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Eksempel 1: Viborgs nedbrydning 
af perspektivforskelle via LUP’er

”Derfor kalder vi det en udviklingsworkshop. Og så har vi et helt fast koncept for 
det. Det er os, der kommer ud og styrer det, men der er (…) en gruppe, der sidder 
ude i landsbyen, som har sat sig sammen (…) som vi beder dem om at 
sammensætte med bred repræsentation af de forskellige foreninger og aktører”

”(…) hjertet er det, som byen selv kan gøre noget ved, og stjernerne er det 
vigtigste, som kommunen skal gøre noget ved. Det jeg tror er vigtigt i det her, det 
er hele sproget. At der ikke hele tiden bliver talt om, hvad kommunen kun skal 
gøre, men at det hele tiden bliver set som det her samarbejde”
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Eksempel 2: Hernings 
‘Tænketank’ og tematiske 
arbejdsgrupper 
”Vi vil gerne have kommuneplanen til at leve mellem 
kommuneplanrevisionerne (…). At vi bruger kommuneplanen til at 
sætte nogle rammer, og at det ikke bliver en ‘skuffeplan’. Man kan 
sige, at vi har været i gang i tænketankregi, som har resulteret i 
nogle rammer, vi kan arbejde ud fra. Hvad er det for nogle temaer, 
der er vigtige, og hvor er det, vi skal have fokus. Det har 
landsbyerne også været involveret i…”

”(…) og det er også det, der skal komme ud af tænketankens 
arbejde. Det der med at blive skarp på, hvad den enkelte landsbys 
rolle er ind i det samlede netværk, som landsbyernes jo i 
virkeligheden er”

https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/10-08-
2020/Dagsorden(ID2206)/Bilag/Punkt_105_Bilag_1_Bilag_1_Taenketank_Afsluttende_samlet_opsamli
ng_Juni_2020.pdf

https://politik.herning.dk/dagsorden/Byplanudvalget/10-08-2020/Dagsorden(ID2206)/Bilag/Punkt_105_Bilag_1_Bilag_1_Taenketank_Afsluttende_samlet_opsamling_Juni_2020.pdf


sdu.dk
#sdudk

august 2021

Center for Landdistriktsforskning

Eksempel 3: Ringkøbing-Skjerns 
stoltheder og fyrtårne synliggør 
muligheder

”Ja, der var da mange overraskelser, hvor jeg tænkte hold da op… Nårh… Der var 
da mange tidspunkter, hvor jeg også blev overrasket. Man ved ikke, hvad der 
kommer ind, og det er selvfølgelig også på mange forskellige niveauer, vi fik input. 
Så skulle vi ligesom også løfte det op. Det var jo på kommuneplanniveau, men det 
kunne stadig omsættes, altså transformeres og skaleres om. Selv om det måske 
var nogle input på et lidt mere lokalt niveau”

”Og nu har vi så det her rigtige gode grundlag, som vi kan bruge, når vi arbejder 
med landsbyerne i forhold til bl.a. de fysiske helhedsplaner. Så det bliver rigtig 
spændende at få sat det i spil. Jeg tænker også, det er en øjenåbner for 
landsbyerne. At man kan se på et kort, at ‘nå jo’, det kunne også se sådan ud. At 
man siger, vi har de her samarbejder i dag, men kunne man forestille sig noget 
andet”

https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/%C3%98konomiudvalget/2021-03-23%2008.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2021-03-
23%2011.14.04/Attachments/3056336-4567161-2.pdf

https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/%C3%98konomiudvalget/2021-03-23%2008.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2021-03-23%2011.14.04/Attachments/3056336-4567161-2.pdf
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Konklusion
-hvordan landsbysamfundene kan respekteres og 
inddrages i kommunernes arbejde med landsbystrategier

 Arbejd på at forfølge den brobyggende tilgang

 Arbejd aktivt med perspektivforskelle mellem 
lokalsamfund og kommunale myndigheder

 Benyt den strategiske landsbyplanlægning til at 
gennemføre kreative stedsanalyser

 Dvs. ‘strategisk landsbyplanlægning’ i stedet for 
‘strategisk planlægning for landsbyer’

 På den måde frigøres langt mere energi og flere 
ressourcer i taklingen af lokale/kommunale 
udfordringer

 Interesseret i at vide mere så besøg: 
https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/portalfiles/
portal/182806598/At_l_fte_blikket_brochure_A4_
web.pdf

 Tak for opmærksomheden!

https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/portalfiles/portal/182806598/At_l_fte_blikket_brochure_A4_web.pdf
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