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INDLEDNING 

DET HANDLER OM MENNESKER 

 

Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard, næstformand Karsten Gram og sekretariatschef Allan Andersen. Foto: Jens Astrup 

 
For at starte positivt, så viser en ny opgørelse fra Erhvervsministeriet, at 82 ud af 98 kommuner havde be-
folkningsfremgang i 2016. Hovedstaden oplevede netto-fraflytning, om end der stadig var befolkningsfrem-
gang. Det er en udvikling, ikke mange havde troet mulig. 
 
Det er positivt, at flere kommuner end tidligere oplever befolkningsfremgang. Det viser, at urbaniseringen 
måske ikke er så sikker og evident, som mange ønsker at gøre den til. Det bliver spændende at følge udvik-
lingen de kommende år og se, om det er en udvikling, der fortsætter. 
 
Urbaniseringstendensen præger ellers mange lande rundt i Europa. Mennesker klumper sig sammen i by-
erne, mens landområder rømmes person for person. I den tredje verden er resultatet såkaldte megabyer 
med over 10 millioner indbyggere og segregerede byer bestående af slumkvarterer og rigmandsghettoer. 
 
Så grelt står det ikke til i Danmark. Heldigvis. Men i et lille land, hvor afstande ikke burde være en hindring 
for mobilitet, bevæger udviklingen sig samme vej. Meget skyldes den mangeårige centralisering, der med 
politisk velsignelse har favoriseret landets to-tre største byer, mens lukningen af skoler og politistationer har 
skåret pulsåren over på mange landdistrikter. 
 
De strukturelle konsekvenser af centraliseringen er velkendte. Og det er afgørende at fastholde fokus på at 
skabe tilstrækkelige rammevilkår i forhold til bosætning, erhverv, infrastruktur, uddannelse og sundhed. 
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Men historien om det opdelte Danmark handler ikke kun om strukturelle udfordringer og udviklinger. Enhver 
udvikling er udgjort af mennesker. Derfor er fortællingen om det skævvredne Danmark en fortælling om men-
nesker. 
 
Om unge mænd på landets øer og yderområder, som er blevet efterladt af de unge kvinder, der tager færgen 
eller bussen til storbyen for sjældent at vende tilbage. Det handler om tabet af fritid og samvær med familien, 
når man må køre mange kilometer efter skolen eller supermarkedet. Og det viser sig i digitale benspænd for 
at stifte egen virksomhed i et område, hvor livlinen til kunderne, internettet, er utilregneligt og bevæger sig i 
sneglefart. 
 
Når vi taler om en bedre balance mellem land og by, handler det derfor om at give alle Danmarks borgere 
lige muligheder for at leve et fuldt liv. Et liv med job, gode institutioner og skoler samt muligheden for at 
besøge en læge i ens lokalområde. 
 
Problemet er, at ikke alle kan sætte sig ind i de menneskelige konsekvenser af den stigende opdeling mellem 
land og by. 
 
Den mentale kløft på tværs af Danmark vokser. En meningsmåling fra februar foretaget af Megafon for TV2 
viser, at mange jyder og fynboer ikke mener, at københavnerne forstår deres hverdag. Det gælder næsten 
hver tredje borger i Region Syddanmark, mens der er tale om knap halvdelen af borgerne i Region Nordjyl-
land. 
 
Det viser, at sammenhængskraften i vores land er under pres. 
 
Derfor var det glædeligt, at der på tværs af Folketingets partier er en erkendelse af, at vi skal have hele landet 
med og at det kræver politiske beslutninger, der forbedrer de basale rammevilkår. 
 
For det kræver forståelse at prioritere. 
 
Derfor bør krav om bedre balance mellem landets land- og byområder ikke affærdiges som klynk fra yder-
områderne. Det vedrører os alle sammen, hvis vores sociale fællesskab og gensidige forståelse falder fra 
hinanden. 
 
Hverken Danmarks byer eller landområder kan stå alene. Vi har brug for hinanden, også i året, der kommer. 
 
I Landdistrikternes Fællesråd vil vi fortsætte kampen for bedre rammevilkår, vækst og udviklingsmuligheder 
i erhverv og bosætning i hele landet. Det gavner hele landet og skaber merværdi til vores fælles velfærds-
samfund og kan forhåbentlig øge sammenhængskraften, som vi mener er under pres fra flere sider. 
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STRATEGISK MÅLBILLEDE 

DANMARK I BEDRE BALANACE 

 

Præsentation af Landdistrikternes Fællesråd 
 
Landdistrikternes Fællesråd er den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark. Rådet er en 
partipolitisk neutral interesseorganisation og arbejder for at skabe en bedre balance i Danmarks 
landdistrikter og yderområder. 
 
Rådet arbejder aktivt for at samle og dele viden, skabe netværk og udøve indflydelse på policy 
dannelsen på Christiansborg såvel som i de enkelte kommuner og regioner. Alt sammen med den 
hensigt at fremme initiativer, der kan skabe positiv udvikling i de danske landdistrikter. 
 
Medlemmerne er landsdækkende foreninger og organisationer, landdistriktsråd, landsbyer og en-
keltpersoner. Derudover er medlemmerne 47 kommuner.  
 
Det er Landdistrikternes Fællesråds ambition at være: 
 

Uafhængig - Ordentlig - Engageret - Dedikeret - Inddragende 
 
Mission og vision 
Missionen er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring, der kan 
gavne Danmarks landdistrikter og yderområder. Landdistrikternes Fællesråd ønsker at fremme for-
udsætninger for bosætning og erhvervsudvikling i hele Danmark, så landdistrikterne oplever øget 
vækst og nye arbejdspladser. 
 
Visionen er at skabe et Danmark i balance, hvor mulighederne for at leve og bo er gode i alle dele 
af landet samtidig med, at erhvervslivet skal kunne vokse og udvikle sig i hele Danmark. 
 

Kerneopgaver 
Landdistrikternes Fællesråd har tre kerneopgaver, der er fundamentet for rådets arbejde. 
 
Første kerneopgave handler om udvikling af landdistrikterne. Sammen med en række kommuner 
og borgere deltager Landdistrikternes Fællesråd i projekter, der skal fremme beskæftigelse, er-
hvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i Danmarks 
landdistrikter og yderområder. 
 
Anden kerneopgave har information om landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklingsmuligheder 
som omdrejningspunkt. Med ambitionen om at blive en praktisk ekspert i landdistrikter og yderom-
råder deler, indsamler og formidler Landdistrikternes Fællesråd viden og erfaringer om udviklingen 
i landdistrikterne. 
 
Tredje kerneopgave er at yde national sparring. Landdistrikternes Fællesråd fungerer som national 
sparringspartner, når der skal formuleres politiske indsatser rettet mod udviklingen af landdistrikter 
og yderområder. Landdistrikternes Fællesråd stiller sin viden og erfaring til rådighed for Erhvervs-
styrelsen og centraladministrationen i forskellige sager, der vedrører udviklingen i landdistrikterne. 
Desuden deltager Landdistrikternes Fællesråd i relevante råd, nævn og udvalg og er tæt forbundet 
med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer (ULØ). 
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POLITISK INTERESSEVARETAGELSE  

BEDRE RAMMEVILKÅR 

 

Interessevaretagelse i årets løb 
 
Det har været et travlt år i Landdistrikternes Fællesråd, der med 47 danske kommuner samt en 
række landsdækkende organisationer og et større antal landsbyer rundt omkring i hele landet, anses 
som værende den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark. 
 
Danmark gennemgår i disse år en historisk omstilling, som en direkte konsekvens af årtiers statslig 
centralisering og deraf følgende urbanisering, hvor samfundet på mange måder er ved at blive delt 
i udvikling og afvikling. 
 
Igennem de senere år har landdistrikterne oplevet en stigende urbanisering, der foranlediget af util-
strækkelige rammevilkår, har bidraget til en generel udfordring med lav vækst og beskæftigelse i 
dele af landet. Den globale krise har uden tvivl forværret de strukturelle forhold i yderområderne. 
Siden krisen har dansk økonomi imidlertid været i fremgang, selvom væksten har været svagere 
end i de lande, vi normalt sammenligner os med. 
 
I de dele af vores land, der er særligt pressede, altså landdistrikterne, er behovet for vækst- og 
udviklingsfremmende initiativer stort. Væksten er nemlig ujævnt fordelt, for selvom der er fremgang 
i hovedstadsområdet og andre større byer, er der områder længere væk fra de største byer, som 
ikke oplever samme fremgang. 
 
Året har været præget af et meget højt aktivitetsniveau i Landdistrikternes Fællesråd. Det skyldes 
selvfølgelig de mange udfordringer, som der aktuelt er i de danske landdistrikter og yderområder og 
som blandt andet er forårsaget af et pres på de basale rammevilkår for bosætning, vækst og udvik-
ling. Men en anden grund er også, at Landdistrikternes Fællesråd har gennemgået en rivende ud-
vikling organisatorisk, som gør, at rådet i dag er en slagkraftig interesseorganisation. 
 
Landdistrikternes Fællesråd har også oplevet et større fokus på landdistrikter og yderområde som 
følge af, at de politiske partier på Christiansborg har fået et større indblik i de udfordringer, der er 
uden for de største byer. Sammen med en større mediebevågenhed har dette givet et markant 
større fokus på landområderne. 
 
Landdistrikternes Fællesråd har i 2016 og starten af 2017 haft fokus på en række sager, som er 
koncentreret omkring de overordnede rammevilkår af betydning for udviklingen uden for de største 
byer. I årets løb har Landdistrikternes Fællesråd arbejdet aktivt for at få mediemæssig og politisk 
bevågenhed omkring problemstillinger, som har særlig betydning for udviklingen.  
 

Landdistrikternes fempunkts-plan 
 
Fem punkter er strukturerende for det politiske arbejde i Landdistrikternes Fællesråd. De er afsættet, 
når Landdistrikternes Fællesråd forsøger at påvirke de politiske beslutningsprocesser på en måde, 
der tilgodeser et Danmark i balance. Hver og et af punkterne skal prioriteres politisk, hvis vi skal 
skabe vækst og udvikling i hele Danmark – til gavn for hele Danmark. Skal landets landdistrikter og 
yderområder også have mulighed for at opleve vækst og udvikling, er forudsætningen, at de politiske 
indsatser målretter sig alle fem punkter. 
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        Landdistrikternes Fællesråds fempunkts-plan.  

 
Bosætning 
For mange landdistrikter og yderområder er nye tilflyttere vitale for, at områderne kan blomstre og 
udvikle sig i mange år frem. Derfor er det afgørende at skabe optimale rammer for at nye tilflyttere 
kan flytte til. 
 
Det betyder noget, at børnene kan komme i gode skoler og børnehaver, ligesom familiens mulighed 
for at låne penge til at købe drømmehuset er afgørende. 
 
Derfor arbejder Landdistrikternes Fællesråd på at sikre: 
 

• At potentielle tilflyttere kan få finansieringsmuligheder til en bolig i landdistrikter og yderom-
råder. 

• At land- og yderkommunerne har økonomi til at tilbyde gode servicetilbud til borgerne. 
• At Planloven bliver lempet, så det bliver muligt at bygge boliger i land- og kystnærhedszoner 

til gavn for erhvervs- og boligudviklingen. 
 
Erhverv og beskæftigelse 
Erhvervslivet er nøglen til at skabe arbejdspladser i alle egne af Danmark. Derfor skal rammevilkå-
rene forbedres for de erhverv, som i forvejen har stor betydning i landets landdistrikter og yderom-
råder: Landbrug, fiskeri, turisme, produktionserhverv og energiproduktion. 
 
Derfor arbejder Landdistrikternes Fællesråd på at sikre: 
 

• At der er ordentlige finansieringsmuligheder til investering i og udvidelse af erhvervsejen-
domme i hele landet. 

• At Planloven lempes i land- og kystnærhedszoner, så erhvervslivet i udvalgte tilfælde kan 
være med til at udvikle lokalområder og sikre vækst ved at bygge efter behov. 

• At der udflyttes endnu flere statslige arbejdspladser til landets landdistrikter og yderområder. 
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Infrastruktur 
Hele Danmark skal nyde godt af en veludbygget infrastruktur med motorveje, broforbindelser og 
gode motortrafikveje. For landet bliver mindre i takt med en bedre infrastruktur. Indbyggere i alle 
landets egne skal kunne komme hurtigt på besøg hos slægtninge i andre dele af landet, ligesom 
det skal kunne betale sig - både tids- og omkostningsmæssigt for by- og landboere at rejse på tværs 
af landet for at tage et job. 
 
Men ikke bare den fysiske infrastruktur er alfa og omega for et Danmark i bedre balance. Den digitale 
infrastruktur er afgørende, hvis man vil lokke iværksættere til landdistrikterne og yderområderne 
med billig havudsigt. Internettet udvisker afstande i en globaliseret verden, men det kræver højha-
stighedsbredbånd og god mobilforbindelse at drive virksomhed. 
 
Derfor arbejder Landdistrikternes Fællesråd på at sikre: 
 

• At landets øer, landdistrikter og yderområder nyder godt af mobildækning og et hurtigt og 
stabilt højhastighedsbredbånd, så digital sneglefart ikke bliver en hæmsko for bosætning og 
drift af egen virksomhed. 

• At landevejsprincippet for færgerne til de danske småøer og ø-kommuner bliver implemen-
teret, så færgepriserne til øerne bliver sat ned. 

• At den “blå motorvej”, de danske havne, udvikles, så yderværkerne og sejldybden i særligt 
industrihavne bliver forbedret. 

 
Uddannelse 
Hele Danmark skal nyde godt af, at flere og flere uddanner sig på gymnasier, erhvervsskoler, pro-
fessionshøjskoler og universiteter. 
 
At have en uddannelsesinstitution kan mærkes i et landdistrikt eller yderområde. De unges incita-
ment til at blive i landsbyerne bliver større, når afstanden til studiet svinder ind. Samtidigt kan det 
mærkes på en bys handelsliv, når studerende rykker ind og køber dagens frokost i lokalområdet. 
 
Derfor arbejder Landdistrikternes Fællesråd på at sikre: 
 

• At der udflyttes uddannelser på professionshøjskoleniveau og universitetsniveau. 
• At der indføres regler om, at professionshøjskoler ikke må nedlægge tilbud i landets landdi-

strikter og yderområder. 
• At landets universiteter ikke mister deres akkreditering ved flere udbudssteder. 
• At der skabes grundlag for at stifte grundskoler og ungdomsuddannelser i landdistrikter og 

yderområder ved økonomisk støtte til kommunerne. 
 
Sundhed og tryghed 
Det er et spørgsmål om tryghed. At man kan besøge en læge, når man er syg. At man har mulighe-
den for at slå et smut forbi apoteket for at hente pillerne mod halsbetændelsen eller øjeninfektionen. 
At ældre mennesker kan blive i deres nærområde, når de skal på plejehjem i stedet for at rykke hele 
livet op til fordel for enorme plejecentre i en af landets store byer. 
Sundhedstilbuddene er sivet væk fra Danmarks landdistrikter og yderområder mod landets største 
byer i takt med mange års politisk vedtaget centralisering og rationalisering. Udviklingen skal brem-
ses og den borgernære sundhed skal tilbage til landdistrikter og yderområder. 
 
Derfor arbejder Landdistrikternes Fællesråd på at sikre: 
 

• At alle landets borgere har lige adgang til sundhedstilbud. Der skal indføres en garanti på 
læge- og apoteksdækning inden for en radius af 25 km. 
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• At der er læger på alle landets sygehuse. 
• At der er praktiserende læger i alle dele af Danmark. 
• At arbejdspladserne for sundhedsprofessionelle kommer tilbage til landdistrikterne og yder-

områderne. 
• At der tilføres flere ressourcer til politiet, så det lokale politi bliver mere synligt. 

 

Landdistrikternes Fællesråds politikområder peger på fem veje til at sikre vækst og udvikling i hele 
Danmark: 
 

 

 
 

Gode forudsætninger for at leve og bo i hele Danmark

• Bedre finanseringsmuligheder for boliger, så bosætning ikke 
hæmmes

• Gode økonomiske rammer for land- og yderområder, så servicetilbud 
kan opretholdes.

• En vedvarende indsats i forhold til landsbyfornyelse.

• En moderne planlov, så bosætning bliver styrket i land- og 
kystnærhedszoner.

Bedre rammevilkår for erhvervslivet og flere 
arbejdspladser 

• Bedre rammer for landbrugs- og fødevareproduktion.

• Bedre finansieringsmuligheder til investering og udvidelse af 
erhvervsejendomme.

• Flere iværksættermiljøer i landdistrikterne.

• Styrke vækstmuligheder og konkurrenceevnen for Det Blå Danmark.

• Styrke turismegrundlaget i landdistrikterne.

En sammenhængende infrastruktur, der binder landet 
bedre sammen

• Hurtig og stabilt mobil- og bredbåndsdækning i alle landets egne.

• Udvikling af det overordnede vej- og havnet.

• Bedre muligheder for infrastruktur i hele landet - også på de små øer.

Uddannelsesmuligheder uden for de største byer

• Nærhed i forhold til grundskoler og ungdomsuddannelser.

• Flere videregående uddannelser placeret decentralt for at sikre 
sammenhæng til erhvervsliv og bosætning.

Ensartet kvalitet i sundhedssystemet

• Mulighed for at borgere har adgang til de samme sundhedstilbud 
uanset, hvor de bor. 

• Bedre lægedækning i landdistrikter og yderområder.

• Apoteksdækningen i hele landet.

• Flere ressourcer til politiet, så det lokale politi bliver mere synligt. 
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Fokusområder 
 
Finansieringsmuligheder 
Det er en negativ spiral, hvis folk, der gerne vil sælge, ikke kan komme af med huset og mulige 
tilflyttere ikke kan få lov at låne til et huskøb. Det samme gør sig gældende for erhverv, som ikke 
kan skaffe finansiering til at udvide produktionsfaciliteter og dermed ikke kan konkurrere på lige fod 
med konkurrenter beliggende ved de større byer, hvor finansiering er mulig. Desuden skabes der 
ikke de mange tiltrængte arbejdspladser i landdistrikter og yderområder, som kan skabe en positiv 
udvikling. 
 
Derfor har Landdistrikternes Fællesråd fortsat stort fokus på finansieringsmulighederne for boliger 
og erhvervsejendomme i landdistrikterne. 
 
Realkredittens udlån til private boligejere steg fra 2015 til 2016. Det stigende udlån var bredere 
funderet over hele landet end i 2015, hvilket blandt andet betyder at der ydes lidt flere lån i landdi-
strikterne. Det viste en udlånsredegørelse fra Erhvervsministeriet. Det er i særdeleshed i Sønderjyl-
land, Vest- og Sydsjælland samt på Bornholm, at udviklingen har været til at tage og føle på. 
 
For hele landet er det samlede udlån fra penge- og realkreditinstitutter steget med 1,2 pct. igennem 
det seneste år, hvoraf realkreditinstitutterne står for en stigning på 1,7 pct. Samtidig viste en opgø-
relse fra Nationalbanken, at realkreditsektorens udlånsaktivitet er øget fra 2015 til 2016, hvor især 
landdistrikterne oplever en fremgang. 
 
Landdistrikternes Fællesråd har udtalt sig positivt om udlånsredegørelsen, men understregede sam-
tidig, at nogle landområder, der ligger længst væk fra hovedbyerne, stadig oplever, at finansiering 
af boliger går trægt eller er stort set umuligt. 
Landdistrikternes Fællesråd fortsætter dialogen med den finansielle sektor i 2017. 
 
Mobil- og bredbåndsdækning 
Landdistrikternes Fællesråd arbejder sammen med forskellige relevante aktører, herunder Dansk 
Energi, for at sikre højhastighedsbredbånd til alle danskere i hele landet. 
 
Dansk Energi og Landdistrikternes Fællesråd har blandt andet samarbejdet om en undersøgelse, 
der belyser kommunernes holdning i forhold til vigtigheden af den digitale infrastruktur. Endvidere 
har Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Energi samarbejdet i forhold til debatter på Folkemødet. 
Landdistrikternes Fællesråd har ligeledes en god dialog med øvrige aktører inden for branchen, og 
har i løbet af året deltaget i forskellige møder, konferencer og workshops, der omhandler sikringen 
af god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. 
 
Regeringen og aftalepartierne afsatte som en del af vækstaftalen 200 millioner kroner til en bred-
båndspulje. Landdistrikternes Fællesråd har under forhandlingerne i Energistyrelsen arbejdet for, at 
puljen skulle målrettes kommuner og lokalsamfund, da dette vil sikre en større gearing af midlerne. 
Regeringen har sidenhen besluttet at målrette puljen således, at både lokalsamfund og kommuner 
kan søge midler fra puljen. 
 
I løbet af året har Landdistrikternes Fællesråd udtrykt kritik af, at bredbåndspuljen ikke er geografisk 
afgrænset til land- og yderområder. Bredbåndspuljen på 200 mio. kr. løber over fire år. I 2016 ud-
delte puljen 80 mio. kr. til husstande og virksomheder. Alene i 2016 var der ansøgninger til puljen 
for 288 mio. kr. Her fik områder i blandt andet København og Brøndby del i de statslige støttekroner. 
Landdistrikternes Fællesråd har efterfølgende fået opbakning fra både Socialdemokratiet og Dansk 
Folkeparti til at indføre en geografisk afgrænsning i bredbåndspuljen. De to forligspartier vil nu æn-
dre kriterierne, så støtten kun går til yderområder, der lider af markedssvigt og ikke til større byer 
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med konkurrencesvigt. Erhvervsminister Brian Mikkelsen har ligeledes givet udtryk for, at regeringen 
vil se nærmere på problemstillingen. 
 
I forbindelse med arbejdet om at modernisere teleforliget har Landdistrikternes Fællesråd, som na-
tional sparringspartner for centraladministrationen, deltaget i et møde i Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeriet med henblik på at drøfte, hvordan god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet kan 
sikres som en del af det kommende teleforlig. 
 
Små- og mellemstore virksomheder 
Mens storindustri og større virksomheder fylder meget i vores nabolande, består dansk erhvervsliv 
langt overvejende af små og mellemstore virksomheder - de såkaldte SMV'er. I en rapport fra Er-
hvervsstyrelsen fremgår det, at der ikke er blevet skabt store danske virksomheder med over 1000 
ansatte de seneste tyve år. 
 
Flere undersøgelser dokumenterer endvidere, at de små og mellemstore virksomheder skaber flere 
nye job og flere praktikpladser end Danmarks store virksomheder. På den baggrund har Landdi-
strikternes Fællesråd sat fokus på SMV’ernes vækstvilkår. Dette er blandt andet sket igennem et 
samarbejde med Håndværksrådet, som er hovedorganisation for de danske SMV’ere. 
SMV’erne har nemlig en afgørende betydning for Danmarks vækst, velfærd og beskæftigelse. Det 
blev der sat fokus på, da Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med Sparekassen Kronjylland, 
som er blevet ny erhvervspartner i Landdistrikternes Fællesråd, arrangerede et rundbordsmøde for 
interesse- og brancheorganisationer, der beskæftiger sig med små og mellemstore virksomheder. 
 
Til rundbordsmødet, som blev afholdt torsdag d. 6. oktober 2016 på Sparekassen Kronjyllands ho-
vedafdeling i Randers, deltog repræsentanter fra Dansk Industri, Håndværksrådet, De Samvirkende 
Købmænd, Vækstfonden, Dansk Håndværk, Horesta, Erhverv Randers, Landboforeningen Odder - 
Skanderborg, Merkur Andelskasse, Landbrug & Fødevarer og en række kommuner fra regionen. 
 
En anden sag, som Landdistrikternes Fællesråd har taget op, er i forhold til landdistriktsvækstpilot-
ordningen. I februar var kassen tømt for hele 2017 i ordningen. De afsatte 10 millioner var revet væk 
af små- og mellemstore virksomheder i landdistrikterne, der via Innovationsfonden havde søgt om 
støtte til at ansætte en akademiker på gunstige vilkår. 
Den situation mener Landdistrikternes Fællesråd, Håndværksrådet og Djøf er uholdbar. For ordnin-
gen skubber på en udvikling i de små- og mellemstore virksomheder, som der er hårdt brug for. De 
tre organisationer sendte derfor et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen, og bad ham overveje, 
hvordan ordningen kan få tilført nye penge. 
 
Landdistriktsfilter 
Landdistrikternes Fællesråd har igennem mange år arbejdet for et såkaldt landdistriktsfilter på lov-
givningen, så den til enhver tid siddende regering - i modsætning til i dag - tydeligt skal redegøre for 
de væsentlige landdistriktsmæssige konsekvenser, når der fremsættes et lovforslag. 
 
Rådets kampagne fik kort før årsskiftet SF til at genfremsætte sit beslutningsforslag om konsekvens-
analyse af lovforslags virkninger på udvikling i landdistrikter og yderområder og på øer. 
 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen præsenterede under en høring i Folketinget, der blev organiseret 
af Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet i samarbejde med Folketingets Udvalg 
for Landdistrikter og Øer, at regeringen vil imødekomme Landdistrikternes Fællesråds ønske om et 
landdistriktsfilter. Nærmere bestemt vil nye redegørelseskrav blive indarbejdet i Vejledning om kon-
sekvensanalyser i forbindelse med, at Justitsministeriet aktuelt er ved at revidere Vejledning om 
lovkvalitet. Til førstebehandlingen af SF's forslag var der bred enighed om at støtte et landdistrikts-
filter. 
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Uddannelsesmuligheder 
Landdistrikterne Fællesråd er kritisk over for, at milliardbesparelserne på uddannelsesområdet ram-
mer symmetrisk – altså rammer mindre uddannelsesinstitutioner rundt om i landdistrikterne lige så 
hårdt som de store uddannelsesinstitutioner i byerne. Det kan nemlig betyde, at uddannelsesinsti-
tutionerne uden for de største byer må dreje nøglen om. 
 
Rådet mener, at man bør udflytte nogle specifikke uddannelser til en række provinsbyer rundt om-
kring i landet samtidig med, at man styrker og fastholder de uddannelsestilbud, der allerede eksi-
sterer. Det er nemlig en forudsætning for fremtidig vækst og udvikling, at unge mennesker ikke bliver 
tvunget til at flytte til de største byer, fordi det ikke er muligt at studere i områderne omkring de 
mindre lokalsamfund. 
 
Der lægges helt konkret op til, at uddannelses- og forskningsmiljøer skal knyttes op på det, de reelt 
beskæftiger sig med. Universitetsuddannelser skal med andre ord være placeret der, hvor det giver 
mest mening, og hvor det er muligt at skabe en øget faglighed. Tættere på natur, erhvervsklynger 
og virksomheder. 
 
Landdistrikternes Fællesråd har igen i årets løb foreslået, at ungdomsuddannelsesinstitutioner, her-
under især erhvervsuddannelserne i det lokale Danmark i yderområder, blev tilgodeset af et større 
udkants-taxameter som gør det muligt at fastholde tilbuddet om især erhvervsuddannelser i yder-
områder. Det er afgørende for uddannelsesniveauet af unge lokalt, at uddannelsestilbuddet er til 
stede lokalt. 
 
LAG-midler 
Landdistrikternes Fællesråd er, som national sparringspartner for centraladministrationen, en del af 
Overvågningsudvalget for landdistriktsprogrammet 2014-2020, der er nedsat af Landbrugs- og Fi-
skeristyrelsen. Landdistrikternes Fællesråd har dermed deltaget i sagsbehandlingen af slutevalue-
ringen for LAG-indsatsen under Landdistriktsprogrammet. 
 
Landdistrikternes Fællesråd tager til efterretning, at det i evalueringen vurderes, at der er skabt 366 
arbejdspladser med LAG-midler i perioden. 
Det understreges, at der er tale om en nettovurdering; det vil sige jobs, som er blevet skabt direkte 
som følge af LAG-indsatsen. Den direkte beskæftigelseseffekt svarer til forventningerne ved pro-
grammets start, hvorfor Landdistrikternes Fællesråd vurderer, at indsatsen har tilføjet væsentlige 
positive impulser til udviklingen uden for de største byer. 
 
Endvidere beskrives i evalueringen, at der kan indregnes en afledt effekt, da ekstra aktivitet samtidig 
skaber omsætning og beskæftigelse for samarbejdspartnere, leverandører m.v. Den samlede be-
skæftigelseseffekt estimeres derfor til 561 jobs. Dette betegnes i evalueringen som bruttojobtilvæ-
sten. 
 
Landdistrikternes Fællesråd skal ligeledes understrege, at det er med stor bekymring, at der som 
følge af den politiske aftale om landbrugs- og fødevarepakken, der blev indgået i mellem den da-
værende Venstre-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er 
blevet reduceret i den samlede økonomiske ramme for LAG-ordningen. Landdistrikternes Fællesråd 
– og en lang række af rådets medlemskommuner – mener ikke, at denne prioritering bidrager til at 
skabe vækst og udvikling i hele Danmark. 
 
Landdistrikternes Fællesråd har på den baggrund taget sagen op i de landsdækkende medier og 
skrevet til Udvalget for Landdistrikter og Øer, som har indkaldt ministeren til samråd om sagen. 
Landdistrikternes Fællesråd og en lang række borgmestre har ligeledes sendt et brev til den davæ-
rende erhvervsminister om sagen. 
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I den efterfølgende proces har Landdistrikternes Fællesråd forsøgt at skabe opbakning blandt par-
tierne på Christiansborg til at tilbagerulle millionbesparelserne. 
 
Byfornyelsesmidler 
Der var kritik fra Landdistrikternes Fællesråd, da regeringen og forligspartierne beslutterede at 
skære i puljerne til områdefornyelse og byfornyelse, som blandt andet går til istandsættelse af ned-
slidte boliger og forskønnelse af åbne byområder i landdistrikter, der oplever lavere vækst end re-
sten af landet. 
 
Nærmere bestemt fjernes hele den planlagte statslige støtte. Der var sat cirka 180 millioner kroner 
af i 2018 og cirka 170 millioner kroner af i 2019. De midler bliver nu fjernet. Derudover vil et flertal i 
Folketinget tage flere millioner kroner af byfornyelsesmidlerne fra tidligere år, som ikke er blevet 
brugt. 
 
Landdistrikternes Fællesråd var særdeles negativ over for planerne, og drøftede efterfølgende be-
slutningen med forskellige politikere. I starten af maj 2017 afholdes et møde med transport-, byg-
nings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) for at drøfte boligområdet. 
 
Medieindsats 
Landdistrikternes Fællesråd er rigtig meget i både lokale-, regionale- og landsdækkende medier. 
 
I sekretariatet kommer der flere gange om ugen forespørgsler fra forskellige medier, der ønsker at 
høre Landdistrikternes Fællesråds syn på de mange politiske udmeldinger, som kommer på landdi-
striktsområdet, men også høre, hvad vi har af forslag til ændringer. Det har været alt fra udflytning 
af statslige arbejdspladser, manglende bredbånds- og mobildækning, infrastruktur, integration i de 
små samfund, manglende finansiering eller ændringer af planloven. 
 
Pressetjenesten, som er en integreret del af sekretariatet, oplever, at de landsdækkende medier i 
stigende grad henvender sig til Landdistrikternes Fællesråd som den overordnede landdistriktsor-
ganisation i Danmark for at høre vores holdning til bestemte landdistriktspolitiske sager. På den 
måde bliver vi gradvist et stærkere talerør for landdistrikter og yderområder og får sat fokus på de 
rammevilkår, som har betydning for dem, det hele drejer sig om. Dem, der bor og har deres virke i 
landdistrikter og yderområder. 
 
Organisationen fylder meget i medielandskabet og har en relativ høj citationsfrekvens, der kommer 
til udtryk igennem historier, artikler og indslag i både lokale, regionale og landsdækkende medier. 
Landdistrikternes Fællesråd er på højde med flere større landsdækkende organisationer. 
 
Information og vejledning 
I årets løb har Landdistrikternes Fællesråd været i kontakt med mange af medlemmerne og med 
mange landsbyer, der tager kontakt med henblik på at få vejledning. Landdistrikternes Fællesråd 
informerer gerne og deler ud af viden, men beskæftiger sig ikke med decideret konsulentbistand. 
 
Både bestyrelsen og sekretariatet har været ude i forskellige sammenhænge, hvor kommuner eller 
andre medlemmer har inviteret til et arrangement omkring landdistrikter. Landdistrikternes Fælles-
råd stiller derudover op i en del debatter, høringer og rundbordsdiskussioner omhandlende udvik-
lingen uden for de største byer. 
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PROJEKTER & ARRANGEMENTER  

VÆKST & UDVIKLING I HELE DANMARK 

 

Landdistrikternes Fællesråd har en del arrangementer med medlemmer og samarbejdspartnere. 
Derudover varetager Landdistrikternes Fællesråd opgaveløsningen af en række konkrete initiativer 
for Erhvervsstyrelsen, som er beskrevet i en resultatkontrakt. 
 
Årets Landsby 
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark har siden 1995 kåret Årets Landsby. I år bliver den histo-
riske pris uddelt for 20. gang, og det sker i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd. Årets tema 
er digitaliseringen. Derudover samler interessen sig om landsbyer med under 2000 indbyggere, der 
har en udviklingsplan og som er organiseret med et lokalråd eller lignende. 
 
Bedømmelseskomitéen for Årets Landsby består af direktør for Tietgen, fhv. minister Annette Vil-
helmsen, Carsten Abild, Sten Kjær Jensen, Mads Munk Jepsen og Charlotte Christiansen. Komitéen 
sekretariatsbetjenes af Landdistrikternes Fællesråd, som afholder alle udgifter. 
 
Borgmestermøde på Ritzaus Bureau 
Det er afgørende, at der kommer fokus på, hvordan vi ikke kun får en mediedækning af hele Dan-
mark, men også en mediedækning for hele landet. Her spiller landets kommuner og borgmestre en 
vigtig rolle, særligt i forbindelse med det kommende kommunalvalg 
25 af landets borgmestre – herunder en del af Landdistrikternes Fællesråds medlemskommuner – 
deltog i et borgmestermøde for at høre mere om, hvordan landdistrikter og yderområder kan komme 
højere på dagsordenen til det kommende kommunalvalg. 
 
Ritzaus adm. direktør og chefredaktør Lars Vesterløkke kom med bud på Ritzaus rolle og fremtid i 
et fragmenteret mediebillede, som er i konstant forvandling. Nyhedschef Søren Funch fulgte op og 
delte ud af sine erfaringer med dækningen af tidligere kommunalvalg. I forlængelse heraf gav ny-
hedsredaktør Søren Lassen et sjældent kig ind i ”maskinrummet” og løftede sløret for de redaktio-
nelle overvejelser, som afgør, om noget bliver til en historie. Pressechef Noa Jankovic fra Landdi-
strikternes Fællesråd kom med konkrete eksempler på, hvordan det er lykkedes organisationen at 
blive citeret mange gange oftere end for blot et år siden. Afslutningsvist holdt Jysk Fynske Mediers 
chefredaktør Troels Mylenberg et oplæg under overskriften Den politiske mediedækning. 
 
Borgmestermødet blev afholdt på Ritzau i Store Kongensgade i København. Arrangementet var et 
samarbejde mellem Ritzaus Bureau og Landdistrikternes Fællesråd, som er den overordnede land-
distriktsorganisation i Danmark. 
 
Liv og Land 
Erhvervsstyrelsen har lavet internetportalen “Liv og Land”. Ambitionen er, at portalen skal være en 
vidensbank for udviklingen af landets landdistrikter og yderområder. 
 
På hjemmesiden kan borgere, organisationer, kommuner og andre med interesse for udviklingen af 
landdistrikter finde inspiration i en vifte af projekter og initiativer, der er lykkes med at skabe udvikling 
og vækst i Danmarks landdistrikter og yderområder. De gode fortællinger formidles som cases, der 
kan læses på www.livogland.dk. 
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Som en del af resultatkontrakten med Erhvervsstyrelsen har Landdistrikternes Fællesråd kvalitets-
sikret og opdateret en række cases på Liv og Land. 
 
Demokratisk Iværksætter: Samarbejde med Danmarks Efterskoleforening 
Landdistrikternes Fællesråd har sammen med Danmarks Efterskoleforening lavet projektet “Demo-
kratisk Iværksætter”, som skal klæde de unge efterskoleelever på til at engagere sig i deres lokal-
samfund. 
 
Projektet startede i 2014 som et pilotprojekt i samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og 
Danmarks Efterskoleforening. Det blev videreført i 2015 og afsluttet i 2016 med et kulturarrange-
ment på Christiansborg og Vartov. 
 
I løbet af projektet skulle efterskoleeleverne samarbejde med byrådet, lokalrådet, det lokale for-
eningsliv og befolkningen i efterskolens kommune om at planlægge og gennemføre en ydelse, 
handling eller aktion i fællesskab. Formålet med projektet var at gøre de unge til aktive medborgere 
i deres lokalsamfund og skabe en gensidig forståelse mellem efterskoler og lokalsamfund om at 
udnytte hinandens ressourcer. 
 
Projektet har flere konkrete outputs: 
 

• Fire undervisningsfilm. 

• Partnerskabsvejledningen “Vejledning til partnerskaber mellem efterskoler og lokale aktører”. 

• Arrangementet Demokratisk Iværksætter Parlament d. 26. maj på Christiansborg og Vartov. 

• Efterskoledeltagelse på Folkemødet 2016. 

• Færdiggørelse af hjemmesiden www.efterskoleforeningen.dk/demokrati 
 
Landsbyhøjskolen 
I april 2016 var Landdistrikternes Fællesråd med til at arrangere Landsbyhøjskolen på Bosei Idræts-
efterskole i Præstø i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. 
 
43 kursister deltog i det fem dage lange kursus, hvor de blev præsenteret for den nyeste forskning 
inden for landsbyudvikling. Samtidig var formålet med Landsbyhøjskolen at give deltagerne kon-
krete redskaber til at skabe udvikling i landdistrikter og yderområder. 
 
Redskaberne blev sat i spil på højskolens tredje dag, hvor kursisterne var værter for fem borgermø-
der i landsbyerne Damme Askeby og Bogø By i Vordingborg Kommune, Korsør i Slagelse Kom-
mune samt landsbyerne Bonderød og Terslev i Faxe Kommune. 
 
Landdistrikternes Fællesråd er i gang med at indsamle tilbagemeldinger om Landsbyhøjskolen fra 
de deltagende kommuner og landsbyer. Når kommunerne og landsbyernes syn på højskolens rele-
vans er indsamlet, bliver de sammenfattet og sendt til Erhvervsstyrelsen. 
 
Det Gode Seniorliv: Dialogmøde om det nære sundhedsvæsen 
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen var omdrejningspunktet i projektet “Det Gode 
Seniorliv”, som Landdistrikternes Fællesråd har lavet i samarbejde med Danmarks Apotekerfor-
ening. 
 
Projektet lægger sig i slipstrømmen på konferencen “Det gode seniorliv i landsbyen”, som Landdi-
strikternes Fællesråd afholdt sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2014. I løbet 
af 2015 fortsatte Landdistrikternes Fællesråd med at stille skarpt på landsbyernes ældre og deres 
muligheder for at blive boende i lokalmiljøet. 
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Med 2016-projektet “Det Gode Seniorliv” har Landdistrikternes Fællesråd formået at fastholde fokus 
på landsbyernes ældre gennem tre år og den 4. juli 2016 holdt Landdistrikternes Fællesråd og Apo-
tekerforeningen i fællesskab et dialogmøde om det nære sundhedsvæsen i landdistrikterne. 
 
Dialogmødets 45 deltagere kom fra både sundhedssektoren og fra landdistrikterne. KL, Danske 
Regioner, Lægeforeningen, Sundheds- og Ældreministeriet, Fagforbundet FOA og Danske Patien-
ter stillede med repræsentanter, ligesom også interesseorganisationerne Ældresagen og DSR var 
med til at debattere, hvordan man indretter et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Udval-
get om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal afslutte arbejdet i starten af 2017. 
 
Høring i Folketinget: Dansk landdistriktspolitik i nyere tid og i fremtiden 
Dansk landdistriktspolitik i nyere tid og i fremtiden blev debatteret, da en stuvende fuld Landstingssal 
på Christiansborg lagde rammer til en åben høring. 
 
Høringen var et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd, Folketingets Udvalg for Landdi-
strikter og Øer og Københavns Universitet. Ud over at markere 20 års dagen for etableringen af 
Landdistrikternes Fællesråd satte arrangementet ligeledes fokus på, hvordan man i fremtiden ska-
ber vækst og udvikling i alle dele af Danmark. Erhvervsminister Brian Mikkelsen holdt ligeledes en 
tale, hvor han kom ind på regeringens politik på området. Han præsenterede ligeledes, at regeringen 
– efter ønske fra Landdistrikternes Fællesråd – vil indføre et landdistriktsfilter. 
 
Under høringen præsenterede landdistriktsforsker Hanne Tanvig fra Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning ved Københavns Universitet et notat om dansk landdistritkspolitik i nyere tid.  
 
Netværk for kommunale landdistriktskoordinatorer 
Landdistrikternes Fællesråd har etableret et netværk for de kommunale landdistriktskoordinatorer, 
der er ansat i rådets medlemskommuner. Det første møde blev afholdt i samarbejde med Slagelse 
Kommune i slutningen af 2016. 
 
Der deltog repræsentanter fra 30 forskellige medlemskommuner. Landdistrikternes Fællesråd vil 
fortsætte med organisere disse netværksmøder. 
 
Benefit for Regions, B4R  
Landdistrikter opfattes på begge sider af grænsen ofte som "problemregioner" i forhold til deres 
økonomiske og sociale udvikling. I lyset af den fortsatte globalisering og økonomiske dynamik ud-
trykkes det i prognoser, at disse områder vil miste betydning.  

Mange landdistrikter står overfor udfordringer såsom fraflytning og aldrende befolkning, mangel på 
kvalificeret arbejdskraft, svag erhvervsstruktur samt et image, som generelt er negativt.Derfor blev 
Interreg-projektet, Benefit for Regions (B4R), et dansk-tysk samarbejde indenfor emnet udvikling af 
landdistrikter, præsenteret tirsdag d. 24. januar 2017 på Syddansk Universitet i Kolding. 

Partnerne i projektet er Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Syddansk Universitet, 
Kalundborgegnens Erhvervsråd, Guldborgsund Kommune, Kreis Plön, Kreis Schleswig-Flensburg, 
Fachhochschule Kiel, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH og Fachhochschule Kiel. Der-
udover deltager en række netværkspartnere fra begge lande. 

Projektet skal blandt andet fokusere på turisme, forbedring af bredbånd, kvalificeret arbejdskraft, 
lokale aktionsgrupper og fødevarer. Landdistrikternes Fællesråd er ansvarlig for en case om tu-
risme, hvor blandt andre Guldborgsund Kommune og Sønderborg Kommune deltager.  
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AFTALEBASEREDE OPGAVER 

MÅL- & RESULTATPLAN 2017 

 

Aftale med Erhvervsstyrelsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd fortsætter et i 2017 med et tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen. 
Årets aftale indeholder fem resultatmål, der fordeler sig på kerneområderne: Udvikling, national 
sparring og information, som er fundamentet for rådets arbejde.  
 
Understøttende politiske udviklingsmål 
Hvert kvartal holder Erhvervsstyrelsen og Landdistrikternes Fællesråd opfølgningsmøder for at eva-
luere projekterne. Projekternes forskellige aktiviteter bliver afviklet med jævne mellemrum i løbet af 
det kommende år, medmindre andet bliver aftalt på de kvartalsvise møder. 
 
Resultatmål 1: Mikroturisme 
Landdistrikternes Fællesråd undersøger forudsætninger for at indfri mikroturismepotentialet i land-
distrikterne. I fællesskab med en række land- og yderkommuner med fokus på turismeerhvervet vil 
Landdistrikternes Fællesråd lave en analyse af mikroturisme i landdistrikterne. 
 
Formålet er at undersøge, om mikroturisme kan være en vækst- og beskæftigelsesfaktor i landdi-
strikterne. Samtidigt vil undersøgelsen vurdere, om et Center for Mikroturisme kunne være et rele-
vant og væsentligt initiativ for landdistrikternes eksisterende og potentielle mikroturisme-aktører. 
 
Resultatmål 2: Den finansielle sektor 
Landdistrikternes Fællesråd vil undersøge den finansielle sektors betydning i land- og yderområder, 
herunder baggrunden for sektorens engagement. Derfor vil LDF gennemføre en række dialogmøder 
med pengeinstitutter og realkreditbranchen med henblik på at udarbejde et notat om engagement i 
forhold til lokal udvikling og baggrunden for evt. variation i aktørernes engagement. Notatet forelæg-
ges Erhvervsstyrelsen og kommunikeres til sektoren og offentligheden gennem relevante kanaler. 
 
Resultatmål 3: Små og mellemstore virksomheder 
Landdistrikternes Fællesråd vil sætte fokus på erhvervslivets betydning i forhold til at sikre vækst og 
udvikling i hele Danmark. Med afsæt i et rundbordsmøde, der blev afholdt i 2016, vil Landdistrikter-
nes Fællesråd i fase 1 indgå i et tættere samarbejde med relevante branche- og interesseorganisa-
tioner for at kortlægge vækstpotentialet for små og mellemstore virksomheder uden for de største 
byer. I fase 2 arrangeres en konference på Christiansborg, hvor erhvervene får mulighed for at 
præsentere, hvordan de selv kan bidrage til udviklingen uden for de største byer. 
 
Resultatmål 4: Videndeling 
Landdistrikternes Fællesråd vil fortsætte med at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til 
gavn for Danmarks landdistrikter og yderområder. 
 
Resultatmål 5: National Sparring 
Landdistrikternes Fællesråd vil være til rådighed for Erhvervsstyrelsen og centraladministrationen i 
den udstrækning, det måtte være nødvendigt. Derudover vil Landdistrikternes Fællesråd fortsat del-
tage i forskellige ministerielle råd og udvalg inden for forskellige ressortområder. 
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Herunder ses en samlet oversigt over resultatmålene og de underliggende punkter i mål- og resul-
tatplanen for 2017 med Erhvervsstyrelsen: 
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DELTAGELSE 

UDVALG & REPRÆSENTATIONER 
 
For at leve op til missionen om at samle, dele og kommunikere viden til gavn for Danmarks landdi-
strikter og yderområder deltager Landdistrikternes Fællesråd i en række råd, bestyrelser og udvalg: 
 
Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL) 
Som national sparringspartner for centraladministrationen har Landdistrikternes Fællesråd i mange 
år været medlem af det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL). 
Udvalget rådgiver regeringen og dens ministre i politiske sager og udviklingen af politikområder, der 
har betydning for de danske landdistrikter og yderområder. Det bliver ledet af erhvervs- og vækst-
ministeren. Landdistrikternes Fællesråd ser frem til det kommende års arbejde i udvalget, hvor for-
mand Steffen Damsgaard har sæde. 
 
Center for Landdistriktsforskning (CLF) under Syddansk Universitet (SDU) 
Center for Landdistriktsforskning (CLF) har som formål at bidrage til udviklingen af bæredygtige 
landdistrikter. Centret indtager officielt den overordnede rolle inden for forskning på landdistriktsom-
rådet, selvom også andre universiteter beskæftiger sig med landdistriktsforskning. Som medlem af 
centerbestyrelsen i CLF agerer Landdistrikternes Fællesråd både praktisk ekspert og national spar-
ringspartner. Samtidig har vi en løbende dialog med CLF om aktuelle temaer, der vedrører udviklin-
gen af levedygtige landdistrikter. Formand Steffen Damsgaard er Landdistrikternes Fællesråds re-
præsentant i CLFs bestyrelse. 
 
Collective Impact – Bygningsarv 
Arkitekturen betyder noget i landets landdistrikter og yderområder. For bevaringsværdige bygninger 
fastholder en kulturarv, der kan danne grobund for turisme og udvikling. Det er afsættet for projektet 
Collective Impact – Bygningsarv, som Landdistrikternes Fællesråd deltager i. Princippet i arbejds-
metoden er, at alle relevante aktører på et felt byder ind på at skabe løsninger i fællesskab. Sammen 
arbejder gruppen for at bevare den vigtige bygningsarv i landdistrikterne. Sekretariatschef Allan 
Andersen deltager i Collective Impact. 
 
Overvågningsudvalget for Landdistriktsprogrammet – Landdistriktsudvalget 
Udvalget er nedsat af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og er sammensat af repræsentanter fra føl-
gende myndigheder og organisationer. I det forgangne år har udvalget blandt andet arbejdet med 
sagsbehandlingen af slutevalueringen af Landdistriktsprogrammet 2007-13. Næstformand Karsten 
Gram er repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd. Pressechef Noa Jankovic er suppleant. 
 
Spor i landskabet 
Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den 
danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Projektet har til formål at forbedre 
befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene 
bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord 
Sekretariatschef Allan Andersen deltager som repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd i Spor 
i Landskabet. 
 
Hela Norden Ska Leva 
Landdistrikternes Fællesråd har siden netværkets opstart været den danske repræsentant, og del-
taget med viden og erfaringer fra de danske landdistrikters udfordringer, aktiviteter og potentialer. 
Bestyrelsesmedlem Mads Munk Jepsen deltager som repræsentant for rådet.  
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Fremtidig arealanvendelse i Danmark 
”Prioriteringer af fremtidens arealanvendelse i Danmark” er et projekt finansieret af Velux Fonden. 
Der er mange gode ønsker til anvendelse af Danmarks areal, og derfor er prioritering vigtig i fremti-
den. Udvalget afholdt derfor et borgertopmøde i januar 2016, hvor 250 borgere fra hele Danmark 
deltog og besvarede en masse spørgsmål efter at emnet var debatteret. Udvalget har også afholdt 
en folketingshøring i løbet af året. Projektet og anbefalinger præsenteres i 2017. 
Projektet er styret af Teknologirådet og kan følges på deres hjemmeside. Bestyrelsesmedlem Lars 
Steffensen deltager som repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd i det nedsatte udvalg. 
 
 
 

 
Folketingshøring om dansk landdistriktspolitik i nyere tid. Foto: Jens Astrup 
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ORGANISATION & SEKRETARIAT 

EN STÆRK ORGANISATION 
 

Sekretariat 
 
Sekretariatet har gennem det sidste år gennemgået en stor udvikling. Allan Andersen startede 4. 
januar som chef i sekretariatet, der på dette tidspunkt bestod af pressechef Noa Jankovic, senior-
konsulent Kirsten Bruun (tidl. sekretariatschef) og kontorassistent Hanne Poulsen Bruun. 
 
Bestyrelsen ønskede at styrke sekretariatet. Opgaven er blevet taget meget alvorligt, og der har 
gennem året været et meget stort aktivitetsniveau. 
 
Der har været kørt en meget stram linje omkring udgifterne samtidig med, at der har været opsøgt 
nye aktiviteter, som kunne bidrage til foreningens økonomi. 
Kirsten Bruun valgte at stoppe hos Landdistrikternes Fællesråd efter Folkemøde 2016, som hun var 
med til at planlægge og gennemføre. En stor tak skal lyde til Kirsten for mange års tro tjeneste. 
 
Det stigende aktivitetsniveau medførte, at Noa Jankovic gik fra en deltidsstilling til fuldtid, samtidig 
med at Nina Jensen blev ansat. 
Med ansættelsen af Nina Jensen er kontoret i Egtved nu bemandet alle ugens 5 hverdage. 
Nina passer kontoret 3 dage og Hanne de sidste 2 dage. Der er indkøbt et nyt telefonsystem, så 
kontakten til Landdistrikternes Fællesråd nu er sat lidt bedre i system. 
Med deltagelse i flere projekter, herunder B4R, et projekt under Interreg og et projekt omkring tu-
risme, har det været muligt og nødvendigt at tilknytte endnu en medarbejder. Det er projektleder 
Marianne Hansen, som er sidste nye fuldtidsmedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd. 
 
Presseafdelingen har ligeledes udvidet med en studentermedhjælper, Eva Østergaard. Eva er jour-
naliststuderende og i gang med sit speciale. 
Fra 2017 har vi besluttet, at Nina Jensen overtager bogføringen, så vi ikke længere har ekstern 
hjælp til dette. 
 

Medlemsudvikling 
 

Landdistrikternes Fællesråd har i 2016 og starten af 2017 oplevet en markant medlemsfremgang i 
alle grupper. 
 
Rådet har 4 medlemsgrupper: 
 

• A-medlemmer: Landsdækkende organisationer og foreninger. 

• B-medlemmer: Kommuner og regioner 

• C-medlemmer: Overordnet landdistriktsorganisering i en kommune. 

• D-medlemmer: Landsbyer, lokalråd og personlige medlemmer (støttemedlemmer) 
 
I det kommende år vil Landdistrikternes Fællesråd fortsætte arbejdet med at styrke 
medlemskredsen. Det gør vi ved direkte henvendelser, men også ved at komme rundt i landet til 
møder og arrangementer. 
 
 
 
 



 
 

22 
 

ÅRSREGNSKAB 2016 
 
Årsregnskabet kan rekvireres på www.landdistrikterne.dk eller ved henvendelse til sekretariatet.  
 

Resultatopgørelse for 2016 med budgettal 2016 og 2017 

      

 

Realiseret 
2016  

Budget 
2016  

Budget 
2017 

 kr.  kr.  kr. 

      
Resultatkontrakt 950.000  950.000  1.200.000 

Medlemmer 431.450  427.000  666.000 

Offentlige tilskud 56.919  60.000  60.000 

Erhvervspartnere 85.000    250.000 

Projektindtægter 348.391    936.000 

Indtægter 1.871.760  1.437.000  3.112.000 

      
Projektomkostninger -127.763  -30.000  -171.000 

Bruttoresultat 1.743.997  1.407.000  2.941.000 

      
Personale- og bestyrelsesomkostnin-
ger -1.505.014  -1.016.000  -2.144.000 

Bruttoresultat 2 238.983  391.000  797.000 

      
Lokaleomkostninger -90.174  -95.000  -95.000 

Administrationsomkostninger -215.916  -381.000  -439.000 

Kapacitetsomkostninger -306.090  -476.000  -534.000 

      
Resultat før finansielle poster -67.107  -85.000  263.000 

      
Finansielle poster -273  0  0 

ÅRETS RESULTAT -67.380  -85.000  263.000 
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Balance 

      
AKTIVER   31.12.2016  31.12.2015 

   kr.   
Tilgodehavende fra salg og tjeneste-
ydelser   22.744  7.000 

Andre tilgodehavende   137.827  0 

Likvide beholdninger   125.537  1.076 

      
AKTIVER I ALT   286.108  8.076 

      

      
PASSIVER      

      
Egenkapital primo   -154.355  -120.794 

Årets resultat   -67.380  -33.561 

EGENKAPITAL I ALT   -221.735  -154.355 

      
Gæld til pengeinstitutter   0  13.780 

Forudbetalinger   250.000  0 

Anden gæld   257.843  148.651 

Gæld i alt   507.843  162.431 

      
PASSIVER I ALT   286.108  8.076 
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