
 
Program: 

 

Kl. 18.00  Velkomst ved Landsbyforum og herefter fællesspisning  
 
kl. 18.45    Præsentation af Landdistriktsudvalget  
Kl. 18.55   En repræsentant fra hvert politisk udvalg giver bud på  

  udviklingen og forventninger til det fremadrettede samarbejde 
  med landdistrikterne frem mod år 2020.  

Kl. 19.55   Pause + kaffe sættes på bordet 
Kl. 20.05  Helhedsplaner 2013 – 2020; næste skridt  
   v. Sille Marcussen Dall, PLAN  
Kl. 20.30   Forslag til, hvordan landsbyerne kan udvikle LUP 2. generation 

  på baggrund af ovennævnte - gruppearbejde 
Kl. 21.00   Opsamling v. Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 
Kl. 21.20   Årets Landsby v. dommerkommitéen  
Kl. 21.30   Tak for i aften v. Landsbyforum  
 



Kom maj, du søde milde 

       Kom, maj, du søde, milde! 
Gør skoven atter grøn, 
og lad ved bæk og kilde 
violen blomstre skøn. 
Hvor ville jeg dog gerne, 
at jeg igen den så! 
Ak, kære maj, hvor gerne 
igen i marken gå. 
 
Om vintren kan man have 
vel mangt et tidsfordriv. 
Man kan i sneen trave, 
å ja, et lystigt liv. 
Har leg af mange arter, 
især ved juletid, 
vel også kanefarter 
på landet hid og did. 
 
 
 

 
 
Men når sig lærker svinge 
mod sky med lifligt slag, 
på engen om at springe 
det er en anden sag! 
Men nu min kæphest rolig 
i krogen hist må stå, 
thi uden for vor bolig 
man kan for søl ej gå. 
 
Du derfor smukt dig skynde, 
kom, kære maj, o kom, 
at snart vi kan begynde 
på marken vor springom. 
Men frem for alt du mange 
violer tage med, 
og nattergalesange 
og kukkeren tag med!  



Vision 

 
 

Vi vil være førende i landet,  
når det drejer sig om  

at skabe bedre levevilkår, arbejdspladser  
og vækst i landdistrikterne. 

 
Visionen understøttes via:  

….. diverse politiske indsatsområder  (energi, iværksætteri og erhvervsudvikling, turisme, 
bosætning, transport, demokrati og aktiv medborgerskab, livskvalitet, børn og unge på 
landet, ældre på landet m.m.), der bl.a. defineres på baggrund af borgernes input d. 22. 

april og input fra Landdistriktsudvalget. 

 



Helhedsplanlægning for 
landsbyerne 

Sille Marcussen Dall 

PLAN 



Emner 

 

• Planstrategi og Kommuneplan 

• Helhedsplanlægning for landsbyerne 

 



Planstrategi 

 

 

• Det er byrådets vision at landsbyerne er levende og 
eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg 
Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med 
aktiviteter og fysiske mødesteder. 

 



Kommuneplan 

 

Målsætninger 
• Udarbejde bevarende lokalplaner, der tager hånd om særlige 

kulturhistoriske værdier. 

• Landsbyer er organiseret i et landsbylaug 

• Nærdemokratiet bidrager til en fortsat opfølgning på 
udviklingsplanerne. 

• Det er attraktivt at bo og drive erhverv i landdistrikterne 

 



Kommuneplan 

Handlinger 
• Landsbylaugene realiserer deres udviklingsplaner 
• Det er fordelagtigt at vælge miljøvenlige og energieffektive 

løsninger i landdistrikterne 
• Der udarbejdes en strategi for etablering af mødesteder i 

landsbyerne 
• Der udarbejdes en analyse af hvilken rolle landsbyer, 

mindre bysamfund og andre bebyggelser skal spille i vores 
kommune, og hvilke former for service de skal rumme. 

• Landsbyernes fysiske afgrænsning defineres og 
eksisterende bebyggelsesstruktur forstærkes. 

• Der udarbejdes en strategi for nedrivning af faldefærdige 
huse i og omkring landsbyerne 



Helhedsplan for landsbyerne 

 

Hvorfor? 

• Ensartet afgrænsning af landsbyerne. 

• Sikre at vores handlinger i det åbne land bliver 
skabt gennem lokal borgerinddragelse 

• Skabe sammenhæng mellem kommuneplan, 
sektorplaner og Lokale Udviklingsplaner (LUP) 

 



Helhedsplaner 



LUP 2 

• LUP’en bliver det, I kan mødes om, da den 
angiver jeres behov, potentialer og ønsker. 

• Konkret består LUP’en af historie, analyse, 
vision, strategi og handlinger for landsbyen. 

• Proces og tidsplan  



Vi har brug for jeres hjælp. 

 

• Spørgsmål 

 



Resultat 

 

• Afgrænsning af landsbyerne på hjemmesiden 

• Lokalisering af mødesteder 

• Udpegning af erhvervs og turisme muligheder 

• Faldefærdige bygninger - oprydning 

• Korter sagsbehandlingstid 

• Bosætningsstrategi (Demografi) 

 



Tidsplan 



Gruppearbejde 

 

 

 

Gruppe 1: Iværksætteri, erhvervsudvikling  

                   – indenfor f.eks. Primære erhverv, forædling af fødevarer, håndværk, industri,  
               servicefag, konsulentydelser m.m. 

Gruppe 2: Turisme 

Gruppe 3: Bolig, bosætning 

Gruppe 4: Transport 

Gruppe 5: Demokrati og aktiv medborgerskab 

Gruppe 6: Livskvalitet 

Gruppe 7: Børn og unge på landet 

Gruppe 8: Ældre på landet 



Hvad vil fremme, at vi bliver førende 
indenfor ________ (tema) i 
landdistrikterne i år 2020? 

Hvad vil virke hæmmende? 

15 minutter 



Hvad vil fremme, at vi bliver førende 
indenfor ________ (tema) i land-
distrikterne i år 2020? 

Hvad vil virke hæmmende? 

10 minutter 

Indsatser i prioriteret rækkefølge: 
 
Hvad kan vi selv gøre? 
• kjik 
• Kdjik 
• Kdjfij 
• kjijk 

 
 

 
 
Hvad kan kommunen gøre? 
• kjik 
• Kdjik 
• Kdjfij 
• kjijk 

 



 
Landskab 
 


