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• 5 til lokale projektgrupper og kommunen sammen
• 4 til lokalsamfund og projektgrupper
• 4 til kommunen
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GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI

• TAGER AFSÆT I STEDETS LOKALE RESSOURCER OG POTENTIALER

• BÅDE SPARER PÅ RESSOURCEFORBRUGET, OG LØSER HVERDAGENS UDFORDRINGER

• SKABER GRØNNE PRAKSISFÆLLESSKABER

• ETABLERER TÆTTE FORBINDELSER MELLEM KOMMUNE OG LOKALSAMFUND 

DET LYKKES NÅR PROJEKTERNE…
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Lidt om BUILD’s forskning i 
udkantsområder

• Tomme boliger

• Byfornyelse

• Boligmarkedets udvikling

• Tilflyttere og bosætning

• Servicetilpasning



Hvem flytter til ”på landet”- og 
hvorfor? 

Tidligere forskning har identificeret tre typer af tilflyttere til landets 
yderområder: 

Dem, der oprindeligt kommer fra området, og nu flytter hjem. 
Dem der drømmer om det mere enkle liv på landet og har en idé om, 
at fællesskabet er stærkere dér. 
Dem der søger herligheder og naturværdier, som finder fællesskab 
andre steder, og ikke har nogen særlig veneration for området eller 
det lokale foreningsliv. 



De vigtigste flyttemotiver



Er fællesskaberne stærkere i 
de mindre bysamfund?



Den grønne omstilling kræver et samspil mellem den eksisterende 
infrastruktur (spildevand, energiforsyning, affaldshåndtering, transport 
mm) og den lokale bæredygtighed i bebyggelser og hverdagsliv. 

Der kan imidlertid være forskelligt blik på hvordan lokale 
bæredygtighedsindsatser skal forholde sig til den eksisterende 
infrastruktur: 
• ”Vi etablerer vores egen infrastruktur og bliver selvforsynende”
• ”Vi laver lokale bæredygtighedsindsatser i dialog med den 

eksisterende infrastruktur” 
• ”Systemet må tage sig af det med bæredygtighed”

Lokale bæredygtige indsatser og 
den grønne omstilling



Tak for opmærksomheden!



Handlekraft: Vi får det til at ske

Glokal: Storbyen i naturen
Grænseland: Det bedste fra to verdener

Organisering, medbestemmelse 
og tætte forbindelser

er nøglen til bæredygtige landsbyer
ved Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 
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UDVALGET FOR 

LANDDISTRIKTER, 

NATUR OG

FØDEVARER
(§17 STK. 4)

LANDS-

BYER

LANDSBYFORUM

BYRÅD

FORVALTNING
Afd. BÆREDYGTIGHED, 

NATUR OG LANDDISTRIKTER

(Én af kommunaldirektørens stabe)

SEKRETARIAT 

FOR LANDDISTRIKTER

”SØNDERBORG-MODELLEN”, en organisatorisk ramme for at skabe vækst og udvikling i hele kommunen:
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”ÈN VEJ IND” i kommunen for landsbylaugene; Sekretariat for 
landdistrikter arbejder med at forbedre laugenes evne til at nå egne 
mål og dermed øge træfsikkerheden af kommunens indsatser.

STRATEGISKE INDSATSER:

LOKALE UDVIKLINGSPLANER
Hvor vil vi hen?

Hvad skal der til, for at kommer derhen?

Hvem gør hvad, hvornår?
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”ÈN VEJ IND” Fundraisor, Evt. Tovholder, Kontakt ind i forvaltningen

BÆREDYGTIGE LANDSBYER - eksempel

Kampagner:

”Skrot oliefyret”

”Klimavenlige 

sommerhuse”

”Kom godt fra start 

med dit nye hus”

Strategisk fokus:

RoadMap, Varmeplaner 

Grønne stjernemøder 
m.m.

Projekt: 
”DELEBY”

InterReg-projekt: 
Benefit4Regions

MOBILITETS-

FORENINGEN

FØDEVARER

TRANSPORT

BOLIGENS 
ENERGIFORBRUG

AFGRØDER

LOKALE MØDESTEDER
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TAK FOR ORDET
– hver for sig kan vi LIDT, 

men sammen kan vi ALT …
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Samskabelse; en mobile 

eller uro, hvor bevægelser

skaber gensidige 

påvirkninger.

CONNIE SKOVBJERG
LANDDISTRIKTSKOORDINATOR

CSKB@SONDERBORG.DK
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10. juni 2021

Nyt fra staten
Oplæg ved webinar om Grønne Fællesskaber

Sigmund Lubanski, Konstitueret direktør



Bolig- og Planstyrelsen

Bolig- og Planstyrelsen er en styrelse under 
Indenrigs- og Boligministeriet. 
Bolig- og Planstyrelsen har ansvar for en 
bred vifte af opgaver inden for bl.a. bolig-, 
bygge-, plan- og landdistriktsområdet. 
Endvidere er ansvaret for Christiania-
sekretariatet henlagt til styrelsen.
Vi bliver ca. 170 medarbejdere i styrelsen 
med adresse i København og Nykøbing 
Falster. 
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Klima, miljø og natur

Regeringens forståelsespapir: 
• Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage 

sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. 

• Ambitiøst nationalt mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold 
til niveauet i 1990.

• Særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 pct. til 70 pct. Det vil kræve virkemidler, vi endnu 
ikke kender og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå i mål.

• Verdensmarkedet for grøn omstilling bliver kun større. For at nå målet om at begrænse 
temperaturstigningerne, skal verdenssamfundet de næste 11 år investere svimlende 90.000 mia. 
kr. i den grønne omstilling. Det er en unik mulighed for dansk erhvervsliv, som skal udnyttes. 
Danmark skal være kendt som et grønt iværksætterland.

• 13 Erhvervsklimapartnerskaber.
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Erhvervsklimapartnerskaber
• Landtransport og logistik
• Service, IT og rådgivning
• Luftfart
• Affald, vand og den cirkulære branche
• Bygge- og anlægssektoren
• Life Science og biotek
• Handel
• Produktionsvirksomhed
• Finanssektoren
• Energi- og forsyningssektoren
• Det Blå Danmark
• Energitung industri
• Fødevarefremstilling og landbrug
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Hvordan udmøntes målsætningerne nationalt?
- et udpluk
• Aftale om klimalov af 6. december 2019

• Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020
• Finanslovsaftalen 2021 og aftale om grøn stimuli

• Natur- og biodiversitetspakke (888 mio. kr.)
• Opfølgning på de 13 klimapartnerskabers anbefalinger (ca. 3 mia. kr.)
• Oprensning af generationsforureninger (630 mio. kr.)

• Klimabistand (100 mio. kr.)
• Økologisk indsats (180 mio. kr.)

• National strategi for bæredygtigt byggeri (marts 2021)
• Danmark fremad – infrastrukturplan 2035 (april 2021)

• Regeringsoplæg til grøn omstilling af landbruget (april 2021)
• Regionale vækstteams (maj 2021)
• Grønne byer og en hovedstad i udvikling (maj 2021)
• Flere uddannelser og stærke lokalsamfund (maj 2021)
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Lokale indsatser i landdistrikterne

Midler til grønne projekter i landdistrikterne:
• Efterårsrunden 2019 og forårsrunden 2020 for Landdistriktspuljen, var temamæssigt rettet mod 

grøn omstilling og bæredygtig udvikling – der blev i alt uddelt 18 mio. kr.

• I 2020 blev 30 mio. kr. ud af 93 mio. kr. til de lokale aktionsgrupper (LAG) målrettet grøn 
omstilling og bæredygtig udvikling.

• Der er åbent for ansøgninger til 2. ansøgningsrunde under Landdistriktspuljen i 2021. Der er 
afsat 25 mio. kr. til forsøgsprojekter under temaet ”det gode landsbyliv nu og i fremtiden”. 
Ansøgninger skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden 30. juni kl. 12.00.

- og hvad vi kan lære herfra
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Lokale indsatser i landdistrikterne
- og hvad vi kan lære herfra

• Stor variation blandt støttede projekter, hvilket vidner om stor idérigdom og mod/lyst til at engagere sig 
i den grønne omstilling. 

• Styrker sammenhængskraften og løser konkrete udfordringer i lokalsamfundene
• Skaber innovation og nye forretningsmodeller 

q Projekttyper:
• Udvikling af løsninger for grøn mobilitet og deleøkonomi
• Workshops om grønne energiløsninger
• Udviklingen af grønne handlingsplaner og strategier for bæredygtig turisme

• Udvikling af bæredygtige lokale fødevarer og selvforsyning
• Udvikling af forretningsmodeller for bæredygtige købmandsforretninger
• Oplysningsaktiviteter om affaldshåndtering og genbrug
• Udvikling af grønne og klimatilpassede løsninger på regnvandshåndtering.
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Eksempler på projekter ”Den grønne landsby, Nordenskov”
• Nordenskov Borger- og Sogneforening
• Forprojekt om brug af regnvand som 

ressource i lokalsamfundet, blandt andet 
ved de centrale veje, stier, torveareal, ved 
legeområder og paddesøer.

• Dannelse af en projektgruppe, afholdelse 
af borgermøder, forslag på konkrete 
projekter og tilpasninger efter 
borgerønsker.

”Udvikling af prototyper for bæredygtig 
energi- og ressourceanvendelse”
• Foreningen Hannik, Energipunkt Frøstrup.
• Udvikling af grønne løsninger, der skal gøre 

det mere attraktivt at bo i landdistrikterne.
• Afholdelse af workshops om 

energiproduktion, optimal anvendelse af 
energi og varmeforsyning samt udvikling af 
prototyper og samdrift af teknologier.

”RepairLAB Lejre”
• Lejre Kommune
• Projekt om muligheden for nedskalering af 

reparationscaféer, som er kendt fra større 
danske byer.

• Kortlægning af form og indhold af 
RepairLAB Lejre, så det matcher 
landdistrikterne, opstart af RepairLAB Lejre i 
fem landsbyer samt udarbejdelse af en 
RepairLAB-manual, der skal deles med 
andre Landdistrikter.
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Tak for ordet
Sigmund Lubanski
Konstitueret direktør


