4,0 1,0 2,2

2,0 2,9 3,6 3,0 -0,5 2,2

1,4 2,8 1,6 -1,3 1,2

-0,7 -0,6 -1,6 -2,8 -1,4

1,7 1,6 3,1 1,8 -0,9 1,6

PENDLINGSOPLAND

København

Århus, Odense, Aalborg

Mellemstore byer

Yderområder

Danmark

Væksten er korrigeret for effekten af nye og bortfaldne byer. Kilde: Danmarks Statistiks byopgørelser og egne beregninger.
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stiger i det øvrige land. Dette afspejler sig i folketal-
lets udvikling i de enkelte bebyggelser, fordelt på
typer af pendlingsoplande (se tabel 2).

I yderområderne har kun 30 pct. af byerne under
1000 indbyggere haft fremgang i folketallet i de 10
år fra 1994 til 2004. I resten af landet er det over
halvdelen, i Københavns pendlingsopland tilmed
over tre fjerdedele.

På den anden side er det ikke kun i yderområderne,
at der er små byer, der går tilbage. Kun 122 af de 421
småbyer med tilbagegang eller ca. 30 pct. ligger i
yderområderne. 70 pct. ligger andre steder. Og selv
om tilbagegang i folketal ikke er ensbetydende med
fysisk forfald – det afhænger jo meget af, hvilken
social og demografisk virkelighed, der ligger bag tal-
lene – kan det være et tegn på, at også landsbyer og
småbyer andre steder end i yderområderne kan
rumme nogle af de forfaldsproblemer, som er påpe-
get for yderområderne.

Det er hermed også antydet, at forfaldsproblemerne
ikke kun er knyttet til spørgsmålet om, hvor mange
mennesker der bor i landsbyerne. Men i nok så høj
grad til hvilke mennesker, der er tale om, og hvor

mange ressourcer, de har. Faldet i folketal er kun et
symptom på bagvedliggende forhold: social derou-
te, fattige alderspensionister, førtidspensionister og
andre på overførselsindkomster, skæve eksistenser,
organiserede kriminelle og forskellige plattenslage-
re. Den geografiske udbredelse af sådanne sociale
grupper er ikke alt for godt kendt, men en del tyder
på, at yderområderne og deres landsbyer de senere
år har fået sin overgennemsnitlige andel af disse
grupper (Miljøministeriet 2003, s. 33).

Der er selvfølgelig også i yderområderne små byer
med stærke sociale netværk, og sådanne netværk
kan måske sikre en vis befolkningsvækst.  Selv for-
holdsvis nærtliggende landsbyer kan have forskellig
udvikling, som eksemplerne Klitmøller i Thy og Karby
på Mors viser, og denne forskel synes at have at gøre
med kvaliteten af de lokale, sociale relationer og
måske også med kvaliteten af de fysiske rammer, der
er i landsbyen (Tanvig og Svendsen 2005, s. 15 ff.). 

Mens der således er noget, der taler for, at landsby-
er med stærke netværk klarer sig bedre end landsby-
er uden sådanne netværk, er det derimod mere tvivl-
somt, om sådanne landsbynetværk spiller nogen
større rolle for den samlede udvikling på en hel egn.
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Hvorfor afgrænsning til landsbyer?
Nedgangen i folketal og erhvervsaktivitet sætter sit
præg på bebyggelsen. Som rapporten "Ny dynamik i
Danmarks yderområder" fastslår, er der steder i
yderområdernes landsbyer, hvor bygninger fremstår
misligholdte og forsømte, og hvor butikker, offentli-
ge institutioner, skoler og foreninger er nedlagte og
lukkede (Realdania, 2006). Der er stor forskel på
landsbyerne, hvad bygningskvalitet angår, og der er
selvfølgelig mange udmærkede boliger i landsbyer-
ne, men der er også steder, hvor forfaldet giver et så
negativt indtryk, at det skræmmer potentielle tilflyt-
tere væk (Årø, Suenson og Andersen, 2005, s. 12).
Strukturudviklingen i landbruget gør endvidere de
landbrugsbygninger, som endnu ligger i landsbyer-
ne, utidssvarende, og der er ikke plads til ombygning
til landbrugsformål.

Den fysiske forslumning gør det sværere at vende
udviklingen. Nedgangen rammer ikke kun den ejen-
dom, der forlades, men også naboerne i landsbyen.
Direkte, fordi de må leve med det fysiske forfald i
omgivelserne, indirekte, fordi forfaldet gør det svæ-
rere at få gang i ny aktivitet. 

Bygningsforfaldet ses naturligvis også i det åbne
land uden for landsbyerne. Men her rammer for-
slumningen ikke naboerne i nær samme grad som i
de sammenhængende bebyggelser. Desuden er
mulighederne for ombygning til landbrugsformål
større her end inde i landsbyerne. Nedgangen i
landsbyerne er derfor mere oplagt for samfundet at
tage fat på end nedgangen i huse og gårde i det åbne
land.

Det skal indrømmes, at det ikke er helt præcist, hvil-
ke bebyggelser der er tænkt på med ordet "landsby"
i forbindelse med Miljøministeriets projekt. Hvad en
landsby er er ikke veldefineret. 

Rapporten "Ny dynamik i Danmarks yderområder"
refererer definitionen fra Nudansk Ordbog: "En lille
by på landet" og fra Ordbog over Det Danske Sprog:
"En Samling Gaarde eller (og) Huse på Landet"
(Realdania, 2006). Fra arkæologisk hold foreligger en
lidt mere omfattende definition: "Et bondesamfund,
der har bestået af mere end tre selvstændige øko-
nomiske enheder (gårde f.eks.); de skal ligge tæt
sammen, og det skal være dokumenteret, at de er
samtidige, således at man må antage, at samfundet
har kunnet fungere efter fælles regler.” (Becker,
1977, s. 532). Ser man bort fra den historiske del af
definitionen, kan man vel ud fra folketallet på gårde
i tidligere tid oversætte det til et krav om mindst 40-
50 indbyggere i en samlet bebyggelse for at tale om
en landsby.

Landsbykommissionen diskuterer forskellige defini-
tioner: Indbyggertal, fysisk størrelse, alder, fore-
komst af forskellig service (f.eks kirke, forsamlings-
hus, skole, butik) og konkluderer, at det ikke er hen-
sigtsmæssigt at opstille én definition. (Landsby-
kommissionen, 1980, s. 51 ff.). Og tættere på kom-
mer vi næppe.

Der er dog nogenlunde enighed om en maksimum-
størrelse på 1000 indbyggere for en landsby. Større
bebyggelser har nemlig tit markant flere service-
funktioner end dem, der opfattes som hørende til en
landsby. En nedre grænse er derimod umulig at
trække, selv om et krav om 40-50 indbyggere a la
Becker ikke virker helt ved siden af. Men der findes
ikke statistik om bebyggelser under de 200 indbyg-
gere, som er Danmarks Statistiks undergrænse for
opgørelser af indbyggertallet i individuelle bebyg-
gelser. 

Som nævnt ovenfor er folketallet i byer under 1000
indbyggere i yderområderne i tilbagegang, mens det
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Tabel 2. Byer med 200-999 indbyggere. Ændring i folketal 1994-2004.

antal hvor folketallet                       antal andel med 
øget folketal

er
stiger falder uændret i alt pct.

108 32 1 141 76,6

137 102 4 243 56,4

217 165 7 389 55,8

54 122 0 176 30,7

516 421 12 949 54,4

PENDLINGSOPLAND

København

Århus, Odense, Aalborg

Mellemstore byer

Yderområder

Danmark

Antallet er korrigeret for sammenslåede byer.
Byer inden for de 26 kommuner, der frem til 1998 regnedes for hovedstadsområdet, er ikke medtaget.

Kilde: Danmarks Statistiks byopgørelser og egne beregninger.
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landsbyerne kan blive attraktive for den pågælden-
de gruppe, er en voldsom oprustning af kvaliteten i
landsbyerne.

Et andet hyppigt forslag til fremme af udviklingen i
yderområderne er at bygge motorveje til dem, her-
under til de turistidyller yderområderne rummer. Det
er en dårlig ide. Motorveje vil kun marginalt forkor-
te rejsetiden til arbejdspladserne i de større byer,
fordi trafikhastigheden i yderområderne i forvejen
er forholdsvis høj; der vil derfor ikke komme meget
mere udpendling ud af det. Desuden er ideen om
motorveje til turistidyller direkte kontraproduktiv;
motorvejene vil måske give et kvarters tidsbespa-
relse, hvad der ikke betyder noget for turister, der vil
besøge et område i en uge, mens en del af idyllen,
som faktisk betyder noget for dem, forsvinder. 

Forslagene i Landsplanredegørelse 2006
Der er i Landsplanredegørelse 2006 givet nogle bud
på, hvad der kan gøres. Det er det gennemgående
budskab i redegørelsen, at yderområderne bør satse
på deres særpræg, lokale kvaliteter og egenart, altså
på det som andre steder ikke kan tilbyde. Med ord-
valget i rapporten "Ny dynamik i Danmarks yderom-
råder" er det stedbundne potentiale derfor i lands-
planredegørelsens fokus (Realdania, 2006). Men der
er også forslag, som relaterer sig de andre typer af
potentiale, det eksisterende og det stedløse. 

Udbygning af lokale erhverv baseret på lokal
arbejdskraft
Landsplanredegørelsen nævner niche- og egnspro-
dukter (fødevarer), herunder også akvakultur, som et
muligt indsatsområde for at skabe lokale job
(Miljøministeriet, 2006, s. 64). 

Statens regionalpolitik koncentrerer sig om at hæve
uddannelsesniveauet og gøre uddannelserne

erhvervsrettede, øge anvendelsen af ny teknologi,
skabe innovationer gennem forskning og samarbej-
de mellem virksomheder og videninstitutioner samt
fremme opkomsten af nye virksomheder gennem
rådgivning (Regionalpolitisk vækstredegørelse,
2006, s. 23 ff.). Regeringen har tilkendegivet, at
yderområdernes andel af EU-midlerne i fremtiden
skal være mindst den samme som i dag. Initiativerne
er egnet til at skabe erhvervsaktivitet i større byer,
også i yderområderne. Landsbyerne vil kunne få for-
dele som bopæl for pendlere, dersom indsatsen
giver resultater.

Helårsbosætning af udpendlere
Dette kan især være en brugbar strategi, hvor der
ikke er alt for langt til byer med koncentrationer af
arbejdspladser. Der skal også være en vis kvalitet i de
landsbyer, som udvælges til bosætningen. Men i en
række yderområder vil strategien næppe give store
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De dybere årsager til f.eks. afvandringen af unge har
jo med uddannelsesmuligheder og jobudsigter at
gøre, og her har selv det bedste sociale landsbynet-
værk meget lidt indflydelse. Alene at forklare vækst
eller tilbagegang med lokale netværk indeholder jo
også påstanden, at "de er selv ude om det" i de
landsbyer, hvor det går tilbage, hvorved man kom-
mer til at se bort fra de grundlæggende samfunds-
mæssige drivkræfter, som trækker livet ud af yder-
områdernes landsbyer.

Der kan naturligvis godt være fordele ved at lære af
små byer, som klarer sig godt i yderområderne. Man
må bare ikke forvente, at denne læring vil vende
totalt op og ned på den regionale udvikling. 

Den økonomiske baggrund
Der er mange indtægtskilder, som bidrager til at
sikre, at den økonomiske situation i landsbyer og
yderområder ikke er meget ringere end landsgen-
nemsnittets. De lokale erhvervsindtægter er måske
nok noget lavere end andre steder, men de supple-
res i vidt omfang af indkomstoverførsler til grupper,
som er helt eller delvist uden for arbejdsmarkedet.
Hertil kommer de mellemkommunale udlig-
ningsordninger og statslige bloktilskud, som bidra-
ger til at holde det offentlige serviceniveau oppe, og
EU’s landbrugspolitik, som omfordeler skatteyder-
penge til bønderne.

Der er således ikke noget akut økonomisk problem i
yderområderne. Derimod kan der blive tale om, at de
nævnte økonomiske bidrag fra andet end
erhvervsindkomsten kan stagnere som følge af skat-
testop og reduktion af støttemidlerne til landbrugs-
politikken. 

Der er derfor et behov for at gøre noget. Men man
må ikke have alt for høje forventninger til, hvad man

kan opnå. Vi lever i et samfund, hvis erhvervsmæs-
sige dynamik med indtjening som mål og konkur-
rence som middel har en indbygget tendens til at
skabe geografiske uligheder. Det gælder ikke mindst
i en tid som denne, hvor nye erhverv, produktions-
former og jobtyper vokser, mens tidligere velkonso-
liderede positioner uddør eller udflyttes.

Hvad skal man ikke gøre?
Det faktum at landsbyerne (og landdistrikterne i det
hele taget) er i en væsensforskellig situation og
udvikling i de forskellige dele af landet, betyder, at
en indsats for at fremme udviklingen i landsbyer
med tilbagegang må være geografisk specifik og
ikke af landsdækkende karakter. Et initiativ til frem-
me af udviklingen i en sektor eller generelt i land-
distrikterne risikerer kun at give resultater i de stør-
re byers oplande og ikke andre steder. Som det
påpeges i Christoffersen (2003, s. 10 f.), kan f.eks en
lettere adgang til etablering af erhvervsvirksomhed i
landdistrikterne føre til, at der hovedsageligt frem-
kaldes effekter i storbyernes nærrekreative områder,
mens der kun sker meget lidt i yderområdernes
landdistrikter, hvor der ikke findes megen ny
erhvervsvirksomhed at lokalisere. Noget tilsvarende
gælder en udvidet adgang til at bosætte sig uden for
byzonerne, en mulighed som vil blive benyttet af
mange i de større byers oplande, men kun af få i
tilbagegangsområderne. 

Et forslag, man tit møder, går ud på at skabe hjem-
me- eller fjernarbejdspladser til forfattere, kunstne-
re, konsulenter mv. Al hidtidig erfaring viser imidler-
tid, at denne persongruppe er stærkt afhængig af
kontakter til andre mennesker, specielt til andre som
dem selv, for at være kreativ, og det fordrer al-
mindeligvis møder og kontakter i større byer, selv
om nogle arbejdsfaser kan foregå i naturskønne
omgivelser på landet. En anden forudsætning for at
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resultater. Ganske vist flytter folk i disse år længere
og længere væk fra deres arbejdsplads. Men nogle
yderområder er alligevel for langt borte (Miljømini-
steriet, 2006, s. 65). 

Helårsbosætning af pensionister
Landsplanredegørelsen betoner, at en satsning på
bosætning af pensionister i nogle tilfælde kan give
succes. Det forudsætter store naturkvaliteter, her-
under steder med ro og uforstyrrethed og/eller en
lokal kulturarv i form af bevaringsværdige og frede-
de bygninger eller by- og landskabsmiljøer, der syn-
liggør vores forhistorie. Måske skal en sådan strate-
gi også suppleres med særlige tilbud om service til
ældre (Miljøministeriet 2006, s. 65).

Fritidsbosætning i helårshuse
Der er voksende efterspørgsel efter fritidsboliger.
Specielt steder med store natur-, landskabs- eller
bebyggelseskvaliteter. Derfor er der også et pres for
at kunne bruge helårsboliger som fritidsboliger. Der
kan dels være tale om steder, hvor helårsboliger bli-
ver ledige som følge af fraflytning, dels om nye
boligområder i byzonerne, hvor kommunerne frita-
ger de nye huse for bopælspligt. Det er givet, at et
tilskud af beboere i dele af året kan forbedre kunde-
grundlaget og indkomstniveauet lokalt
(Miljøministeriet, 2006, s. 64 og 90).

At satse på fritidsbosætning i helårshuse er dog ikke
problemløst: Afgørende er at sikre kvaliteten i land-
skabet og livet i bebyggelsen, og der må derfor ikke
være for mange fritidsboliger. Desuden skal det loka-
le serviceapparat være så bredt, at det kan imøde-
komme efterspørgslen efter i det mindste en bred
vifte af dagligvarer, og det forudsætter ofte bebyg-
gelser, som er større end landsbyer. Strategien har
endvidere den ulempe, at hvis den har succes, bevir-
ker den store prisstigninger på fast ejendom, der kan
gøre det svært for de lokale at skaffe sig en bolig.  

Turisme
For at fremme væksten i svage områder er landets
sommerhusområder blevet udvidet med arealer til
ca. 6.500 sommerhusgrunde, hvoraf halvdelen ligger
i yderområderne.3 Men derudover stagnerer den tra-
ditionelle turisme, strandturismen, i yderområderne.
Nye turismekoncepter vinder frem, herunder fri-
tidsanlæg, kør selv-ferier med oplevelsestilbud og
feriehuse med tilknyttet golfbane.   Også de kom-
mende nationalparker kan give et tilskud af turister.
Yderområderne, herunder landsbyerne, har mulighe-
der for at opbygge en ny turisme på disse koncepter.

Det er gennemgående i mange af Landsplanrede-
gørelsens budskaber, at udviklingen i yderområder-
ne og deres landsbyer skal basere sig på naturmæs-
sig og bebyggelsesmæssig kvalitet. Det vil næppe
være muligt overalt i yderområderne, og en priorite-
ring vil være nødvendig. Som anført må man heller
ikke have for stor tiltro til, at de nævnte kvaliteter
kan vende helt rundt på den regionale udvikling i
landet. Men landsbyer, hvis kvaliteter styrkes, vil
have mulighed for at få beboere, som ellers ville
bosætte sig andre steder i yderområdet, herunder i
dets købstæder (Miljøministeriet, 2006, s. 87).

Samlet set skal det dog indrømmes, at det er småt,
hvad den fysiske landsplanlægning kan bidrage med
til fremme af yderområderne. Det skyldes blandt
andet, at tiltag, som virkelig kunne batte noget som
f.eks. en kraftig forhøjelse af uddannelsesniveauet i
relation til de erhverv og potentialer, yderområder-
ne rummer, ligger uden for den fysiske planlæg-
nings ressort. 
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