
 

Høring om levedygtige landsbyer 

Udvalget for Landdistrikter og Øer holder en offentlig udvalgshøring om levedygtige landsbyer.  

Høringen, som bliver afholdt i et samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd, finder sted onsdag den 16. maj 
kl. 10.00-ca. 11.30 i vær. 1-133 i Folketinget. 

Baggrund 

Erhvervsministeren nedsatte i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer som en del af den politiske aftale 
mellem regeringen, S og DF om ”Danmark i balance” og modernisering af planloven.  

Udvalget skulle sætte et fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på nye muligheder for at drive 
virksomhed, arbejde og bo i landsbyerne. Udvalgets arbejde skulle munde ud i konkrete anbefalinger til, 
hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig. 

Udvalget for Levedygtige Landsbyer har i april 2018 afleveret sin rapport til regeringen: 

- Den samlede rapport til regeringen, som redegør for udvalgets arbejde, overvejelser og konklusioner. 
Rapporten identificerer bl.a. fire kriterier for den levedygtige landsby og indeholder i alt 17 anbefalinger 
til at fremme og styrke levedygtige landsbyer 

- En selvstændig publikation: ”Landsbyerne – nu og i fremtiden”, som bl.a. indeholder fortællinger, der 
beskriver livet i seks landsbyer, herunder Ebberup og Mols, som indgår i programmet for høringen 

- Faktaark: Erhvervsministeriets kortfattede oversigt over udvalgets 17 anbefalinger 

Læs mere her: 

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/UL%c3%98/bilag/69/index.htm 

Formål  

Udvalget for Landdistrikter og Øers formål med høringen er at få præsenteret og drøftet Udvalget for 
levedygtige udvalgs rapport, og hvordan udvalgets anbefalinger kan medvirke til at styrke landsbyudviklingen. 

Program 

9.30-10.00 

 

Ankomst, registrering og kaffe/the 

10.00-10.05 

 

Peter Juel Jensen (V), udvalgsformand, Udvalget for Landdistrikter og Øer 

- Velkommen og introduktion til høringen 

10.05-10.15 Jens Kr. A. Møller, direktør for DLR Kredit A/S, formand for Udvalget for levedygtige 
landsbyer 

- Præsentation af Udvalget for levedygtige landsbyers arbejde, overvejelser og 

konklusioner, herunder udvalgets 17 anbefalinger til at fremme og styrke levedygtige 

landsbyer 

10.15-10.25 Karin Christiansen, formand for den lokale skolebestyrelse og aktiv borger i Ebberup. Valgt 
til Assens Kommunes byråd fra 2018 (2. viceborgmester (V)) 

- Fortælling om Ebberup og landsbyens kvaliteter samt bud, hvad der gør landsbyer 

levedygtige og et godt sted at bo 
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10.25-10-35 Jørgen Ørgaard, formand for borgerforeningen og Distriktrådet i Mols 

- Fortælling om Mols i Udvikling, som er et netværk, som involverer ca. 3.800 

indbyggere fordelt på 24 små landsbyer i Syddjurs Kommune, samt bud på, hvad 

der gør landsbyer attraktive for beboerne og potentielle tilflyttere  

10.35-10.45 Thomas Adelskov (S), borgmester, Odsherred Kommune 

- Odsherred Kommunes arbejde med landsbyudvikling samt bud på, hvilken 

betydning en gennemførelse af rapportens anbefalinger kan få i praksis 

10.45-10.55 Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd 

- Opsummering på oplæg og indspark til den følgende debat  

10.55-11.25 Åben debat 

- Spørgsmål til oplægsholderne og kommentarer fra medlemmer af Udvalget for 

Landdistrikter og Øer samt evt. korte bemærkninger fra øvrige medlemmer af 

Udvalget for levedygtige landsbyer eller andre deltagere i høringen  

11.25-11.30 Peter Juel Jensen (V), udvalgsformand, Udvalget for Landdistrikter og Øer 

- Afrunding på høringen 

   

Høringens form og deltagere 

Høringen er offentlig. Høringen bliver tv-optaget og udsendt på Folketingets tv-kanal og www.ft.dk 

Udvalget inviterer medlemmer af Udvalget for levedygtige landsbyer m.fl. til at deltage i høringen. 

Alle interesserede kan tilmelde sig høringen, men der et begrænset antal tilhørerpladser, som bliver fordelt 
efter et først-til-mølleprincip. 
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