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Forord 

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje giver penge til projekter, som er med 
til at skabe levende lokalsamfund i Danmarks landdistrikter. Den ene type projekter er 
forsøgsprojekter, der på forskellig vis skaber udvikling i et konkret lokalområde. Den anden 
type projekter er forsknings- og informationsprojekter, som viser nye veje for udviklingen i 
landdistrikterne. Denne publikation beskriver de støttede projekter i 2006.  
 
Året 2006 har været præget af forberedelserne til kommunalreformen. Blandt andet for at 
understøtte dette arbejde har Landdistriktspuljen lagt særligt vægt på projekter, som styr-
ker lokalområdets kompetencer og projekter, som styrker de lokale netværk gennem bor-
gerdeltagelse.  
 
Mange støttede projekter har taget fat i dette tema ved at oprette eller udvide lokalsam-
fundsfora i de nye kommuner med henblik på at styrke dialogen – dels med hinanden og 
dels med de nye kommunalbestyrelser. Det vidner om, at man er optaget af, hvad kommu-
nalreformen betyder for landdistrikterne. Jeg er glad for at se, at der er mange, som er gået 
aktivt ind i arbejdet.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lars Løkke Rasmussen 
 
 

Indenrigs- og sundhedsminister 
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Indledning 

Denne elektroniske publikation er en redegørelse for uddelingen af Landdistrikts-
puljen for 2006. I de første afsnit præsenteres statistiske oversigter over den geo-
grafiske fordeling, den indholdsmæssige fordeling, fordeling af ansøgere og forde-
ling af tilskudsstørrelser for henholdsvis forsøgsprojekter og forsknings- og infor-
mationsprojekter.  
 
Det bemærkes, at da projekterne blev bevilget i 2006, opererer denne publikation 
med kommunestrukturen fra før 1. januar 2007.  
 
Herefter gives en oversigt over alle støttede projekter i 2006 fordelt på emne.  
 
Afslutningsvis redegøres der for baggrunden for Landdistriktspuljen, blandt andet 
for indsatsområder og kriterier for tildeling af støtte. Efterfølgende beskrives rege-
ringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. 
 
Håbet med denne publikation er, at den vil være interessant for ildsjæle, foreninger 
og institutioner i landdistrikter, der har blik for de lokale udfordringer og mod på at 
starte en positiv udvikling i lokalområdet. 



 

6  

 

Forsøgsprojekter 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fra Landdistriktspuljen for 2006 tildelt 20,6 
mio. kr. i tilskud til 170 forsøgsprojekter. 
 
1. Emnerne for forsøgsprojekter 
 
Kategorien ”Tværgående initiativer” rummer 42 pct. af forsøgsprojekterne, jf. figur 
1. ”Tværgående initiativer” omfatter typisk demokrati- og netværksprojekter, samt 
projekter der sigter på oprettelse af landsbykontorer, landdistriktskoordinatorer og 
landdistriktspolitik. Projekter, der – i lyset af kommunalreformen – har haft et ønske 
om at koordinere landdistriktspolitik og tiltag på tværs af kommunegrænserne, 
udgør ligeledes en andel af denne gruppe.  
 
”Kultur- og fritidsaktiviteter” udgør 35 pct. og er dermed den næststørste kategori. 
Her gives støtten til en bred skare af aktiviteter både i forbindelse med enkeltstå-
ende projekter eller som en del af længevarende projekter. 
 
De beskæftigelsesudviklende projekter, herunder bl.a. etablering af nye arbejds-
pladser og indsatser rettet mod det lokale erhvervsliv, findes i kategorien ”Er-
hvervsudvikling og beskæftigelse”. Denne kategori udgør i 2006 16 pct. af de støt-
tede projekter. 
 
De resterende 7 pct. af projekterne er projekter inden for forsknings-, rådgivnings-, 
oplysnings-, og debataktiviteter i relation til landdistrikterne. 
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Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct. 
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2. Hvem har ansøgt? 
 
Landdistriktspuljen ansøges af et bredt udvalg af foreninger og institutioner. Figur 2 
viser, at 61 pct. af forsøgsprojekterne afvikles i foreningsregi. Foreninger er en 
bred betegnelse for eksempelvis borgerforeninger, idrætsforeninger, fritidsforenin-
ger og kulturforeninger.  
 
Projekter, der er forankret i kommunalt, amtsligt eller andet offentligt regi, udgør 
henholdsvis 11 pct. og 6 pct. af projekterne. Selvejende institutioner, som eksem-
pelvis visse skoler, tegner sig i 2006 for 12 pct. af projekterne.  
 
Det er også muligt for enkeltpersoner at opnå støtte fra Landdistriktspuljen, hvilket i 
2006 har været tilfældet for 10 pct. af forsøgsprojekterne. Enkeltpersoner har dog 
kun mulighed for at opnå støtte, såfremt projektet retter sig mod en bred kreds af 
borgere. 
 
Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct. 
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3. Størrelsen på de bevilligede tilskud 
 
Der er ingen regler for hvor små eller store tilskud, der kan ydes fra Landdistrikts-
puljen, men der ydes typisk ikke tilskud over 500.000 kr. til forsøgsprojekter.  
 
I 2006 blev der i gennemsnit givet ca. 120.000 kr. i støtte pr. forsøgsprojekt. Her-
under befandt lidt over halvdelen af projekterne sig i størrelsesordenen mellem 
55.000 kr. og 200.000 kr. I 2006 var der således 22 pct. af projekterne, der modtog 
støtte på mellem 55.000 kr. og 100.000 kr. og 33 pct. af projekterne, der modtog 
støtte på mellem 100.000 kr. og 200.000 kr.  
 
32 pct. af projekterne har modtaget støtte på under 50.000 kr., og 13 pct. modtog 
støtte på over 200.000 kr. 
 
Tendensen er, at de fleste projekter får tildelt relativt små beløb, hvilket er udtryk 
for et ønske om at støtte mange projekter, selvom det ikke altid er muligt at støtte 
projekterne med de fulde beløb. Det er desuden Indenrigs- og Sundhedsministeri-
ets ønske, at der er en vis lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke 
er et krav. 
 
Figur: 3 Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct. 
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Færre end 2

2 - 10

11 - 20

Flere end 20

4. Forsøgsprojekternes geografiske fordeling 
 
Af figur 4 fremgår det, at alle egne af landet har modtaget støtte fra Landdistrikts-
puljen for 2006. Nordjyllands Amt tegner sig for den største andel af projekterne, 
idet flere end 20 forsøgsprojekter har hjemsted her. 
 
Det fremgår videre, at flertallet af amter har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljen 
til mellem 11 og 20 projekter. I Ribe og Vejle amter samt Bornholms Regionskom-
mune er der givet tilskud til mellem 2 og 10 projekter. Færrest tilskud er der givet til 
projekter med adresse i Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amt. 
 
 
Figur 4: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Københavns og Frederiksberg Kommuner er ikke medtaget. 
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Forsknings- og 
informationsprojekter 

En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte forsknings- og informati-
onsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt mål-
rettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer. 
 
I 2006 har i alt 12 projekter modtaget informationsmidler under Landdistriktspuljen, 
hvilket svarer til en samlet bevilling på ca. 2,5 mio. kr. Derudover har Landdistrik-
ternes Fællesråd og Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne hver mod-
taget 750.000 kr. til informationsaktiviteter på landdistriktsområdet.  
 
 
 
 



 

Oversigt over støttede projekter 

1. Forsøgsprojekter 
 

Forsøgsprojekter fordelt efter emne 
Projekttitel Beløb 

bevilget, 
kr. 

Ansøger 

Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme 
Afsætning af Ø-Lam 75.000 Øhavets Smakkecenter 
Buyers and Sellers - Et forsøgsprojekt om produktive salgsnetværk 
for iværksættere på Nordfyn 

125.000 Nordfyns Erhvervsråd - Center for Erhvervsinformation 

En kickstarter for bosætning og turisterhverv på Norddjursland 200.000 
Center for Turismeudvikling i Grenaa og Nørre Djurs Kom-
muner 

Erhvervsparadis for mikrovirksomheder 160.000 Vordingborg Erhvervsforening 
Foreningens navn er: Kulturnet Møn og Bogø (Kumbo) - et fagligt og 



 

 
Forsøgsprojekt med ny erhvervsudvikling via lokal produktion, 
forarbejdning, distribution og anvendelse af rapsafgrøder parallelt 
med at være katalysator for integrationen mellem eksisterende og 
nye landdistriktsborgere 

110.000 Energitjenesten Sjælland 

Fra pæreskud til æblelokomotiv 700.000 Slow Food Sydhavsøerne 
Grenaa Tekniske Skole 250.000 Djursland grønne og blå værdier - landdistriktskoordination 
Gudhjem Mølle - Det bornholmske madhus - til fremme af den 
bornholmske nicheproduktion 

215.000 LAG Bornholm 

Iværksætter i Odsherred - aktivt fremme af ikke-lokale iværksætte-
res beskæftigelsesskabende projekter i Odsherred 

160.000 Formidlingshus Odsherred 

Kreative iværksættere i et engageret landdistrikt 130.000 Bredebro Kommune 
Kulinarisk Netværk Storstrømmen - katalysator for udvikling af 
regionale produkter og småskalavirksomheder – et forsøgsprojekt 

250.000 Lolland-Falsters Familiebrug 

Lolland-Falster Free Lance, LFFL-2005-2006 - videreførelse af 
kompetenceudviklende netværk for enkeltmandsvirksomheder i 
Storstrøms Amt 

42.500 Foreningen LFFL 2005-2006 

Multinationalitet i lokale netværk 250.000 Udviklingspark Nord (UpN) 
Netværk fra kyst til kyst 135.000 Arbejdsgruppen 
Nicheproduktion i et udkantsområde - demonstration af lokale udvik-
lingsmuligheder 

180.000 Foreningen Landbrugets Naturplan for Køng Sogn 

Oplevelsesnetværk 105.000 Hovslund Skoledistrikts Fremme 
Resultatorienteret netværksudvikling i den sydligste del af Vest-
danmark 

500.000 Kunst og kunsthåndværk langs Vadehavet 



 

Temadag i opstart af gårdbutik 25.000 Sydhavsøernes Landboforening 
Tønder Biofuel 175.000 Peter B. Nissen 
Udvikling af mikrovirksomheder og iværksætteri i landdistrikter på 
Vestsjælland 

125.000 Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland 

Udvikling langs Vadehavet med regionale fødevarer som dynamo 200.000 Ribe Erhvervs- og Turistråd 
Udviklingsværksted med fokus på regionale produkter - i et globalt 
samarbejde - til skabelse af nye arbejdspladser. Et pilotprojekt. 

170.000 Svaneke Købmandshandel anno 1836 

Vækst og nye arbejdspladser på Sydvestmors - Netværksdannelse 
og markedsføring af landdistrikternes virksomheder 

330.000 Erhvervsudvikling Karby 

Værksted for iværksættere på Landet 100.000 Nordsjællands Landboforening 

Forskning og information 
Finansieringsmuligheder i landdistrikterne 200.000 Center for Regional- og Turismeforskning 
Foredragsvirksomhed og kulturelle audiovisuelle arrangementer 20.000 Femø Beboerforening 
Jungshovedposten 20.000 Jungshoved skole, lokalråd og menighedsråd 
Klik på Junget og Omegn 50.000 Junget-Grætterup-Thorum Motionsforening v/ Leif Just 
Landsbynet 140.000 Landdistriktsrådet for Morsø Kommune 
Moderne landsbyliv 70.000 Sæby Museum 
Nærområdets virtuelle samlingssted 70.000 Torben Christiansen 
Opgradering af www.poulstrup.net 15.000 Poulstrup.net 
Præsentation af den nordvestlige del af Ribe Amt 30.000 Kirsten Jensen 
Træning af ressourcepersoner i landdistrikter 250.000 LandboNord 
Udvikling af Formidlingen i NaturskoleNetværk langs Jyllands Vest-
kyst 

500.000 
Ringkjøbing Amt på vegne af NaturskoleNetværkets partne-
re 



 

 
Kultur og fritidsaktiviteter 

Aktivitet, motion og sundhedsfremme for børn og unge i Branderup 
Sogn 

75.000 Branderup Borgerforenings Børne- og Ungdomsudvalg 

Aktivitetsområde 40.000 Pandrup Kommunale Ungdomsskole 
Attraktive bevægelsesmiljøer for børn i landdistrikter 180.000 Skørping og Valsgård Skole 
BAMOK - Båring Asperup Musik- og Kulturforening 25.000 Knud Bentholm 
Barndommens land 50.000 Sallingsund og Omegns Museum 
Beboerforeningsjubilæum 20 år – 2006 12.000 Fjelsø-Klotrup Beboerforening 
Bevinget 75.000 Bodil Thomsen 
Bjørnen arbejder 40.000 Inger Bloch 
Borgerinddragelse om kultur- og friluftsaktiviteter i landdistriktet 
Vester Nebel 

70.000 Bent dAndrade 

Den første landsby der holder filmfestival 75.000 Mette Nielsen 
Den grønne kile i Biersted 50.000 Elmer Bendtsen 
Digital Kunstfestival 2006 med lokal forankring, Samsøs nye kunst-
festival går sin 2. sæson i møde 

110.000 Foreningen Fast Video 

Efter skoleklub 1-2 dage om ugen i alderen 10-16 år 40.000 Lillian Toft 
Etablering af mødreklub og petanquebane, samt kursus i sang og 
skuespil i Løve 

25.000 Løve Kulturforening 

Forenings- og klubaktiviteter i Klim 40.000 Olav Pretzmann 
Foreningskalender i et landdistrikt 55.000 Winnie Hansen 
Foreningsløse børn og unge 45.000 Frivillighedsformidlingen i Sejlflod Kommune 



 

Færdiggørelse af petanquebaner 19.000 
Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening - Petanque Afdelin-
gen 

Hemmet Aktivitets- og Kulturhus 160.000 Hemmet Aktivitets- og Kulturhus 
Historiefortællere 150.000 Rømø - Skærbæk Turistforening 
IDOM/RÅSTED - et lokalt kraftcenter 200.000 Den selvejende institution Idom-Råsted Hallen 
Idræts- og kulturhus i Roager - borgerdeltagelse og borgerinddra-
gelse i lokalt netværksregi 

200.000 
Kvik 70, Roager Beboerforening, Spandet Sogneforening, 
Familieaktiviteter Roager og Spandet Roager Skole 

Information om idræts- og kulturaktiviteter i Vorbasse nye Fritids-
center 

75.000 Haludvalget for Vorbasse Fritidscentrer 

Kaptajn Jagd-projektet 20.000 Kaptajn Jagd-projektet 

Kultur og samarbejde i Thyborønhallen 85.000 Thyborønhallen 

Kulturfest 2006 90.000 Voldum Lokalråd 

Kulturkoordinator 305.000 
Fællesrådet for foreninger i Svaneke, Ibsker, Årsdale, 
Listed 

Kulturnetværket Artitide 175.000 Artitide 
Kunst- og Kulturcenter Sølyst 2006 70.000 Foreningen til etablering af Kunst- og Kulturcenter Sølyst 
Landsbyfilmfestival 2006 - Danmarks første 24.000 Hørdum Kulturlandsby 
Lille Mølle – Frilufts- og aktivitetssted i Ådum sogn 160.000 Arbejdsgruppen "Aktivitetssted Lille Mølle" 
Liv i landsbyen - udvikling af Halvrimmen gennem en levende kultu-
rel infrastruktur 

40.000 Halvrimmen skole 

Liv i lokalhistorien – 23 sogne i Han Herred skriver fælles historie 75.000 Jensdamsgaard 
Magneter i Øster Velling 70.000 Øster Velling Forsamlingshus 
Netværkssamarbejde om udvikling af samlingssted i landsbyen 

40.000 Krejbjerg Borgerforening 



 

Onsdagsskole - et kulturelt mødested i landsbyen Nørreballe 40.000 Niels Brixvold 
Passage Comedia 50.000 Skive Ungdomsskole 
Pavillon i Oue´s anlæg "Gåsedammen" 30.000 Oue Borgerforening v/Jens Andersen 
Projektering af Arentsminde Kulturcenter 40.000 Arentsminde Kulturcenter 
Projektering af Multihus i Bøvlingbjerg 165.000 Bøvling Borgerforening 
Ramsø amatørscenes 40- års jubilæum 12.000 Ramsø Amatørscene "Stalden" 
Renovering/Fornyelse af legeplads 35.000 Børnehaven Myretuen 
Skals Natur- & Aktivitets Park 50.000 Skals Efterskole 
Skipper Klements Plads i Ryaa 50.000 Hanne Welløv 
Skovsgård Multihus - Pilotprojekt til udvikling af et aktivt miljø for alle 
aldre i et landdistrikt 

100.000 Skovsgård Idrætscenter - Multihus 

Telte til Oue-Valsgaard spejderne 30.000 Oue-Valsgaard Spejderne 
Udendørsaktiviteter ved Lintrup Aktivitetscenter 15.000 Lintrup Aktivitetscenter 
Udvikling af samarbejdet mellem fritidsorganisationerne og såvel 
den danske som den tyske skole i Øster Højst 

40.000 
Øster Højst skole og Øster Højst Ungdoms- og idrætsfor-
ening 

Uropførelse af musicalen "Baronessen fra Benzintanken" baseret på 
det originale filmmanuskript fra 1960 

75.000 Foreningen Vindebroen 

Vamdrup Kultur & Fritidscenter - Driftssamspil mellem offentlige og 
private aktører i fritidskulturelle sammenhænge samt fælles indsats 
for nye tilgængelighedsprincipper i driften 

250.000 Vamdrup Kultur & Fritidscenter 

Velkommen til Grumstrup 50.000 Foreningen Grumstrup Forsamlingshus 
Vifferdsz den vidtbefarne - udvikling af en kulturaktivitet i Himmer-
land 

45.000 Haverslev Borgerforening 



 

Tværgående udviklingsprojekter 
Alle veje fører til Rom - fra visioner til handling i Lemvig Kommunes 
Landdistrikter 

250.000 Lokalrådet i Lemvig Kommune 

Bedre vilkår for institutionens brugere med særlig vægt på samfun-
dets svage grupper 

50.000 
Sen selvejende institution Vilsbæk børne-, ungdoms- og 
kulturhus 

Borgere, brugere og beboere i kulturmiljøet Hashøj NV 40.000 Troels Brandt 
Borgerindflydelse i forbindelse med udvikling af Ålbæk Havn 100.000 Ålbæk Havn af 1991 
Byg og Bo i Øster Hornum 90.000 Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening 
Danmarks bedste nærdemokrati. Et spil om fremtiden i det nye 
kommunale Danmark 

175.000 Gjern Kommune 

En rigtig Møldrup historie. Eventyret om de 11 der blev til 12 - og så 
bliver de mange flere 

140.500 Møldrup Kommune 

Er du med - borger? Landdistriktspolitik med handling og perspektiv 300.000 Fuglebjerg Kommune 

Errindlevs Fremtid 100.000 Errindlev-Hallen 

Et levedygtigt landdistrikt i en ny storkommune - kultur og natur som 
udviklingsfaktor 

140.000 Folkeforeningen Halkær Ådal 

Find sammen om fælles haveprodukter 65.000 Østhimmerlands 4H udvalg 
Flere beboere til Rømø 235.000 Ø-Foreningen, Rømø 
Forsøgsprojekt vedr. udvikling, implementering af samarbejdsmodel 
for Hadsund Kulturcenter, Sundhedscenter og beboerforeninger 

89.000 Hadsund Kommune 

Fortsat integration af flygtninge i lokalsamfundet ved hjælp af frivilli-
ge 

45.000 Lis B. Guldbæk 

Fortsat liv på Nordpolen 75.000 Kulturcentrets Fællesråd v/Eja Lund 



 

Hejnsvig på Toppen 75.000 Hejnsvig på Toppen 

Hele Nordvestsjælland med – Idéudviklingsværksteder som værktøj 
til vitalisering af områdets landdistrikter 

135.000 Leader+ Vestsjælland 

Helhedsplan for udvikling af blå/grøn turisme i Tambohusområdet 50.000 Thyholm Kommune 
Hvad vil vi med ådalen? - lokale dialogfora om ådalenes fremtid 180.000 Århus-Hadsten Landboforening 
Høst Festival 2006 125.000 Lokalrådet for Faldsled/Millinge/Svanninge 
I bestyrelsen, og hvad så? - et kursus for bestyrelsesmedlemmer i 
små landdistriktsforeninger 

200.000 Familie & Samfund 

Idéudvikling og netværksstyring på lokale betingelser 240.000 Sindal Udviklingscenter 
Implementering af lokalsamfundspolitik i den kommende storkom-
mune: Faaborg-Midtfyn Kommune 

250.000 Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune 

Informationsprojekt til styrkelse af Lokalområdet Borbjerg-Hvam via 
allerede nedsatte styregrupper baseret på borgerdeltagelse 

140.000 Gitte Linde 

Inspiration, erfaringsudveksling og netværksdannelse i Rødding og 
Ny Vejen Kommune 

50.000 Rødding Landdistriktsråd v/Jens Chr. Andersen 

Integreringsprojekt. Integrering af landkommuners frivillige sociale 
arbejde 

150.000 Frivillighedsformidlingen "Kontakt mellem Mennesker" 

Jels - Strategi og vision frem til 2015 85.000 Jels Lokalråd 
Kompetenceudvikling af ildsjæle 110.000 Landsbyrådet i Ribe Amt 
Kompetenceudvikling i Landdistrikterne baseret på et e-
learningskoncept 

225.000 Nørager Kommune 

Koordinator til landdistriktsudvikling i Ny Haderslev Kommune 150.000 Fokusgruppen for landdistrikterne i Nyhaderslev Kommune 
Kriminalitetsforebyggende indsats i Aarup og dens landdistrikter 115.000 Aarup Kommune 



 

Landbokultur - bykultur i 4 udvalgte kommuner på Sjælland og 
Lolland-Falster 

105.000 
Familielandbrugets Familieudvalg på Sjælland og Lolland-
Falster 

Landdistrikter i nye storkommuner 160.000 Udviklingsnetværk Nordjylland-Vest 
Liv i landdistrikterne i fremtidens kommune 150.000 Rosenholm kommune 
Lokalsamfundene i Ny Assens Kommune - en kompetent og visio-
nær samarbejdspartner 

350.000 
Foreningen for Fremtidens Landdistrikter i Ny Assens 
Kommune 

Lokalt samspil 2006 175.000 Mors-Thy Familieland 
Muslingebyen Løgstør 70.000 Projekt Muslingebyen Løgstør 
Netværk i landdistrikter - workshop for landdistriktsaktører i Nord-
vestjylland 

90.000 Camilla Hvidbak Abildgaard 

Netværker og landdistriktsudvikling - et udviklingsprojekt om net-
værksdannelser 

200.000 Center for læring og udvikling 

Netværksdannelse - Landsbyerne i Hobro kommune på vej ind i en 
ny struktur 

170.000 Landsbyrådet i Hobro Kommune 

Netværksdannelse for organisationer og borgere ved visionsudvik-
ling for Kolindsund - omdannelse til rekreativt vådområde med 
henblik på udvikling af turismeerhvervet og etablering af attraktive 
bosætningsområder med store naturværdier 

200.000 Grenaa Kommune 

Netværksdannelse, grundlag for engagement, udvikling og bosæt-
ning i landdistriktet 

105.000 Djursland Landboforening 

Ny på landet - New farmers 200.000 4H, LandboUngdom og Udvalget for deltidslandmænd 
Nærdemokrati i nye rammer 90.000 Thyholm Kommune 
Nærvær, tryghed og engagement - det er nu dit samfund er på 30.000 Dorit Thuehøj Rask 
Når nærdemokrati kræver innovation 125.000 Kulturelt Samråd 



 

Partnerskabsprocesser på Lolland-Falster - klar til nye udfordringer 
og muligheder 

180.000 Kommunesamarbejdet Lolland-Falster, Holeby Kommune 

Perspektiver for fremtiden i Hammershøj 125.000 Hammershøj Borgerforening 
Projekt Hvilsom 2010 landsbyen fra landbrugssamfundet til viden-
samfundet 

50.000 Hvilsom Beboerforening v/Peter Bak 

På oplevelsestur med Ida 170.000 
Idas Venner, støtteforening for Bogø-Stubbekøbing overfar-
ten 

På sporet af den nye ungdomskultur - Ungdommen som en positiv 
ressource i landdistriktet 

250.000 Egvad Kommune 

På tværs af kommunegrænsen 45.000 Initiativudvalget v/ Anker Lohmann-Hansen 
Route 26 - vejen til unges forbliven i et landdistrikt 100.000 Havredal gl. Skole 
Sammenhæng i Døstrup - Netværk ind og ud 90.000 Døstrup Idrætsforening 
Skygge for solens stråler på legeplads i børnehave 25.000 Alfehuset 
Springflod - en identitetsskabende Vadehavsfællesskab 450.000 Ribe Kommune 
Styrkelse af tværgående netværk i landsbymiljøet gennem borger-
deltagelse 

30.000 Jens Rasmussen 

Syv Sogne Samarbejdet 150.000 Peter Sten Hansen 
Talentpleje og tiltrækningskraft i landdistrikterne - udvikling af kom-
petencemiljø i Landdistrikterne - et Danmark i balance 

350.000 Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) 

Trundholm Mose som ressourcer for lokal udvikling 110.000 Kim Holst 
Udstykninger i Gludsted 40.000 Landsforeningen for Gludsted og Omegn 
Udvikling af visioner og spilleregler for nærdemokrati samt forsøg 
 med borger- og brugerinvolvering i Ny Svendborg Kommune 

200.000 Ny Svendborg Kommune 

Udviklingscenter for foreninger og mindre innovative virksomheder, 



 

Vejrumbro - Liv ned til åen op til byen 60.000 Vejrumbro og Omegns Borgerforening 
Young Island 95.000 Netværket af Ungdomsråd - NAU 



 

2. Forsknings- og informationsprojekter 
 

Informationsprojekter 
Projekttitel Beløb 

bevilget, 
kr. 

Ansøger 

Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne 1.500.000 Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne 
Landdistrikternes Fællesråd 750.000 Landdistrikternes Fællesråd 
Liv uden vækst? – Nye strategier for udvikling af Danmarks udkant-
områder 

300.000 Dansk Byplanlaboratorium 

Vi har brug for hinanden - fokus på landdistrikterne 100.000 Varde Messerne 
Besøgslandbrug - den direkte formidling af viden om dansk land-
brug og livet i landdistrikterne 

111.000 I/S LandboSjælland 

Antologi om aktuel landdistriktsforskning og dens sigtelinjer 125.000 CFUL 
Informationsfolder om landboturisme 98.000 Landsforeningen for Landboturisme 
Barrierer, udfordringer og muligheder for øget brug af IKT blandt 
mindre erhvervsdrivende i landdistrikter 

300.000 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 

PIXI-bog til gamle og nye politikere 90.000 Landdistrikternes Fællesråd 
Afholdelse af "Nordic-Scottish University Network for Rural and 
Regional Development" på Rødding Højskole 

250.000 KVL (tidligere CFUL/IFUL) 

Organisering af landdistriktsindsatsen efter Strukturreformen – med 
særligt fokus på udkantsområder 

510.000 Center for Regional- og Turismeforskning 

VE-Event på Ærø ”VE-forsyning i det åbne land” 76.000 VE-Organisation Ærø 
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Baggrund for Indenrigs- 
og Sundhedsministeriets 
Landdistriktspulje 

I dette afsnit beskrives Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje, mini-
steriets rolle i forhold til landdistriktsområdet samt regeringens rådgivende udvalg 
på landdistriktsområdet. 
 
1. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje har i perioden 1994-2006 
givet tilskud til en række forsøgs-, forsknings- og informationsprojekter i landdistrik-
terne. I 2006 var der afsat 23,3 mio. kr. i puljen. 
 
Landdistriktspuljen yder primært tilskud til forsøgsprojekter, der kan medvirke til at 
forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Projekterne omfatter bl.a. kultur- 
og fritidsaktiviteter, erhvervsudvikling, beskæftigelsesfremme, netværk og borger-
inddragelse i landdistrikter samt oplysning. Herudover yder puljen tilskud til forsk-
nings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og 
informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. 
 
Formålet med Landdistriktspuljen er: 

• At skabe nye, utraditionelle og varige arbejdspladser i landdistrikterne, 
herunder nicheproduktion, evt. som en kombination af privat og offentligt 
arbejde. 

• At styrke bosætningen i landdistrikterne. 
• At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere, såvel danskere som 

nydanskere. 
• At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, 

herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter. 
• At styrke de lokale kulturaktiviteter. 
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• At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod 
børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stille-
de børn og unge. 

• At belyse landdistrikternes udviklingsvilkår, herunder erhvervsvilkår og be-
folkningens levevilkår. 

 
Landdistriktspuljen yder tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutio-
ner eller lignende, amtskommuner, kommuner og offentlige institutioner. Enkeltper-
soner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der 
retter sig mod en bred kreds af personer. 
 
2. Forsøgsprojekter 
Ved fordelingen af 2006-puljen blev der lagt særlig vægt på, at et forsøgsprojekt 
styrker udviklingen af lokale netværk, herunder også andre netværk på tværs af 
landdistrikter eller mellem landdistrikter og andre aktører. 
 
Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter bliver der i øvrigt lagt vægt på: 

• At projektet har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalom-
rådets udviklingsmuligheder. 

• At projektet har længerevarende perspektiver, således at igangsatte akti-
viteter fortsætter efter bevillingsperioden. 

• At projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, 
dvs. gennemføres af lokale grupper. 

• At projektet bidrager til udvikling af samarbejder primært mellem forenin-
ger og lokalsamfund og sekundært mellem myndigheder, institutioner (fx 
børneinstitutioner og skoler) og virksomheder 

• At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede. 
 
Hvis ansøger er en kommune eller amtskommune lægges der vægt på, om denne 
har formuleret en landdistriktspolitik. Endvidere lægges der vægt på kvalitet og 
omfang af borgerinddragelse i projektet.  
 
Herudover skal projektet kunne gennemføres inden for rammerne af gældende 
lovgivning. Det er desuden en fordel, at der til projektet er søgt og opnået støtte fra 
andre puljer, fonde el. lign, herunder også fra andre ministerier.  
 
Landdistriktspuljen kan støtte medfinansiering af Leader+ og Artikel 33 projekter, 
såfremt disse projekter falder inden for Landdistriktspuljens formål. Der lægges i så 
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fald særlig vægt på muligheden for gennem medfinansiering at øge synergieffekten 
mellem de forskellige puljer.  
 
Der ydes ikke tilskud til: 

• Egentlig erhvervsaktivitet, som vil kunne indebære konkurrenceforvrid-
ning. 

• Enkeltstående anlægsaktiviteter eller almindelige vedligeholdelsesopga-
ver, herunder til halbyggeri, ombygning/istandsættelse af forsamlingshu-
se, trafiksanering eller sti-anlæg. 

• Enkeltstående IT-projekter som fx anlæg af bredbåndsnet. 
• Turistanlæg og -faciliteter, herunder til oprettelse af museer, besøgsmål, 

informationstavler eller turistbrochurer. 
• Erhvervelse af fast ejendom. 

 
Der kan dog gives tilskud til enkeltstående anlægsaktiviteter, almindelige vedlige-
holdelsesopgaver, turistanlæg og –faciliteter samt erhvervelse af fast ejendom, 
såfremt disse aktiviteter udgør en begrænset del af et bredere projekt. Der ydes 
kun i meget begrænset omfang støtte til inventar. 
 
3. Informationsprojekter 
Udover forsøgsprojekter yder Landdistriktspuljen tilskud til forsknings- og informati-
onsprojekter. Der er løbede ansøgningsfrist til denne del af puljen. 
 
Projekter, som støttes, har karakter af informationsvirksomhed, der har til formål at 
belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og at informere bredt om udviklingsmulig-
hederne i landdistrikterne. Der kan således være tale om eksempelvis film, tema-
dage, skriftlig information og andre initiativer, der kan bringe viden om livet i landdi-
strikterne ud til en bred skare af mennesker. 
 
Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at projektet bidrager til at øge fokus på 
og viden om landdistrikter og i det hele taget synliggør landdistrikternes muligheder 
og udfordringer.  
 
Det vægter således højt, at der i projektet som udgangspunkt er bredt fokus på 
information om og udvikling af landdistrikter generelt. Projekterne skal derfor som 
udgangspunkt heller ikke afgrænses til et særligt geografisk område. 
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Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Kommunaladministrativt kontor 
Slotsholmsgade 10-12 
1216 København K 
Telefon: 72 26 96 17 
E-mail: landdistriktspulje@im.dk   
 
Endvidere kan man via ministeriets hjemmeside få information om de projekter, 
som er bevilget støtte i perioden 2005-2007: 
http://www.im.dk/database-landdistriktspulje  
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Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet og 
landdistriktsområdet 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har det koordinerende ansvar i forhold til rege-
ringens landdistriktspolitik. Herudover har flere ministerier fokus på landdistrikterne 
i forskellige mere sektorspecifikke sammenhænge. 
 
Regeringens landdistriktspolitik drejer sig overordnet om at sikre landdistrikternes 
attraktivitet både for dem, der allerede bor der, og for dem der overvejer at flytte 
derhen. Det er regeringens mål at skabe de bedst mulige rammer for, at bosætning 
og erhvervsliv kan udvikle sig gunstigt i landdistrikterne. Det indbefatter fx, at der 
både er offentlige og private servicetilbud inden for en rimelig pendlerafstand. Det 
er samtidig vigtigt, at de lokale beboere og kommunerne selv kan udfylde rammer-
ne under hensyntagen til lokale udviklingsmuligheder, behov og ønsker. Et redskab 
til dette er fx formulering af en landdistriktspolitik. 
 
Regeringen igangsætter løbende initiativer, der har til formål at styrke landdistrik-
terne. Indsatsområderne samt udviklingen i landdistrikterne og de udfordringer, 
som landets tyndtbefolkede områder står overfor, er senest beskrevet i regeringens 
landdistriktsredegørelse til Folketinget afgivet i april 2007. Redegørelsen er tilgæn-
gelig på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside1.  
 
1. Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet 
I 2005 blev der dannet et nyt rådgivende udvalg på landdistriktsområdet som af-
løsning for Indenrigs- og Sundhedsministeriets hidtidige landdistriktsgruppe. I ud-
valget er repræsenteret landdistriktsaktørerne bredt inden for erhvervsliv, kultur, 
landdistriktsforeninger og miljø.  

                                                 
1 http://www.im.dk/publikationer/landdistriktsredeg_2007/index.htm 
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Det rådgivende udvalg kan rådgive alle ministre på arbejdsområder, der har land-
distriktsaspekter. Udvalget bidrager bl.a. med generel orientering til de relevante 
ministre om udfordringer og muligheder i landdistrikterne, foreslår forskningsprojek-
ter og fungerer som forum for diskussioner på tværs af sektorgrænser. 
 
Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet består af: 
 

• Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 
 

• 4H, der er en almennyttig forening, der har til formål at skabe selvstændi-
ge, nysgerrige, ansvarlige og engagerede børn og unge ved praktiske og 
kreative aktiviteter med fx natur, dyr, jord og mad. Formålet er også at gi-
ve børn og unge indflydelse, indsigt i demokrati og erfaring med selv at 
skabe udvikling og aktivitet. 4H har rødder i landbruget og landbokulturen 
og rækker ind i det moderne bysamfund. De 4 H’er står for: Hånd, Hoved, 
Hjerte og Helbred. 4H har 5.500 medlemmer i 125 klubber og 4H gårde. 
www.danmarks4h.dk 

 
• De Samvirkende Købmænd, der er brancheorganisation for ca. 1.300 

købmænd i og uden for kæder. Medlemmerne har tilsammen en mar-
kedsandel på ca. 1/3 af dagligvaresalget i Danmark. Organisationen, som 
blev stiftet i 1907, varetager medlemmernes interesser ved at forsøge at 
influere lovgivning, der berører dagligvarehandlen, fx inden for butiks-
strukturudviklingen og lukkeloven. 
www.d-s-k.dk 

 
• Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), der er hovedorganisation 

for 5.000 lokale foreninger og 1,3 mio. medlemmer. DGI har til formål at 
styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fælles-
skab, udfordring og sundhed. DGI tilbyder medlemsforeningerne kurser, 
stævner, turneringer samt varetager de lokale foreningers interesser i for-
hold til lovgivning og idrætspolitiske spørgsmål. DGI blev dannet ved 
sammenslutning af to organisationer i 1992. 
www.dgi.dk 

 
• Friluftsrådet, der er en paraplyorganisation for 93 organisationer, der vare-

tager friluftsinteresser i Danmark. Friluftsrådets formål er at støtte og op-
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muntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø. 
Rådet har til opgave at varetage de tilsluttede organisationers og den al-
mene befolknings behov for og interesser i friluftsliv. Desuden skal Fri-
luftsrådet fungere som rådgivende organ over for offentlige myndigheder. 
www.friluftsraadet.dk 

 
• Kommunernes Landsforening (KL), der er interesse- og medlemsorgani-

sation for kommunerne i Danmark. KL opstod i 1970 som følge af den da-
værende kommunalreform. Det er KL’s opgave at varetage kommunernes 
fælles interesser, bistå de enkelte kommuner med rådgivning og service-
ydelser samt sørge for aktuel og relevant information til kommunerne. 
www.kl.dk 

 
• Landbrugsraadet, der er erhvervsorganisation for jordbruget og fødevare-

industrien og blev stiftet i 1919. Landbrugsraadet har til formål at varetage 
interesserne for landbrug, gartneri, akvakultur og fødevareindustri med 
henblik på at styrke sektorens konkurrenceevne og omdømme. Land-
brugsraadet repræsenterer endvidere sektoren i fælles anliggender over 
for omverdenen. 
www.landbrugsraadet.dk 

 
• Landdistrikternes Fællesråd, der blev stiftet 1997 og er en paraplyorgani-

sation, der arbejder for at forbedre vilkårene for borgere, erhvervsliv og 
den offentlige og private service i landsbyerne og landdistrikterne med 
henblik på at styrke bosætningen. Fællesrådet virker gennem netværks-
samarbejde, oplysnings- og rådgivningsvirksomhed og repræsenterer og 
formidler fælles holdninger for medlemmerne. 
www.landdistrikterne.dk 

 
• Landsforeningen af Landsbysamfund, der blev oprettet i 1976 og repræ-

senterer ca. 500 medlemsorganisationer. Foreningen varetager lokalsam-
fundenes, landsbyernes, udkanternes og landdistrikternes interesser og 
arbejder for at influere lovgivning og planlægning samt formidle viden og 
rådgive om landdistriktsforhold. Medlemsbladet Landsbynyt udkommer til 
ca. 650 modtagere; foruden medlemsforeninger og kommuner også til 
abonnerende folketingsmedlemmer og ministerier. 
www.lal.dk og www.landsbynettet.dk 
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• Sammenslutningen af Danske Småøer, der blev stiftet i 1974 og består af 
27 øer fordelt over hele landet. Formålet med foreningen er at forbedre 
kontakten mellem øernes befolkninger, at skabe og udbygge kontakter til 
private og offentlige institutioner samt at fremme bosætning, erhvervsud-
vikling og oplysning om øerne. Foreningen arbejder for at fremme øernes 
interesser over for myndigheder og samarbejdsorganisationer. 
http://www.danske-smaaoer.dk/ 


