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…som sætter 

synlige aftryk i 

det fysiske 

miljø 

Kommunerne  

i de danske 

landdistrikter  

står over for 

strukturelle 

forandringer 



Det anslås, at der 

er over 50.000 

nedrivningsmodne 

bygninger på 

landsplan 



Det er 

afgørende at  

prioritere 

…hvor det fysiske 

miljø skal 

nedskaleres og 

tilpasses. 



Brug nedrivning og 

forskønnelse 

strategisk, så det 

understøtter 

kommunens 

målsætninger 
…og skaber 

grobund for ny 

lokal udvikling 
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Guidens tilgang 
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HVAD? 

 

Identificér muligheder  

og udfordringer 
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Lokale kræfter blev aktiveret i 

kortlægningen af Fasterholt 
 

Herning Kommune 

”Det har skabt 

stolthed blandt 

beboerne i Fasterholt, 

at de selv 

har skubbet så mange 

initiativer i gang” 

Temaplaner skaber  

overblik og identitet 
 

Vejle Kommune 

”Temaplanen har givet 
os et overblik over 

landsbyerne, 
som er vigtigt for 

planlægningen i en 
større 

kommune” 



HVORFOR? 

 

Fastsæt målet med 

indsatsen 
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Landdistriktspolitik med forankring 
 

Thisted Kommune 

”Det brugerdrevne 
element 

i landdistriktspolitikkens 
tilblivelse har skabt en 

høj grad af lokal 
forankring.” 

Pust liv i landdistriktet 

 
Tønder Kommune 

”Det giver noget helt 
særligt at tage ud til 
stederne, se på dem 

og drøfte mulighederne 
sammen” 



HVORDAN? 

 

Vælg indsatsens greb 
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Prioritering  

af kondemnering 
 

Mariagerfjord Kommune 

Koordinering gav 

form til aktivt byrum 

 
Syddjurs Kommune 

”Det har været helt 
centralt 

for tilgangen,  
at vi har husket det 

menneskelige 
aspekt” 

Bevaringsstrategier  

i tre landsbyer 

 
Faaborg-Midtfyn Kommune 

”Kulturarven er med til 
at gøre os attraktive 

som turistdestination. 
Et potentiale, som det 
er vigtigt at satse på” 

”Vi får revet diskoteket 
ned med indsatspuljen 

og efterfølgende 
anlagt et grønt 

fællesareal med 
områdefornyelsen” 



HVEM? 

 

Organisér indsatsen 
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Internt netværk deler viden og 

fordeler opgaver 
 

Hjørring Kommune 

Forskønnelsesberedskab 

revitaliserede Frøstrup Kro 

 
Thisted Kommune 

”Vi kender hinanden 
godt og vi har en fælles 
forståelse for, hvem der 
gør hvad, og hvordan vi 

håndterer forskellige 
problemstillinger” 

”I 2009 oprettede 
kommunen et 

forskønnelsesberedskab 
under planafdelingen, 
hvor alle interessenter 

kunne deltage” 



SÅDAN! 

 

Realisér indsatsen 
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Boligsocial guide 
 

Lolland Kommune 

”Guiden er en ’Lolland-
guide’ og et let anvendeligt 
redskab for dem, der søger 
løsninger på problemer lige 
fra skimmelsvamp, uindfriet 

gæld, socialt bedrageri til 
problemer 
med rotter” 



HVORHEN? 

 

Hvad skal der ske bagefter 
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Bypladsen i Bindslev 
 

Hjørring Kommune 

”Omdannelsen af 
grunden 

vidner om en høj grad af 
lokal forankring i 

processen” 
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