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INVITATION TIL LANDDISTRIKTSKONFERENCEN 2015 

Som minister for by, bolig og landdistrikter er det mig en glæde igen at kunne invitere til den årlige 

Landdistriktskonference. Landdistriktskonferencen 2015 afholdes over to dage den 23.-24. april på Sørup 

Herregård ved Ringsted. 

Konferencen er en enestående mulighed for at samle de mange engagerede aktører og interessenter indenfor 

dette felt, bl.a. ildsjæle, politikere, forskere og virksomheder for at drøfte udviklingen i landdistrikterne.  

Konferencens overordnede tema er ”Fra politik til praksis”. Med dette tema sætter vi blandt andet fokus på, 

hvordan en række kommuner har skabt udvikling og strategiske løsninger ved at anvende regeringens initiativer 

samt skabelse af vækst og arbejdspladser. Konferencen byder samtidig på flere gode eksempler på de mange 

potentialer og muligheder, som landdistrikterne besidder. 

Temaet ”Fra politik til praksis” vil blive belyst fra mange forskellige vinkler, og vi kan annoncere en række 

oplægsholdere, der vil bidrage til debat, inspiration og videndeling. Du kan blandt andet opleve følgende: 

 NIELS HELVEG PETERSEN, fhv. minister 

 METTE TOUBORG, borgmester i Lejre Kommune 

 JANI LYKKE METHMANN, direktør i Arbejdsgiverne 

 ERIK LAURITZEN, borgmester i Sønderborg Kommune 

 EJNER K. HOLST, sekretær i LO 

 BJARNE HASTRUP, direktør i Ældre Sagen 

 CARSTEN KISSMEYER, borgmester i Ikast-Brande Kommune 

Et vigtigt element på konferencen, som jeg ser særligt frem til, er uddelingen af Landdistriktspriserne. Her har vi 

lejlighed til at hylde ildsjæle og iværksættere, som gennem en konkret indsats gør en stor forskel i 

lokalsamfundene. Ligesom sidste år indledes uddelingen af priserne med regionale konkurrencer, hvor hver 

region indstiller kandidater til de landsdækkende priser. Denne proces er allerede i fuld gang og kan løbende 

følges på ministeriets hjemmeside WWW.LIVOGLAND.DK/LANDDISTRIKTSPRIS.  

Jeg ser frem til en rigtig spændende konference og håber, at du har lyst til at deltage. Tilmeld dig på 

WWW.LIVOGLAND.DK/LANDDISTRIKTSKONFERENCE. Har du ikke mulighed for at deltage, er du velkommen til 

at sende invitationen videre til din stedfortræder. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. marts 2015, og prisen 

for at deltage er 625 kr. pr. person. Du kan læse mere om programmet og de praktiske detaljer vedrørende 

betaling mv. på ovenstående link. 

Du kan desuden følge konferencen og deltage i debatten på Twitter via hashtagget #LDK15. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Hansen 

http://www.livogland.dk/landdistriktspris
http://www.livogland.dk/LANDDISTRIKTSKONFERENCE


 

WWW.LIVOGLAND.DK/LANDDISTRIKTSKONFERENCE  

SØRUP HERREGÅRD RINGSTED 23.-24. APRIL 2015 

 

LANDDISTRIKTS KONFERENCEN 2015 

TORSDAG DEN 23. APRIL 

10.45 – 11.45 ANKOMST OG LET FORPLEJNING 

11.45 – 12.15 VELKOMST v. minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen 

12.15 – 12.50 MIT DANMARK I FORANDRING v. Niels Helveg Petersen, fhv. minister og Mette Touborg, borgmester i Lejre 

Kommune 

12.50 – 13.05 SENIORER – EN RESSOURCE I LANDDISTRIKTERNE v. Bjarne Hastrup direktør i Ældre Sagen 

13.05 – 13.25 PAUSE 

13.25 – 13.45 FUNDAMENTET FOR UDVIKLING, v. Erik Lauritzen borgmester i Sønderborg Kommune 

13.45 – 14.15 
DET DIGITALE DANMARK v. Søren Elbæk medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune og 

Martin Ruby, policy manager i Google samt Claes Nilas, departementschef i Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter. 

14.15 – 14.35 EN STYRKET BOLIGMASSE v. Birgitte Rønnow, udviklingschef i Lolland Kommune og Sidsel Kvist Jensen, 

analytiker i Oxford Research A/S. 

14.35 – 14.45 INTRODUKTION TIL WORKSHOPS v. minister for by, bolig og landdistrikter 

14.45 – 15.15 PAUSE 

15.15 – 16.45 

(inkl. pause) 

WORKSHOPS 

1. TURISME I PRAKSIS – HVAD SKAL DER TIL? 

Dansk turisme er i øjeblikket kendetegnet ved vækst i storbyturismen og tilbagegang i kyst- og 

naturturismen. Samtidig forventer FN’s turismeorganisation, at den internationale turisme vil stige med 

3,3 pct. om året frem mod 2030. Der er derfor også for Danmark god grund til at styrke indsatsen og 

indfri potentialet for vækst og udvikling.  

Kyst- og naturturismen spiller en vigtig rolle i landdistrikter og yderområder, men hvordan skabes og 

drives den udvikling, der skal til? Denne workshop handler om at gå fra turismestrategi til praksis. Der 

vil derfor være oplæg fra tre personer med hvert sit perspektiv og stor faglig indsigt i området. 

Deltagerne vil således kunne møde en repræsentant fra Varde Kommune, en repræsentant fra 

turismebranchen samt en turismeforsker. Tilsammen vil de tre tegne et billede af turismeudviklingen i 

dagens Danmark. 

2. BORGERDREVEN UDVIKLING – LOKALE AKTIONSGRUPPER SLIPPER INNOVATIONEN LØS  

Selv med beskedne midler kan der opnås markante resultater, hvis man formår bredt at aktivere de 

lokale ressourcer, der er til stede i ethvert lokalsamfund. Grundprincipperne for LAG-arbejdet som 

f.eks. bottom-up, tværsektorielt, netværk og samarbejder, fungerer bedst hvis man samtidig har modet 

til en fokuseret indsats og tydelige prioriteringer. Sekretariatsmedarbejder ved LAG-Bornholm Hans 

Jørgen Jensen, giver eksempler fra arbejdet på øen med særligt fokus på lokal identitet, 

kunsthåndværk, fødevarer og grøn energi, - og lægger efterfølgende op til debat om udfordringen med 

krav til effektmåling og jobskabelse samtidig med ønsket om at understøtte brede kollektive projekter 

til gavn for flest muligt. Debatten vil også fokusere på samarbejde og koordinering med kommunale og 

regionale myndigheder, hvor eksempelvis kommunalfuldmagt og EU-regler kan kollidere med ildsjælen, 

der forfølger den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi. 

3. ”GENTÆNK LANDSBYEN”  

En række kommuner i Region Midtjylland er i forbindelse med Aarhus som Kulturhovedstad 2017 gået 
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sammen om projektet ”Gentænk Landsbyen”. Projektet fokuserer på en bottom-up tilgang til lokal 

udvikling. Der er særligt fokus på a) Netværksdannelser direkte mellem landsbyer og lokalområder, så 

landsbyerne direkte er med til at dagordenssætte de temaer, der fylder og interesserer i landsbyerne 

og b) Afprøvning af forskellige måder at gentænke landsbyer inden for temaerne Fællesskab og Stedets 

Betydning. Der lægges op til samarbejde på tværs af landsbyer, kommune- og landegrænser. På 

workshoppen vil folkene bag arrangementet fortælle mere om projektet samt bidrage til en videre 

debat om landsbyernes fremtid og muligheder. 

4. NEDRIVNING OG FORSKØNNELSE I LANDDISTRIKTERNE 

Oplæg om to udgivelser med eksempler fra forskellige kommuner om anvendelse af tomme grunde 

efter nedrivning og prioritering og strategisk brug af byfornyelsens nedrivnings- og 

forskønnelsesmuligheder i landdistrikterne.  

Guiden ”Fornyelse og nedrivning – Guide til en strategisk indsats i landdistrikter” tilbyder en trin-for-trin 

proces til at gøre nedrivning og forskønnelse til en helhedsorienteret og strategisk indsats gennem 

temaer, opmærksomhedspunkter og inspiration fra andre kommuner. Guiden præsenteres af Dansk 

Bygningsarv. Inspirationskataloget ”Ny anvendelse af tomme grunde” viser realiserede projekter om 

anvendelse af tomme grunde, som har haft stor betydning for lokalsamfund. Inspirationskataloget 

præsenteres af COWI.  

Workshoppen lægger op til inspiration og diskussion af muligheder, potentialer og barrierer ved 

strategiske indsatser og anvendelse af tomme grunde i forbindelse med nedrivning og forskønnelse. 

 

5. POTENTIALET I GRØN ENERGI 

 

Udviklingen af nye og bæredygtige grønne energiløsninger udgør et helt særligt potentiale i 

landdistrikterne, hvor ressourcer som sol, vind og vand samt ikke mindst restprodukter fra landbrug og 

produktion er let tilgængelige. Ved at udnytte dette potentiale og udvikle innovative løsninger kan der 

skabes arbejdspladser i landdistrikterne.  

Birgitte Nielsen, miljø- og klimakoordinator i Stevns Kommune vil på workshoppen præsentere 

kommunens klimahandleplan og etableringen af en vedvarende energipark baseret på biogas. 

Derudover har vi inviteret Søren Holm Pedersen udviklingschef hos virksomheden Maabjerg Bioenergy 

til at fortælle om et konkret eksempel på, at grøn energi kan skabe udvikling og arbejdspladser. 

Eksemplerne kan inspirere andre aktører til at sætte gang i satsningerne inden for grøn energi. 

Samtidig lægger vi op til spørgsmål og debat om mulighederne. 

  

16.45 – 17.15 PAUSE 

17.15 – 18.00 
UDDELING AF ÅRETS LANDDISTRIKTSPRISER  

18.00 – 19.00 PAUSE MED FORFRISKNING OG UNDERHOLDNING v. Tørfisk 

19.00 – 22.00 MIDDAG 

22.00 NETWORKING 
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FREDAG DEN 24. APRIL 

09.00 – 09.10 VELKOMST TIL DAG TO v. minister for by, bolig og landdistrikter 

09.10 – 09-35 EN KOMMUNES ERHVERVSINDSATS v. Carsten Kissmeyer, borgmester i Ikast-Brande Kommune 

09.35 – 10.00 SUCCESVIRKSOMHEDER – OGSÅ PÅ LANDET v. Knud Erik Hansen, direktør i Carl Hansen & Søn 

10.00 – 10.30 PAUSE 

10.30 – 11.30 LANDDISTRIKTERNES VIDERE FÆRD – PANELDEBAT  

- Carsten Kissmeyer, borgmester i Ikast-Brande Kommune 

- Jani Lykke Methmann, direktør i Arbejdsgiverne 

- Hanne Schou, underdirektør i DI 

- Ejner K. Holst, sekretær i LO 

- Jens Stenbæk, regionsrådsformand Region Sjælland  

- Flemming Bruhn, direktør Økonomi og Administration Visit Denmark 

11.30 – 11.45 
AFRUNDING PÅ KONFERENCEN ved minister for by, bolig og landdistrikter 

11.45 – 13.00 FROKOST OG HJEMREJSE 

 


