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TO TEMAER 

• Hvad kan lokalsamfundene selv gøre for at 
eksistere som lokalsamfund? 

 

• Hvordan kan det offentlige (kommunen) 
forstået som fællesskab (indenfor en 
geografisk kontekst) understøtte det? 

 



Grov oversigt 
BEFOLKNING PLANLÆGNINGSOPGA

VEN 

+ ALMINDELIG 
VÆKSTPLANLÆGNING 

- TILPASNING (MED 
KVALITET). DECLINE 
MANAGEMENT 

Kan foregå på samme tid i den samme kommune. 
De fleste kommuner er så store, at de både indeholder vækst og tilbagegangsområder 
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Jørgen Møller 

• Lektor, arkitekt MAA. 

• AAU. Institut 20.Planlægning 

• Landmanagement 

• Uddanner Landinspektører og Civ.ingeniører 

• Fysisk planlægning, Enkeltsagsbehandling 

• Kommuneplan, miljø, trafik, mobilitet, 
landdistrikter, landsbyer og større byer. 
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Støvring 1957 

Et livslangt, dybdegående casestudie 
65 år i samme kirkesogn 

Min landdistrikts- og landsbyforståelse  
næres af ganske mange og forskellige 
erfaringer.  
Ikke kun et  akademisk skoleridt. 
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C.V. 
• Landsbydreng og mønsterbryder( Landarbejder/arbejdsmand/ kreativ moder) 

• Mine forældre indså værdien af en uddannelse. ”Gør hvad du vil, …men gør det 
så godt du kan.” 

• Min ”rejse” 

• Fra det lokale til Århus og Ålborg på uddannelse og job. 

• Mobilitet, ud af lokalsamfundet, tag chancen, arbejde engageret og dedikeret. 

• Avisdreng, ”landbrugsmedhjælper” 

• Tømrer 

• Byggetekniker. 

• Arkitekt 

• Lektor 

• BYPLANlægning 

• Kommuneplanlægning 

• Forsker<..>Samfundsdebatør/foredragsholder 

• Landsbyaktivist og landsbyudvikler 



JORD UNDER NEGLENE 

• Min forskning og udredningsindsats er: 

• Virkelighedsnær 

• Aktionsforskning 

• Socialantropologisk 

• Knække koden for de mest udsatte 
landsbyers genrejsning eller nedlukning. 

• Vil forstå og forandre tingenes tilstand 



Hvad har jeg gang i p.t. 

• Forskning: 
• Klyngelandsbyer 
• Intelligent samkørsel 
• Fremtidens landskaber/Landsbydelen 
• Stedets styrker <> erhversudvikling 
• Landboforeningerne og den lokale udvikling 
• Lokalt arbejde: 
• Kraftcenter Korshøj 
• Mellerup Færgested 
• Støvring som fremtidens vinderlandsby 
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HVOR BOR/LEVER JEG ! 

• Østjylland 

• Randersegnen 

• Ved Randers Fjord. 

• Støvring –Mellerup 

• Kronjysk kerneland. 
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NIMBUS/NILFISK 

Peder Andersen Fisker. Skalmstrup/Mellerup    Født 1875  
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UDKANTSDANMARK TRÆNGER SIG PÅ 

• I Mellerup troede vi, at grænsen mod 
Udkantsdanmark gik midt i Randers Fjord.  

• Nu er den hoppet over fjorden og ligger et sted mellem Støvring og 
Randers. 

• Indikatorer:  

• Betydeligt fald i befolkningen ( Ca 1 fodboldhold om året  incl. reserver) 

• Forgubning 

• Færre børn 

• Voldsomt reducerede huspriser 

• Ingen huse sælges/Ingen købere/Tomme huse 

• Bylauget har bedt Randers kommune om nedrivning af en bolig.  
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MELLERUP EFTERSKOLE 
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Voksende afstand mellem menigmand og frontløberne ?? 



 

Ikke siden 1880-90 erne har der været  
så megen aktivitet i Mellerups  
                            offentlige rum  



ALLAN OLSEN 
• CD. JØVT. 2013 

• Hjørringvej. 
• ” Hele Sønderskov er til salg 

• Fordi de unge er flyttet væk. 

• Men hvem har lyst til 

• Den slags reallitycheck” 

•  Sønderskov 150 indbyggere 



FORTRÆNGNINGSMEKANISER 

• Fortrængningsmekanismerne er  
fremtrædende….og farlige…. Både hos mænd og 
landsbyer. 

• Hvis vi lader som ingenting/eller ikke taler om 
det/ eller kun fortæller Mortenkorchhistorier. 

• Når vi har ondt i fysikken og demografien 

 

• Så går det nok over.  
• JM. 18.08.2014 



Befolkningsudviklingen i Mellerup fra 
2008 til 2014  

• ,altså   på 6 år og ikke 15 år. har resulteret i 77 færre indbyggere, 
hvilket svarer til et fodboldhold med reserver pr. år. Det er dog 
ganske dramatisk. 
 

• Her har du de eksakte tal fra Danmarks Statistik. Pr. 1 januar.  
 

• 2008/628 
• 2009/614 
• 2010/603 
• 2011/590 
• 2012/572 
• 2013/573 
• 2014/551 

 



AFRUNDING. 

• På trods af alle Mellerups fremragende faciliteter, 
naturen, golfbanen, og kun 12 km. Til Randers 

• Så er vi ved at blive en del af udkantsdanmark, 
(Alle de klassiske syptomer) hvis vi ser på 
befolkningstallet, der falder, børnefødslernes 
antal der falder, og huspriserne der falder 
voldsomt og antallet af bolighandler, som er helt i 
bund.  

• Så der en ingen grund til at være selvfede og 
hvile på laurbærene. 





Hesteklyngen 
Fjordturisme 
Den Grønblå Rambla 
Randers Fjord som 
naturpark 



DEBATTEN I PLANLÆGGERKREDSE 

• Som ikke bange for at ændre fysiske strukturer og 
bygninger. 
 

• Kommuneplanlægning 
• Byudvikling/Landsbyudvikling 
• Byfornyelse/Revitalisering af landsbyer 

 
• Ikke bange for vores egen skygge/Byplanlægning 

handler om at forandre/tilpasse/Skabe nye 
rammebetingelser. 
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TILBAGETOGETS HELTE 

• ” Det vanskeligste af alt er at lede en hær 
under tilbagetog. Men de, der hurtigst 
indrømmer, at de er tabere, har lettest ved at 
klare sig helskindet igennem. Desværre er det 
meget svært at indrømme nederlag. Og det er 
et almindeligt menneskeligt træk at fortsætte 
mod al sund fornuft.”  

• (Stensgaard, 2004, BYPLANNYT. 
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POLITIKKEN 11.09.2010 
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Allerede i 2005 
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Politikken 30.11. 2011 

    
Hjalager & Halkier 
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A number of Villages and Hamlets have to die. How manny and why ? 





 



SBI- Boligmarkedet uden for de større 
byer. Feb. 2014 

• Fra planlæggernes værktøjskasse : 
• – Et aktivt lokalt foreningsliv og en borgerforening, som går i 

spidsen for byfornyelse og bidrager med en frivillig indsats. 
• – Dygtige nøglepersoner med særlige kompetencer såvel i 

kommunen som i lokalområderne, som kan samarbejde og skabe 
lokalt engagement. 

• – Partnerskab mellem den lokale borgerforening og kommunen i 
planlægning og gennemførelse af byfornyelse, herunder 
prioritering af nedrivning. 

• – Den kommunale de-facto anerkendelse af borgerforeninger 
(eller tilsvarende forening) som borgernes talerør bidrager til at 
styrke kommunikation og effektivitet i byfornyelsen. 



Thorkild Ærø 
• Forskningschef , SBI./AAU 

• ”For at skabe større investeringssikkerhed i 
Danmarks yderområder, er det nødvendigt at 
rive overskydende bygninger ned og 
prioritere hvilke byer man vil satse på” 

• Landinspektøren , Januar 2014 

• Nyeste eksempel.  Fåborg Midtfyn. Koncentrer 
den fysiske genopretningsindsats til strategisk 
valgte landsbyer (Ryslinge)   
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Der skal afvikles, før 
der kan udvikles i 
landdistrikterne 
Kommunerne skal 
prioritere, planlægge 
og beslutte hvilke 
områder i kommunen, 
der har potentiale for 
udvikling, og hvor det 
giver bedst mening at 
nedrive tomme og 
overflødige boliger. 



POLITISKE STRATEGIER/reaktioner på  
tilbagegang /SHRINK/SKRUMP 

BANALISERE 
 
 

Beslutningstagerne afviser at der er et 
problem, og tager ikke affære,-end ikke 
til den faktiske tilbagegang  

MODVIRKE 
 
 

”Mod strømmen”  Mange ressourcer 
kastes ind for at skabe vækst for at 
modvirke tilbagegangen. 

ACCEPTERE 
 
 

Planning for DECLINE. Tilbagegangen 
accepteres som en ny politisk kontekst. 
Forbedre livskvaliteten for de 
tilbageblevne gennem forskellige tiltag. 

UDNYTTE/ANVENDE Drage fordel af den nye situation. Anslå 
en optimistisk tone. Fremtidsorienteret. 
Kan udnyttes til udvikling af bestemte 
sektorer. 
Oplevelsesøkonomi/Stilhed/Mørke. Osv. 

Hosper. 2013. Policy Responses to Urban Shrinkage. From growth thinking to Civic Engagement. 
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FORANDRINGER I DET LANDLIGE DK.  

• En fantastisk 
omstillingsproces uden nogen 
form for overordnet styring og 
planlægning .. 

• Og uden en samlende vision 
for Danmark 



SKIBET UDEN KAPTAJN ! 

• Dr. P1. 06.02.2014. 

• Hvor er skibet på vej hen ? 
• Der mangler en kaptajn med en klar og 

kommunikerbar vision for Danmarks 
rumligt/geografiske udvikling. 

 

• Maskinrummet er fyldt med folk, der vil have 
olie på fingrene. 
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UANSET HVAD - 
•  Om befolkningstallet  falder eller stiger. 

• Om folk flytter fra land til by eller omvendt 

• Om der skal ske afvikling eller udvikling 

• ……………………………………………………………….. 

• Så vil der være brug for planlægning af høj 
kvalitet. 

• Hvad er det? 



• Strategiske afsæt og forankring. 
• Visioner og handleplaner 
• Langsigtet og kortsigtet 
• Dialog i  kommunen tværsektorielt og med 

landsbyerne 
• Det fysiske , det økonomiske og det sektorielle skal 

samtænkes 
• Sognerådspolitik skal underlægges 

helhedsbetragtninger 
• Landdistriktspolitikog LAG-Strategier  skal indtænkes 

og samarbejdes med  ovenstående . 



KOMMUNERNES KRYDSFELT 

• VELFÆRDSUDFORDRINGEN. 

• Kommunal service, behov og finansiering. 

• Faldende befolkning: 

• Færre skatte- og udligningskroner 

 

• Aldrende befolkning: 

• Stigende udgifter og faldende indtægter 



NØD(VENDIGE) TILPASNINGER 

• Både strukturelle og konjunkturelle. 
• De bagvedliggende årsager: 
• Stram kommunal økonomi 
• Faldende befolkningstal 
• Faldende børnetal 
• Aldrende befolkning 
• En god kommunalbestyrelse, der bruger de plan-

og prognoseredskaber, går i gang tidligt. 
• Før der bliver tale om panikbesparelser, og 

politiske studehandler i midten af oktober.  



LANDSBYERNES KRYDSFELT 

• Færre mennesker : 
• Færre folk i husene/tomme boliger/Ensomhed/faldende huspriser 
• De unge savnes på idrætshold(Aktive og som ledere) 
• Aktiviteter indstilles pga. manglende opslutning 

 
 
 

• Ældre mennesker>>> Hovedsageligt kvinder 
• Lokalsamfundsudvikling? 
• Hverdagsmagere/fritidsaktiviteter 
• Hvad med langsigtede projekter/indsatser 
• Hvad med erhvervsinvesteringer og arbejdspladser? 



” 
 

SMÅBYERNES, ØERNES OG LANDSBYERNES 
FREMTID 

 

 PPPP 
POLITIK,PLANLÆGNING,PRIORITERING, 

PROFILERING 



Fremtiden i Holstebro/Viborg/Randers 
kommune 

• Ikke afvikling som sådan (Enkelte steder rive 
noget ned) 

• Heller ikke udvikling som sådan 

• (Bortset fra enkelte steder) 

 

• Løbende monitorering og tilpasning…med 
plads til nye trends i livsstil og bosætning 



DECLINE MANAGEMENT 
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Workshop 19.04.2013/ DBL 



DECLINE MANAGEMENT 
 

KONTROLLERET 
AFVIKLING.. 

For at skabe udvikling 



DECLINE MANAGEMENT 

• KONTROLLERET TILBAGERULNING  

 

• NEDDROSLING 

• Af den kommunale sektor 

• Tilpasning/Reduktion af den private 
boligmasse og overflødige erhvervsbygninger 
og Landbrugsbygninger 
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UD –OG AFVIKLINGSPROCESSER FOR 
LANDSBYER 

• A)Skal overleve  og udvikles 

• B) Skal overleve med ændrede funktioner. 

• B) Overleve med ændrede funktioner og fysik 

• C) Nedlægges 

• A = Development 

• B = Decline management 

• C = Demolish  

• En landsby kan overgå fra B til C, men ikke 
nødvendigvis. 
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ÆNDREDE FUNKTIONER 

• Lukke skolen<> Bruge bygningerne til andre 
formål. 

• Lukke idrætsanlægget<> Bruge det til noget 
andet. 

• Bruge en del af den overflødiggjorte 
boligmasse til  andre formål<> Fritidsboliger/ 
”bo på prøve”/ Kunstnerboliger 

• Bruge en del af den overflødige 
erhvervsbygningsmasse til andre formål.  
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ÆNDREDE FUNKTIONER OG FYSIK 

• Fjerne den nedlagte skole > Landbypark 

• Fjerne det nedlagte klubhus > 

• Fjerne en række dårlige boliger (efter en 
plan) 

• Fjerne en række erhvervsbygninger (efter en 
plan) 

• Fjerne en række  landbrugsbygninger (efter 
en plan.)  
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LANDSBYUDVIKLING 

LANDSBYAFVIKLING 



TO VIGTIGE, OVERORDNEDE 
SPØRGSMÅL. 

• Hvordan skaber vi den bedste 
udvikling i landdistrikterne? 

• Gøres det ved at samle eller 
sprede udviklingen ? 

• Ved at gå mod strømmen eller 
planlægge med strømmen ? 
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SE FREMAD/To Udviklingssyn. 

• Lokalisme 

 

• Strukturalisme 
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To vidt forskellige opfattelser 

• Lokalisme: Hver landsby for sig selv.  

 

 

• ”Strukturalisme”: Se landsbyerne i en større 
sammenhæng med hinanden og med byerne.  
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LOKALISME 

• Bevare alting (næsten) for enhver pris. 

• Små projekter. 

• Nærhed.  

• Tryghed. 
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Localist activism 
 

• Localism usually describes social measures or 
trends which emphasise or value local and 
small-scale phenomena.  



Localist movements 

• Localist movements are often organized in support of locally 

owned, independent businesses and nonprofit organizations. 

•  Although the focus of this aspect of localist activism is on "buy local," 
"support local food," and "bank local" campaigns, some organizations and 
businesses also combine the goal of increased local ownership with 
environmental sustainability and social fairness goals 

• (Wikipedia) 



Examples of localism. 
 

• Support for local food networks, such as 
farmers' markets, community-supported 
agriculture, community gardens, farm-to-table 
programs, food cooperatives, and restaurants 
that serve local food. 

• The slow food movement, using diverse, seasonal, natural food in reaction 
to multinational merchandising of food which is uniform, produced using 
industrial methods, and called fast food. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Farmers'_markets
http://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_gardens
http://en.wikipedia.org/wiki/Slow_Food
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food


En dualisme. 

• Lokalisme : 
• En forudsætning …. 

• Og en bremseklods. 

• Janusmasken ? 

• Janus, romersk guddom med to ansigter, det 
ene skuer frem, det andet tilbage. 

• Dualisme betyder 'tvehed/Dobbelthed 
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”STRUKTURALISME” 

• Strukturelle projekter.  

• For flere landsbyer. Pulje deres  ressourcer.  
Synergi 

 

• Mild/Hård centralisering.  

 

• Landsbyklynger /Landsby-byklynger og 
temaer 
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STRUKTURALISTER-LOKALISTER 
STRUKTURALISTER LOKALISTER 

Geografisk niveau Landsbyklynger, 
netværk, land-by, 
kommunen, regionen 

Landsbyen, det nære. 
hverdagsmagere 

Arbejdsmetode Analyser, SWOT, 
omverden 

Ophobninger af 
spændende/fikse ideer 

Holdning til planlægning Ser det som en 
nødvendighed at 
korrigere den rene 
markedskanibalisme 
med planlægning. ”Med 
strømmen” 

Ikke meget for det.  
Landbyplaner som en 
ophobning af ønsker. 

Aktører Strateger, visioner, 
faglig viden   

Impulsive ildsjæle, tumultarisk, 

Mål At forandre de 
strukturelle forhold så 
de passer til fremtiden. 
Ikke fortiden. 

At bevare de lokale forhold (for 
enhver pris) 
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Tidsperspektiv I Flere år. Kort, mellem, lang Kort og mellemsigtet 

Tidsperspektiv II Prioritering, handleplaner ”Vi vil have det hele nu” 

Servicestrukturer Strukturel tilpasning til 
økonomi, demografi og 
bymønster 

Kæmper for at bevare , det 
der var engang i hver 
landsby 

Fysiske strukturer Tilpas, nedriv, bevare Tilpas, nedriv, bevare 
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DET BEDSTE FRA BEGGE MODELLER 



RE-THINK ! 
 Vi skal til at  omdefinere  

begrebet ”lokalsamfund”  

Flere landsbyer/Flere landbyer og en by/ 

 

SAMTÆNKE BY OG LANDUDVIKLING 

 

 

Samtænke landsbyudvikling i 

Netværk 

 

Tænke i ”netværkslandbyer”  

SUPERLANDSBYER 

 

 



HOVEDELEMENTER I MIN 
FREMTIDSVISION 

• Planlæg for forskellighed / 
Temalandsbyer/Differentieret 
Udvikling 
 

• Fra hierarki til netværk /Klyngelandsbyer 

 

 
• Den tredjevej /Nej til fyrtårne og tynd glassur 
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Planlæg for forskellighed 

• Hver landsby har sin egen identitet, baggrund og 
ressourcer. 

 

• Planlæg for forskellighed. 

 

• Diversitet giver styrke i landsbysystemet 

 

•   
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LANDSBYTYPER/TEMALANDSBYER/PROFILERING 
 
• Bosætningslandsbyen 
• Idrætslandsbyen/Kulturlandsbyen 
• Foreningslandsbyen 
• Facilitetslandsbyen 
• Butikslandsbyen 
• Hestelandsbyen 
• Iværksætterlandsbyen 
• Miljølandsbyen/Eco Village/Transition Village) 
• Kunstnerlandsbyen 
• Sundhedslandsbyen 
• Udelandsbyen 
• Welnesslandsbyen 
• Udsigtslandsbyen 
• Børnelandsbyen 
• Aldringslandsbyen 
• Den Blomstrende Landsby 
• Den Smarte Landsby 
• REFUGIELANDSBYEN 
• Landsbylandsbyen (som den er) 
• Landbyen hvor der absolut intet sker ! Intet nybyggeri, ingen projekter, intet socialt, ingen ting. 

• Muligt at pulje  2 – 3 temaer. (Børnelandsby-Udelandbsby – Aldringslandsby) 
 

TEM
A

LA
N

D
SB

Y
ER
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Udviklingsmodeller for fremtidens 
kommunale service 

• Fyrtårnsmodellen. 
• Satse alt på en hovedby i kommunen 

 

• Glassurmodellen. Et tyndt lag over det 
hele. 

 

• Den tredje vej. Netværk og hubs. Flere 
fyrtårne. Landsbyklynger 
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TRE FORSKELLIGE 
UDVIKLINGSMODELLER 

Innovativ service og ældres vilkår 

– centrale anbefalinger og 

eksempelsamling 

SBI & DBL. Maj 2014 

Tidligere brugere af disse begreber. 

Gunnar H.Svendsen Syddansk. 2007 

Jørgen Møller ( 2007)  

 Ålborg Universitet 

J.Møller. Landsbyklyngemodellen 

Siden 2007 



EN KLYNGE. 

• Et rum/niveau for kommunernes 
strategiske ageren. 

• Stort nok 

 

• Samtidig et rum for meningsfuld , 
lokalforankret ildsjælsarbejde. 

• Ikke for stort. 



Landsbyklynger 
• Flere landsbyer går sammen om at skabe en klynge. 

• Skab en fælles vision for klyngen 

• Hver landsby specialiserer sig 

• Temalandsbyer 

• Samarbejde på kryds og tværs om bosætning, turisme 
kultur, idræt, kvalitetsfødevarer. 

•  
Lokale flagskibe, Iværksættere, Ildsjæle brobyggere 
og aftalemagere 

• Land og by i samme klynge. 

Lektor Jørgen Møller Tlf 22229811 69 30-09-2014 



Jørgen Møller. tlf 2222 9811. Aalborg 
Universitet 

70 

 

Lektor Jørgen Møller Tlf 22229811 70 30-09-2014 



Hesteklyngen 
Fjordturisme 
Den Grønblå Rambla 
Randers Fjord som 
naturpark 



 

Underlying map: urban patterns. Municipal plan 2013 - 2025 



LANDSBYKLYNGER 

Forbind landsbyer 

 

• Kreativiteten er stor, når centralisering og fraflytning rammer en landsby. 

• Smartere at være på forkant. Ad hoc og panikagtig brandslukning er ikke godt 
nok. 

 

•  Det kan være svært for landsbyer at omstille sig til, at alle ikke kan have deres 
eget forsamlingshus, men samarbejde på tværs af landsbyer kan være nøglen til 
at sikre lokalt kulturliv.  (Mulighedernes Land. 2013.) 

 

 

 

 



FRA HIERARKI TIL NETVÆRK 

• NETVÆRKSLANDSBYEN I 
 

• Forlad den  gamle tænkning: 
• Nabolandsbyen er en konkurrent 
• Vi skal have alting her hos os. 

 
• Den nye tænkning: 
• Landsbynetværk. Samarbejde med naboen om ? 
• Stort og småt 
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ELLERMANN  & Møller 

• ”If you cant join them,- beat them” 
Ellermann. 1992 

 

 

• ”If you cant beat them,- join them” Møller 
2007 
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Fra fjendskab til venskab 

 

• Forlad den  gamle tænkning: 

• Nabolandsbyen er en konkurrent/ 

• Vi skal have alting her hos os./Skal de have så vil vi også 

 

• Den nye tænkning: 

• Naboerne er samarbejdspartnere og allierede. NETVÆRK 

 

• Vi deles 
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Står stærkere. 

• Landsbyer, som deltager i en landsbyklynge 
med en fælles fremtidsstrategi:  

• Så kan kommunen ikke ( så let) spille dem ud 
mod hindanden i en 
besparelses/tilpasningsproces 



FORUDSÆTNINGER FOR SUCCES 

• Klar strategi for klyngen. Det overordnede 
udviklingsparadigme skal der være enighed 
om. 

• Plads til, at den enkelte landsby kan dyrke 
sine potentialer (Temalandsbyen) 

• Evnen til samarbejde, dialog og troværdighed 

• Kommunens skal ville det. Politikere, 
planafdeling mv. 



MULIGE BARRIERER 
• Interne uenighed i en landsby 

• Uopdyrkede samarbejdsrelationer 

• Nedfrosne samarbejdsrelationer 

• Foreningskongeriger 

• Foreninger samarbejder ikke. 

• Landsbyen kan ikke tale med en stemme 
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• Ingen har det hele….men 
tilsammen har vi alt. 
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Lidt Kækt. 

• ”INGEN KAN DET HELE 
ALENE…… 

• TILSAMMEN KAN VI ALT” 

 
• Møller. 2007 
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LANDSBYOPGRADERINGER 

FYSISK OPGRADERING Nødvendig-men ikke 
tilstrækkelig 

Bygninger, pladser, 
forbindelser 

MENTAL OPGRADERING HELT NØDVENDIGT Uddannelse i 
fremtidstænkning, 
visionsskabelse, analytisk 
sans, fundraising 
Netværkstænkning m.v. 

SAMARBEJDSOPGRADERING ABSOLUT NØDVENDIGT Foreningssamarbejde i 
hver forening. 
Foreningssamarbejde i 
hver landsby INTERNT) 
Netværkssamarbejde ud af 
landsbyen (EKSTERN) 
Husk det lokale erhvervsliv 

JM 2014. 



Ny trend 

• Landsbyudviklings og ildsjælsarbejde bliver 
mere og mere professionaliseret 

• Strateger, fundraisere, mediatorer, 
kommunikatorer, planlæggere 

 

• Stadig brug for folk, der kan køre en 
rendegraver og bruge en skovl. 



DE SERVICETOMME OMRÅDER 

• MODREAKTIONER. 
• Ind til videre kun i begrænset omfang. 

 

• Jeg forventer en betydelig udviklingstrend 

 

• Grundforudsætningen : Lokalisme 
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”DEN PRIVATISEREDE LANDSBY ” 

• NÅR KOMMUNEN TRÆKKER SIG TILBAGE: 
• FRISKOLE 
• FRIPLEJEHJEM 
• FRIDAGPLEJE 
• FRIBØRNEHAVE 
• FRI-SFO 
• Landsbysamkørsel (Intelligent) 
• …………………………………… 
• Valgmenighed 
• Anpartskøbmand 
• Fodboldfabrikken 
• Private motionsaktører 
• ________________________ 
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OPSAMLING 

• Bebyggelserne i det åbne land. Stop. 

• Bebyggelser i små,(nedslidte) landsbyer. Stop 

• Gør landsbyerne forskellige. 

• Den egentlige, planlagte udvikling skal ske i 
landsbyer med mulighed for at opretholde et 
rimeligt serviceudbud offentlig og privat. 

• Centrallandsbyer. /Småbyer som 
forankringspunkt/KLYNGESAMARBEJDE 
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TRENDSPOTTING > FREMTIDEN >Planlægning 

Jo mere varm luft 

Jo højere 

Jo bedre udsyn 

Samfundstrends 
Livsstilstrends 
Branchetrends 
Kategoritrends. 
Bonner, 2009 



De fleste på landet 

• Om 5 -10 -15 år: 

• Ganske almindelige lønmodtagere  med jobs i 
byerne og muliggjort via pendling, som vil 
blive mere og mere omfattende. 

• Måske samkørsel. 

• 750000 vil  bo i solitære bebyggelser med 
plads til heste osv. 
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• 550000 vil bo i landsbyer af forskellig 
størrelse. 

• Der er udviklet store 
servicelandsbyer/mindre bysamfund i en 
klyngekoncept, som er understøttet af den 
kommunale planlægning og 
landdistriktspolitikken. 

• Støtte til dem der er med. 

• Ingenting til dem, der er udenfor.  

30-09-2014 Lektor Jørgen Møller Tlf 22229811 89 



GIV PLADS 

• GIV PLADS TIL ALLE FORMER FOR 
SAMFUNDSEKSPERIMENTER…I DE SMÅ 
SAMFUND. 

• Tiden efter parcelhusæraen. 

• FIRST MOVERS løber med gevinsten. 
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•HELD OG LYKKE 
MED JERES 
ARBEJDE ! 

30-09-2014 Lektor Jørgen Møller Tlf 22229811 91 



•TAK  

•        FOR  

•                  ORDET ! 
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KOMMUNIKATION I 
LOKALSAMFUNDET 

• Midt i et vadested.  

• Digitalt 

• Eller bare talt 



THE DIGITAL NATIVES 

• Børn og unge, der så at sige er født med en 
Pc/I-pad/smarthphone ved hånden. 

• Efter år 2000 ca. 

• Som bruger alle digitale medie- og 
kommunikationsplatforme ubesværet 

• The Digital Immigrants. Ældre mennesker, 
som senere/sent i deres liv bruger disse 
muligheder (Frivilligt/Tvunget) 

• GENERATIONSKONFLIKT ? 


