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Aalborg 335.000 kr.                    Projektet koncentrerer sig om fysiske miljøer i mindre landsbyer, hverdagslivets landsbyrum, 

ved at kortlægge de fysiske mellemrum i landsbyerne samt det hverdagsliv, der kan 

observeres på disse steder. Projektet tager udgangspunkt i, at strategisk planlægning for 

landsbyerne er blevet en kommunal kerneopgave, og at det derfor vil være nødvendigt for 

kommunerne at kortlægge, vurdere og klassificere kommunens landsbyer med afsæt i de 

lokale forhold. De overordnede spørgsmål, der guider projektet er: Hvilke er de fælles rum, 

der udgør en værdifuld arena for hverdagslivet i landsbyerne?  Hvordan kan vi bedre forstå 

de fysisk-rumlige kvaliteter og egenskaber ved disse rum? Og i forlængelse heraf, hvilke 

egenskaber, kvaliteter og udfordringer for landsbyrummene er på sigt væsentlige at holde sig 

for øje i den strategiske planlægning og i stedsbaserede indsatser og projekter?

Civilsamfundets betydning for udvikling i landdistrikter Syddansk Universitet Odense M 719.495 kr. Forskningsprojektets formål er at er, at give viden om, hvilken betydning civilsamfundet i det 

moderne samfund har for landdistrikters udvikling og bæredygtighed, samt at give indsigt i 

hvilke forhold og mekanismer, der er afgørende for, at civilsamfundet kan spille en positiv 

rolle for lokalsamfunds udvikling og bæredygtighed i landdistrikter. Undersøgelsen 

gennemføres i fire kommuner med landdistrikter længere væk fra de største byer, og 

projektet gennemføres i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner og aktører i 

landdistrikterne. På baggrund af undersøgelserne udarbejdes anbefalinger til, hvordan 

civilsamfundets betydning for udviklingen af landdistrikter kan fremmes.

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne Center for Regional- og 

Turismeforskning

Nexø 627.404 kr. Forskningsprojektet skal undersøge landdistrikternes udfordringer med at skaffe tilstrækkelig 

kvalificeret arbejdskraft. Det skal ske ved at belyse en række teoretiske og empiriske huller i 

landdistriktsforskningen på området og skabe en sammenhængende forståelse af de 

arbejdsmarkedskontekster, erhvervsdynamikker, mobilitetsmønstre og rekrutteringsmåder, 

som præger og kommer til at præge danske landdistrikter. Projektet har særligt fokus på at 

skabe en bedre forståelse af, hvordan offentlige og private virksomheder i landdistrikter med 

underskud af arbejdskraft formår at kompensere for denne mangel.

i alt 1.681.900 kr.


