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FORORD
strikter - i samspil med foreninger, frivillige og erhverv 
i de landsbyer og centerbyer, der knytter an til det 
enkelte landdistrikt.     

Udvalgets arbejde baserer sig på relevante analyser og 
erfaringsindsamling via inspirations- og dialogmøder 
med foreninger rundt om i kommunen, hos en lokal 
virksomhed, samt på en studietur til et landdistrikt på 
Midtsjælland. Udvalget har således været vidt om-
kring geografisk og emnemæssigt, og både politikere, 
borgerrepræsentanter og flittige foreningsfolk har 
bidraget til de følgende anbefalinger fra LTU.   

Ambitionen med anbefalingerne er dels at kvalificere 
kommunens politiske fagudvalgs strategier og indsat-
ser inden for landdistriktsudvikling, og dels at bidrage 
til den kommende Kommuneplan. Derudover vil den 
inspiration og de erfaringer, som udvalget har fået det 
forgangne år, danne grundlag for det videre arbejde, 
som udvalget tager hul på i 2019.  

Guldborgsund Kommune er arealmæssig Danmarks 
11. største kommune. Det er en landkommune, som 
foruden en lang kyststrækning især er kendetegnet ved 
store, åbne landområder med god jord og et stærkt 
landbrugserhverv. Endvidere har vi en varieret og 
mangfoldig natur med skove, moser, fuglereservater 
mv., som giver mulighed for unikke naturoplevelser. 
Kort sagt er vi en kommune, hvor livet på landet og i 
naturen er vigtigt.    

Mange mennesker vælger at leve et liv baseret på 
kvaliteterne i vores landdistrikter. Her er ro, nærvær og 
højt til himlen. Blandt andet. Der er også stærke sociale 
fællesskaber og mange fritids- og kulturtilbud inden for 
rækkevidde. Såvel i de mindre byer og landsbyer som i 
vores centralt placerede hovedby. Samtidig er der mas-
ser af udfordringer og fælles opgaver at tage fat på. 
Hvad end vi taler om boligforhold, beskæftigelse eller 
befolkningsprognoser. Og en del andet. 

Guldborgsund Kommunes kerneopgave er at styrke 
borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og 
i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i 
relevante fællesskaber. Det gælder uanset om det er et 
liv på landet eller et liv i byen. Og det er her §17, stk. 
4-udvalget for Landdistrikter og Turisme (LTU) kommer 
på banen. 

Med ”Anbefalinger til udvikling af kommunens land-
distrikter” giver udvalget en række forslag til konkrete 
tiltag, der kan styrke udviklingen af kommunens landdi- JENS ERIK BOESEN

UDVALGSFORMAND

VED UDVALGSFORMAND JENS ERIK BOESEN
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INDLEDNING: ANBEFALINGER TIL 
LANDDISTRIKTSUDVIKLING
§ 17 stk. 4-udvalget for Landdistrikter og Turisme 
(LTU) fokuserer i 2018 på landdistriktsudvikling i Guld-
borgsund Kommune. I den forbindelse har udvalget 
besluttet at rammesætte årets møder omkring fem 
tværgående tematikker, som tager afsæt i udvalgets 
rammekommissorium – med særligt fokus på den sy-
nergi, der er mellem land og by. 

De fem tværgående tematikker har fungeret som et 
arbejdsredskab på udvalgets møder i 2018, med hen-
blik på at afklare og udrede potentialer og barrierer i 
udviklingen af kommunens landsbyer og landdistrikter. 

Tematikkerne danner i denne rapport grundlag for 
LTU’s anbefalinger, dvs. en samlet afrapportering for 
LTU’s arbejde med landdistriktsudvikling i 2018 til det 
stående udvalg for Kultur, Fritid og Bosætning (KFB) 
samt til Teknik, Miljø og Ejendomme (TME). 

Denne rapport bygger videre på de indledende an-
befalinger for udvikling af kommunens landdistrik-
ter, som LTU præsenterede for KFB og TME i juni og 
august 2018, og som efterfølgende er blevet imple-
menteret i de nye udvalgsstrategier. 

DE FEM TVÆRGÅENDE TEMATIKKER ER: 

 DRIVKRÆFTER I LANDDISTRIKTER

 ATTRAKTIVE BOLIGER

 MANGFOLDIGE LOKALSAMFUND OG SUNDE HVERDAGSLIV

 DYNAMISKE ERHVERV OG UDDANNELSER

 GODE FORBINDELSER 

1
2
3
4
5
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DRIVKRÆFTER I LANDDISTRIKTER

Temaet fokuserer på hvilke strukturelle forhold – her-
under økonomiske og demografiske – der vha. kom-
munalpolitiske indsatser kan medvirke til at styrke de 
enkelte lokalområder. Udvalget er opmærksom på to 
ledende retninger i dansk landdistriktspolitik; 1) udvik-
lingen skal gro nedefra og fremmes med udgangspunkt 
i lokalsamfundene, og 2) udviklingen skal ske gen-
nem forskellige strukturelle tiltag og samfundsmæssig 
udvikling.

Udvalget mener, at bæredygtig udvikling af landdistrik-
terne i Guldborgsund Kommune bedst skabes i kombi-
nation af de to retninger; dvs. ved at udnytte veleg-
nede strukturelle tiltag med lokalt forankrede tilgange, 
hvor relevante aktører og græsrødder i de enkelte 
lokalområder involveres i langsigtede partnerskaber. 

Udvalgets arbejde viser, at udvikling i en landsby -  
eller et mindre lokalområde - ofte tager form af lokale 
aktiviteter, lokale anlæg eller lokale arrangementer re-
lateret til fritidsaktiviteter. Lokalsamfundenes aktivite-
ter præges bl.a. af tilflyttere, erhvervsaktive personer 
både med beskæftigelse i og uden for lokalområdet og 
af lokale ildsjæle, hvoraf en del er aktive pensionister. 
Lokalsamfundet repræsenterer den største ekspertise  
i forhold til lokale behov, ressourcer og muligheder. 

Mange af de udfordringer som landdistrikterne står 
over for, hænger sammen med strukturelle tiltag for 
eksempel i form af statslige reformer. 

De seneste årtiers centraliseringer i mange dele af 
den offentlige sektor – bl.a. inden for uddannelsesom-
rådet – har skabt nogle udfordringer, som ikke isoleret 
set kan løses af det enkelte lokalsamfund. Gode og 
tidsvarende løsninger kræver gentænkning og nye 
måder at tilgå (service)opgaver som offentlig trans-
port, ældrepleje, skoler og daginstitutioner mv. Og 
bæredygtige løsninger skabes bedst i samspil med et 
engageret og deltagende lokalsamfund. 

LTU anser lokalsamfundet som det centrale udgangs-
punkt for bæredygtig udvikling af landdistrikter, hvor 
landsbyernes og landområdernes borgere, erhverv og 
foreninger indgår som hovedaktører. Det er de lokale, 
der har initiativretten. Det skal kommunen bakke op 
om og sætte de bedst mulige rammer for.   
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ANBEFALINGER
• Skab gode rammer for udvikling af landdistrik-

terne gennem langsigtede mål, vilje og ambi-
tioner.  

• Sørg for at sikre lokal forankring og benyt sam-
skabelse hvor relevant.  

• Sæt fokus på det enkelte lokalsamfunds poten-
tialer og muligheder for at skabe lokal udvik-
ling i lokale organiseringer med involvering af 
erhvervsliv, foreninger og borgere i det pågæl-
dende lokalområde.  

• Afdæk ”lokal identitet og kultur” i de enkelte 
lokalområder, eventuelt med ekstern konsulent-
bistand, for derved at identificere stedbundne 
potentialer for udvikling.  

• Inviter lokalråd, erhverv, foreningsliv og 
borgere med interesse for lokaludvikling med 
i områdespecifikke dialoggrupper - bl.a. ved 
udvikling af lokalt aftalt drift af eksempelvis 
snerydning og græsslåning på kommunale area-
ler i landsbyer.  

• Opret en let tilgængelig landsbypulje til lokale 
initiativer og forsøgsprojekter til lokale idéer og 
tiltag i lokalsamfundet (Puljen administreres af 
KFB). 

• Guldborgsund Kommune faciliterer ideer fra 
lokalområder gennem foreningsrådgiver og 
bosætningskoordinator. 

VED GÅBENSE 7
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ATTRAKTIVE BOLIGER

Guldborgsund Kommune har både pladsen og naturen 
til dem, som vil leve et liv med de mange kvaliteter, 
livet på landet tilbyder. Værdier, som en del finder vig-
tige og ønsker at prioritere. Især når det kan lade sig 
gøre i en bolig med god beliggenhed og kvalitet.   

En af landdistrikternes store udfordringer er mange 
ældre huse placeret langs landevejen i utidssvarende 
stand. Landbrugets strukturudvikling har dertil også 
slettet mange adgangsveje til naturen. Tilbage står 
mange isoleret beliggende ejendomme i utidssvarende 
stand. 

Landdistrikternes fremtidige udvikling afhænger af, at 
de, som ønsker et liv på landet, kan anskaffe sig eller 
skabe sig den bolig som rammen for det liv, de ønsker. 
Komplekse spørgsmål sammensat af mange parametre 
så som mulighed for job, uddannelse, den rette bolig, 
fællesskaber, adgang til natur og oplevelser, skole og 
daginstitutioner, transport mm.  Men for dem som vil, 
skal det være muligt både at renovere eller bygge et 
hus på landet som ramme for det gode liv på landet.

Den nødvendige udvikling af boligmassen og tilste-
deværelsen af attraktive boliger på landet kan hjæl-
pes på vej med muligheder for at renovere og måske 
bygge et moderne, energieffektivt hus, en fortsat 
indsats med nedrivning af dårlige huse og kondemne-
ring af ubeboelige huse. Tilstedeværelsen af opdateret 
mobilt bredbånd er - lige som i resten af Danmark – en 
afgørende forudsætning for et velfungerende liv på 
landet. 

Livet på landet er for mange et aktivt tilvalg af de 
muligheder, livet på landet giver. I en tid hvor flere 
og flere vælger at bo i byer, bliver det i stigende grad 
væsentligt at fokusere på, hvem der ønsker at bo på 
landet, og hvad der får dem til at vælge landdistrikter 
til. Samtidig kan livet på landet være et ukendt land 
for nogen, som så vælger det fra ud fra manglende 
kendskab. 

En boliganalyse for Guldborgsund Kommune (2017) 
viser, at potentielle tilflyttere efterspørger natur som 
vigtigste kriterie. Interesserede tilflyttere er fortrins-
vist folk i alderen 51 – 65 år (42,5%) eller 66 + (32,3 
%). Potentielle tilflyttere efterspørger blandt andet: 

• boliger med minimum af vedligehold og lavt energi-
forbrug i 1 plan

• Tre ud af fire ønsker at eje deres bolig
• Interesse for fællesskabsorienterede boformer,  

særligt seniorbofællesskab
• Villighed til at pendle til job

Samtidig ønskes fortsat fokus på at fastholde og  
tiltrække børnefamilier. 
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ANBEFALINGER
• Styrk bosætningsindsatsen via arbejdet med en 

ny bosætningsstrategi, som også fokuserer på 
mulighederne ved livet på landet.   

• Udarbejd en analyse af interesserede tilflytte-
res behov og ønsker (fx potentielle tilflyttere fra 
hovedstadsområdet). Et fokus i undersøgelsen 
kan være at afdække interessen for at flytte til 
kommunens landdistrikter i forskellige boformer, 
fx bofællesskaber for seniorer.  

• Skab let adgang til den bedste natur; stier til 
vandring, cykling, ridning, vandsport mv. også 
for borgere med funktionsnedsættelser. 

• Sørg for at mobilt bredbånd når ud til alle hus-
stande i landdistrikterne. 

• Udarbejd strategiske mål for omstillingen af 
landdistrikternes boligmasse til en mere nutidig, 
energieffektiv boligmasse. Skab grundlag for 
flere attraktive boliger (gennem nedrivning, kon-
demnering, boliger i åbent land og ved vand).  

• Udarbejd en praksis for hvordan planlovens 
muligheder udnyttes til at gøre det muligt for folk 
at realisere boligdrømme om moderne, energief-
fektive boliger, som passer ind i livet på landet, 
med attraktiv placering, eventuel udnyttelse af 
nedrivningsgrunde mv.  

• Igangsæt en proces for ”strategisk planlægning 
af landsbyer” og eventuel udpegning af to om-
dannelseslandsbyer med mulighed for etablering 
af nye boliger i naturskønne områder. 

• Etabler 1-2 ”tilflytterhuse” til kortvarig udlejning, 
hvor interesserede tilflyttere kan afprøve livet på 
landet i Guldborgsund Kommune. Placer gerne et 
hus i det åbne land og et i en mindre landsby.

NØRRE VEDBY 9
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MANGFOLDIGE LOKALSAMFUND 
OG SUNDE HVERDAGSLIV

Guldborgsund Kommune er kendetegnet ved et stærkt 
og alsidigt foreningsliv inden for kultur, sport og fritid. 
De mangfoldige og aktive lokalsamfund er vigtige for 
borgernes oplevelse af det gode hverdagsliv gennem 
de rammer foreningerne skaber for fællesskab og 
fysisk aktivitet. 

Hvad angår ”sunde hverdagsliv”, så mener udvalget 
sundhed i bred forstand; både fysisk og mental vel-
være. Det gode, sunde hverdagsliv har både med fy-
sisk udfoldelse og bevægelse (i naturen) at gøre, men 
handler samtidig om vigtigheden af stærke sociale fæl-
lesskaber – i form af aktive muligheder for udfoldelse 
og samvær for både børn, unge og ældre.  

Som supplement til det mere traditionelle fritids- og 
foreningsliv, så har lokalsamfundene i Guldborgsund 
Kommune over de seneste år organiseret sig på for-
skellig vis når det gælder lokaludvikling.  
Mangfoldigheden i lokalområdernes organisering 

udspringer af forskellige lokale behov samt historiske 
og geografiske forhold mm. Nogle steder udgør den 
lokale skole et væsentligt udgangspunkt, andre steder 
er sportshallen, forsamlingshuset eller kulturhuset i 
centrum.  

Fælles for de forskellige modeller er, at lokalområder 
ikke udvikles ved standardløsninger. Det enkelte om-
rådes udvikling afhænger af det lokale engagement, 
hvem der bor der, og at nogen vil og gør noget. Og er 
vedholdende.  
 
Det kan være udvikling af ringruten på Nordfalster, 
Frugtfestivalen i Sakskøbing, Café Pitstop i Idestrup, 
Falsters Hjerte eller kulturgården i Horbelev, som kan 
ske i forskellige samspil med kommunen og bidrage til 
at skabe stærke kulturmiljøer og kvalitet i landdistrik-
terne. Mange steder sker aktiviteterne på kryds af 
foreninger, virksomheder og borgere, og på tværs af 
generationer, ”indfødte” borgere og tilflyttere. 
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ANBEFALINGER
• Gå i dialog og samarbejde med de bylaug, fælles-

råd og/eller relevante foreninger, der vil noget og 
har visioner for fremtiden i deres område.  

• Udnyt lokale udviklingsmuligheder i samspil med 
vidensinstitutioner; eksempelvis studerende 
i praktik, eller studerende som arbejder med 
bachelor- og specialeopgaver, og eventuelt ph.d.-
projekter.  

• Inddrag landdistrikterne i forbindelse med store 
sports- og kultur-arrangementer. 

• Inddrag lokalsamfund i arbejdet med det kom-
mende kommuneplanarbejde omkring ”Strategisk 
Planlægning af Landsbyer”.  

•  Skab synlighed omkring muligheder for bevæ-
gelse og aktivt udeliv i naturskønne landområder.  

• Inddrag og udnyt DGI visionskommuneprojektet 
”Bevæg dig for livet” i styrkelsen af sundhed, 
bevægelse og stærke sociale fællesskaber i  
kommunens landdistrikter. 

NYSTED HAVN 11
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DYNAMISKE ERHVERV OG UDDANNELSER

Lokal erhvervsudvikling og jobskabelse er vitalt for 
livet i landdistrikter. Muligheden for at tiltrække kvalifi-
ceret arbejdskraft er afgørende for dygtige medarbej-
dere, der kan bidrage til mere lokal vækst og velstand.

Samtidig viser Guldborgsund Kommunes boliganalyse 
en accept af pendling hos nogen medarbejdergrupper. 
Der synes indikationer på, at nogen er indstillet på, at 
et liv på landet medfører pendling til job. Tilbage står 
spørgsmålet om, hvor lokalt befolkningen i landdistrik-
terne opfatter deres jobmarked eller i hvilket omfang, 
man er indstillet på at pendle. 

Endelig ses, at et samspil mellem foreningsliv og lokalt 
erhvervsliv rummer mulighed for, at fritid og erhverv 
kan supplere hinanden på måder, som giver potentialer 
for vækst og udvikling i landdistrikterne. 
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ANBEFALINGER
• Udnyt nye muligheder i planlov til at fremme 

iværksætteri og erhverv i landdistrikter. Mulighe-
der kan indarbejdes i ”strategisk planlægning for 
landsbyer”. 

• Støt virksomhedernes muligheder for øget 
vækst, fx ved hjælp af mentorforløb, hvor er-
farne erhvervsfolk (evt. pensionister) bidrager til 
at øge omsætningen i en specifik virksomhed.  

• Skab synlighed omkring de små og mellemstore 
virksomheder, der flytter til kommunens landdi-
strikter, fx i samarbejde med BLF.   

• Brug den strategiske satsning på udvikling af lo-
kale fødevarer til at fremme bæredygtig produk-
tion, fødevareturisme mm.  

• Udnyt mulighederne i planloven til at understøtte 
erhvervsudviklings-muligheder inden for libe-
rale erhverv, internetshops mv. Mere målrettet 
branding for og succeshistorier om succesfulde 
erhverv og lokale produkter. De gode historier 
skal både formidles til egne borgere og udenfor 
kommunegrænsen. 

LANDEVEJSBOD 13
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GODE FORBINDELSER

Livet på landet er forbundet med transport og forbin-
delser til omgivende samfund. Gode forbindelser har at 
gøre med ”infrastruktur” i bred forstand: Det handler 
både om veje, hurtige internetforbindelser, apps, sam-
kørsel, offentlig transport mm.

Guldborgsund Kommune har de seneste år sat mas-
sivt ind på udvikling af bredbånd og mobildækning. 
Indsatsen har placeret Guldborgsund Kommune som 
en foregangskommune inden for udrulning af digital 
infrastruktur - som en af de bedst dækkede kommuner 
i Region Sjælland. Det er vigtigt at fastholde indsatsen 
og fortsat fokusere på en fremtidssikret digital infra-
struktur.

Landdistrikternes lavere befolkningskoncentration 
kalder efter en årrække med fokus på rationaliseringer 
i den offentlige sektor på smartere løsninger. Offentlig 
transport, herunder busforbindelser, opretholdes ikke 
længere alene på basis af tradition for bred dækning. 

Derfor er det væsentligt at få belyst, hvilke transport-
løsninger der anses for vigtige at opretholde eller 
udvikle i landdistrikter, som pr. definition har lavere 
befolkningstæthed end (større) byområder. Samtidig 
er der behov for en nærmere analyse og vurdering af, 
hvordan bæredygtige (offentlige og private) transport-
former kan se ud i fremtiden i en landkommune som 
Guldborgsund Kommune.  
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ANBEFALINGER
• Fortsæt udbygning af bredbånd og mobildæk-

ning. Målet er, at den digitale infrastruktur er 
fuldt udbygget i hele kommunen senest i 2020. 

• Opprioriter understøttelsen af lokalsamfunds 
brug og implementering af MinLandsby app til at 
knytte lokalsamfund sammen og skabe overblik i 
og på tværs af lokalområder.  

• Igangsæt forsøgsprojekt om lokale transport-
behov, som afdækker lokale kørselsbehov og 
kørselsløsninger i landdistrikter. 

BUS MOD NYKØBING 15
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LITTERATURHENVISNINGER FRA
UDVALGETS ARBEJDE
Udvalget har kvalificeret sit arbejde gennem følgende 
rapporter, analyser, artikler, rammekommissorium 
mv.: 

• Hanne W. Tanvig og Noa Jankovic (2017): Dansk 
Landdistriktspolitik i nyere tid: en længere historie 
kort fortalt (Institut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning, Københavns Universitet) 

• Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2014): 10 
gode råd til landdistriktsudvikling 

• Guldborgsund Kommune (2011): Landdistriktspolitik. 
Vi bor på landet fordi vi kan lide det 

• Boliganalyse 2017 for Guldborgsund Kommune v. 
Kuben Management Exometric

• COWI: Befolkningsprognose Guldborgsund Kommune 
2017–2029 

• Notat: landsbyordninger, bylaug mv. 

• Udvalget for levedygtige landsbyer (2018): Afrappor-
tering til regeringen 

• Udvalget for levedygtige landsbyer (2018): Landsby-
erne nu og i fremtiden 

• Realdania datasæt vedr. livskvalitet (2018) 

• Guldborgsund Kommune befolkningstal 2018 – byer 
og land  

• Indbyggere i KUBEN-  og bosætningsområder 2018 

• Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter & COWI 
(2015): Inspiration til udvikling af danske købstæder. 
En eksempelsamling 

• Byrådet, Guldborgsund Kommune (2018): Ramme-
kommissorium for opgaveudvalg vedrørende Land-
distrikter og Turisme. 
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FAKTA
Opgaveudvalget for Landdistrikter og Turisme (LTU) 
er nedsat af byrådet og refererer til fagudvalget for 
Kultur, Fritid og Bosætning. 

Udvalget arbejder i byrådsperioden 2018-2021 med 
årlige temaer vedrørende udvikling af landdistrikter 
og den lokal turisme i Guldborgsund Kommune.

I 2018 fokuserer LTU på landdistriktsudvikling. 

Udvalget består af byrådsmedlemmer og borgerre-
præsentanter med særlig viden og kendskab til det 
pågældende arbejdstema. I 2018 består udvalget af 
følgende 12 medlemmer: 

- Jens Erik Boesen (udvalgsformand) (G)  
- Dorthe Sølling (G)  
- Britta Lange (A)  
- Henrik Høegh-Andersen (V) 
- Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen (O) 
- Maibritt Mathiasen (G) 
- Torben Stjernholm (formand, Nordøstfalsters Frem 
   tidsforening)  
- Magnus Klamer Jørgensen (næstformand,  
  Falsters Hjerte)  
- Hanne Zimmermann (Gedser Røgeri) 
- Dorthe Barholt Hansen (Dalbakkegård, Helt Lokalt) 
- Jan Herluf (Sakskøbing Handelsstandsforening) 
- John Ole Hansen (ejendomsmægler)

OM §17, STK. 4-UDVALGET FOR LANDDISTRIKTER OG TURISME 
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