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VORES MEDLEMMER

LANDDISTRIKTSRÅD

LANDSBYER / LOKALRÅD

100 lokalråd, borgerforeninger 
og lokalsamfund

LAG + FLAG GRUPPER

26 LAG’er og FLAG’er



Landdistrikternes Fællesråds mission er at være praktisk 
ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og 
erfaring til gavn for landdistrikter.

ordentlig, uafhængig, inddragende, dedikeret og engageret.

MISSION & VÆRDIER



Vi arbejder for et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er 
præget af vækst og udvikling, med udgangspunkt i et decentralt 
Danmark. Der skal være gode rammevilkår for erhverv og 
jobskabelse samt gode muligheder for at bo og leve i hele landet.

VISION



To tilgange



Vores fempunkts-plan

Bedre rammevilkår for
erhvervslivet og flere 
arbejdspladser
i landdistrikterne

Flere uddannelsesmuligheder
uden for de største byer

En sammenhængende 
infrastruktur,
der binder landet bedre 
sammen

Tryghed og lighed I 
sundhedsvæsenet, uanset
potnummer

Gode muligheder for at bo 
og leve i hele landet



To tilgange



SPØRGSMÅL:

Kan opsætning af vindmøller være en 
”driver” for landdistriktsudvikling i 
Danmark



CASE: Fjaltring i Lemvig Kommune

5 stk. nye 750 kW-møller i 1997 (både privatejede og vindmøllelaug)

• God proces altafgørende!

• Møllerne gav 2% af overskuddet til Fjaltring-Trans (kr. 1,5 mio. i alt fra 1997-
2015) overskud før afskrivninger!

• Bidraget til etablering af vandrerhjemmet, friskolen, Købmanden, 
kulturcentret Tuskær + områdets foreninger



HVAD HAR BETYDNING:

-Proces

-Kommunikation

-Lokalt ejerskab

-Lokal økonomi / udbytte

-Gener (afstand)

-Klima, miljø, bæredygtighed (vedvarende energi og grøn omstilling)



REFLEKSIONER:

Succes’en med vindenergi som medvirkende til lokal landdistriktsudvikling, 
afhænger af graden af accept af vindmøllerne lokalt!

Vindmøller er ikke vejen frem alle steder! (folkelig modstand)

Naturværdier og udsigt kontra penge til lokalsamfundet og naboerne

Ikke tilhænger af at nedrive bysamfund – men OK at fjerne enkeltstående 
boliger.

Den gode historie er når faldefærdige boliger fjernes.!



ERFARINGER (2007-2018)

Kendetegn (ejerskab og udbytte)

• Dyre møller og store projekter – Investor/developer-ejerskab stigende

• Naboer op til 4,5 km fra møllen, fortrinsret køberetsordning.

• Grøn Ordning kan bidrage til forståelse, alt efter lokal model for anvendelse 
af midler.

• Flere lokalområder får årlige bidrag UD OVER Grøn Ordnings bidrag. 

• Rammer: ejerskab – 20% skulle udbydes med fortrinsret indenfor 4,5 km. 
Grøn ordning ved opstilling af møller.

• Rammer: placering – afstand til beboelse 4 gange højde, + 
erstatningsordning.



CASES og MODELLER

Nissum Bredning Vindmøllelaug

• (Vindmøllelaug med bred lokal ejerskab til møller ud for Thyborøn

-Hvide Sande Havn 

• (bidrager lokalt til havnens udvikling – byens motor)

-MANGE projekter rundt omkring i landet i landet hvor Grøn Ordning har 
betydet tilskud til den/de nærmeste landsbyer + årligt bidrag fra mølleejerne 
til den/de nærmeste landsbyer (foreningerne)



ERFARINGER (2018 nuværende)

Staus

• Vi mangler Grøn Ordning.

• Vi har behov for model der styrker det lokale ejerskab yderligere hos 
nærmeste naboer, og styrker det lokale ejerskab generelt.

• Frivillige aftaler eller skabelon for årlige bidrag til lokalsamfund og 
nærmeste naboer. 

• Er afstandskravene store nok ved stadig større vindmøller?



PARADIGME FOR UDVIKLING

Basale rammevilkår

(stat, region, kommune)

Stedbundne forudsætninger

Kompetencer eller stærke 
klynger

Lokalsamfundets / 
iværksætterens egen indsats

Lokal 
udvikling



LOKAL UDVIKLING

Formand

Idrætsfor. Gymnastikfor.
Forsaml. 
Hallen

Skolen Erhvervsfor. Borgergruppe Forening XX



LOKAL UDVIKLING

ORGANISERING

LOKALRÅDS-FORANKRET LANDDISTRIKTSRÅD

Lokalsamfundenes lokalråd går sammen i et landdistriktsråd som dækker kommunen.

KOMMUNALFORANKRET LANDDISTRIKTSRÅD / UDVALG

Nedsat udvalg med politikere ELLER både politikere og lokale repræsentanter. 

(§17 stk.4 udvalg – kommunal landdistriktspolitik)



LOKAL UDVIKLING

STYRKER / IDENTITET / PROFIL

Hvad er landsbyens identitet? 

Hvad er landsbyens profil. 

Hvad er byens særkende eller klare styrker? 

Hvad vil I satse på, arbejde for og kommunikere ud som profil.



LANDDISTRIKTSFORSKNING

TAK for opmærksomheden!



VÆKSTUDVALGET –

For erhverv der fylder meget i

Land- og yderkommuner.

Landdistrikternes Fællesråd

• Landbrug & Fødevarer

• Horesta

• Danske rederier

• SMVDanmark



MERE VÆKST PÅ LANDET

5 veje og 18 anbefalinger til mere vækst i land- og yderkommunerne

1. Bedre adgang til finansiering

2. Gode muligheder for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

3. Styrket konkurrenceevne

4. Sammenhængende infrastruktur

5. Flere lokale udviklingsinitiativer


