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»Vi brænder alle sammen for at se ildsjælene folde sig ud« 

Optimisme, digital innovation og ildsjæle på jagt efter inspiration. Landdistriktskon-

ferencen 2017 løb af stablen mandag og indkapslede de danske landdistrikters udfor-

dringer og muligheder i et otte timer langt arrangement.  

Af Eva Østergaard, pressemedarbejder, Landdistrikternes Fællesråd  

Stiletter, jakkesæt og gummisko blander sig ind mellem hinanden foran morgenbordet, hvor kaffe, te og lunt 

brød står klar til indtagelse. Rammen er sat for otte timer i landdistrikternes tegn til Erhvervsministeriets 

Landdistriktskonference 2017. 

 

- Jeg skal bruge dagen til at suge til mig og finde ud af, hvad der rører sig ude i landet, lyder det fra en af Er-

hvervsministeriets udsendte specialkonsulenter, der er i færd med at forsyne sig fra morgenbordet. 

 

Foran de sølvfarvede kaffekander står formanden for Landudvikling Slagelse Troels Brandt. Til Landdi-

striktskonferencen er afstanden kort mellem embedsmænd og ildsjæle, og det er styrken ved en dag som i 

dag, mener Troels Brandt. For ham er dagens konference en mulighed for at diskutere den moderniserede 

planlovs muligheder og begrænsninger i forhold til at forløse de idéer, ildsjæle over hele landet arbejder på at 

realisere. 

 

- Vi brænder alle sammen for at se ildsjælene folde sig ud. Det er det, vi er samlet om her, siger Troels 

Brandt. 

 

Fuldt hus og optimistiske armbevægelser 

 

Salen summer af stemmer. Sorte stole står klar i lange rækker vendt mod et ophøjet podie, hvor erhvervsmi-

nisteren snart skal fortælle de fremmødte om regeringens politik for og initiativer på landdistriktsområdet.  

 

Ved siden af indgangen står underdirektør i De Samvirkende Købmænd, Jytte Tandrup, og skænker sig selv 

et glas isvand fra en af de fyldte, hvide kander. 

 

- Jeg er her i dag, fordi jeg kæmper for livet ude i landdistrikterne. Vi arbejder for ikke blot at bevare, men 

også genskabe butikslivet i landdistrikterne, siger hun og tilføjer: 

 

- Det er vigtigt med en dag som i dag, fordi det skaber et positivt fokus på landdistrikterne. Vi har brug for at 

fortælle de positive historier. 

 

Rundt omkring bliver der uddelt hilsner og rygklap, mens landdistriktsinteresserede fra hele Danmark finder 

sig til rette på stolesæderne. Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Sigmund Lubanski indtager scenen. 

 

- Som I kan se, har vi fuldt hus igen i år. Det viser, at vi er rigtig mange, der er engagerede i at skabe vækst 

og udvikling i hele Danmark, siger han. 

 

Klokken ca. 10 træder erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) op på scenen. Et landdistriktsfilter over lovgiv-

ningen og oprettelsen af Udvalget for Levedygtige Landsbyer er blot nogle af de initiativer, regeringen har 

iværksat for at udvikle landdistrikterne, fortæller han. 
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Optimismen sætter skub under ministerens armbevægelser, da han kommer til udflytningen af 3.900 statslige 

arbejdspladser: ”De eksempler, vi har haft, har været en succes,” siger han og nævner bl.a. udflytningen af 

Søfartsstyrelsen til Korsør. 

 

- Det virker. Derfor fortsætter vi af dét spor og har store ambitioner for næste runde, lyder det fra erhvervs-

ministeren. 

 

»Det kan lade sig gøre« 

 

- Skal vi ikke bare gå i gang med de priser, så nogen bliver glade, udbryder erhvervsminister Brian Mikkel-

sen og udløser smålatter fra salen. Det er øjeblikket, alle salens ildsjæle har ventet på. Uddelingen af Landdi-

striktsprisen 2017. Erhvervsministerens pris hædrer de lokale kræfter, som hver dag knokler for at udvikle de 

danske landdistrikter. 

 

Der har været 40 nomineringer til årets pris, fortæller Grethe Saabye, formand for det dommerpanel bestå-

ende af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som har nomineret årets kandidater. 

Kun fem er sluppet gennem nåleøjet: Ildsjælen Jeanette Klitgaard Lund fra Thy, landdistriktsforsker Hanne 

Tanvig fra Københavns Universitet, Møns Bank, Landsbyklyngen Mols i Udvikling og frivilligflokken fra 

Bovbjerg Fyr.  

 

Spændingen stiger, da erhvervsminister Brian Mikkelsen annoncer tredje – og andenpladsen hhv. Møns Bank 

og Landsbyklyngen Mols i Udvikling. 

 

Erhvervsministeren tildeler førstepladsen og præmien på 15.000 kroner til frivilligflokken bag Bovbjerg Fyr 

med ordene: ”Bovbjerg Fyr er et fyrtårn i både fysisk og overført betydning”. De frivillige er ”et forbillede 

for andre lokalsamfund, der står overfor at give gamle bygninger nye funktioner,” lyder det fra Brian Mik-

kelsen. 

 

Fire glædestrålende repræsentanter marcherer gennem stolerækkerne til tonen af taktfaste klapsalver. I pau-

sen efter overrækkelsen står en af frivilligflokkens medlemmer, Niels Jørn Krejberg, og ser sine venner blive 

interviewet af en tv-kanal. 

 

- Det er et signal om at det kan lade sig gøre, hvis vi står sammen om det, siger han om at modtage prisen.  

 

- Hos os er det i den grad på kanten. Vi er derude ved Vesthavet, hvor der ellers ikke er så mange mulighe-

der. Så det er lidt utroligt, at det har været muligt at trække folk derud, siger Niels Jørn Krejberg om Bov-

bjerg Fyr, der har flere end 50.000 gæster årligt, tre fuldtidsansatte og en årlig omsætning på ca. 2 mio. kr. 

 

- Vi skal ikke dukke nakken, selvom det ser svært ud derude. Det er et spørgsmål om at stå sammen, sætte 

noget i gang og bruge kreativiteten, påpeger Niels Jørn Krejberg. 

 

Civilsamfundets fællesskaber 

 

Et af de helt store temaer i udviklingen af de danske landdistrikter er digital infrastruktur og digitaliseringens 

potentialer. Og teknologien er da også flyttet ind på årets landdistriktskonference. Gennem programmet 

Sli.do har Erhvervsstyrelsen i år inviteret deltagerne til en virtuel livedebat med scenens gæster; borgmester i 

Lejre Kommune Carsten Rasmussen, borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen og filantropidirektør i 

Realdania Anne Skovbro under temaet ”Levedygtige Landsbyer”.  
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Det er skæbnens ironi, at mobildækningen på konferencecentret gør det svært for flere deltagere at tilgå 

Sli.do-programmet. For mange lykkes det dog, hvorfor spørgsmål toner frem på væggen bag scenens gæster. 

 

Fra navnet Nynne Friis lyder spørgsmålet: ”Hvordan er jeres drømmescenarie for erhvervsfremmesystemet i 

landdistrikterne i perioden 2021-27?”.  

 

Udover erhvervsfremmesystemet når debatten omkring uddannelsesmuligheder og landbrugsreform med af-

sæt i spørgsmålene fra liveskærmen. To medlemmer af Udvalget for levedygtige landsbyer, godsejer Su-

sanne Hovmand-Simonsen og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, tager noter til 

udvalgsarbejdet. 

 

Nøgleordet i udviklingen af levedygtige landsbyer er fællesskab, synes alle på scenen enige om. Derfor er 

det vigtigt at holde fokus på civilsamfundet, når man skal udvikle landdistrikterne. Som formanden for Land-

distrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard påpeger: 

 

- Et af de fællestræk, der går igen, når vi taler om levedygtige landsbyer er civilsamfundet og det lokale en-

gagement. Det spiller en helt afgørende rolle uanset hvilke rammevilkår eller situationer, man har lokalt. 

 

Selvkørende biler og digitale fællesskaber 

 

Dagens første halvdel rundes af med tre oplæg, der fokuserer på fremtidens muligheder for at bruge digital 

teknologi i udviklingsarbejdet med de danske landdistrikter.  

 

Koncerndirektør i TDC Group Stig Pastwa opfordrer til at sætte ambitiøse og konkrete offentlige digitale 

målsætninger. Borgmester i Vesthimmerland Kommune trækker tråde fra Silicon Valley til kommunens ar-

bejde med selvkørende biler og exoskeletter, mens fremtidsforsker og forstander for Landsbyhøjskolen Tyge 

Mortensen plæderer for digitale landsbyfællesskaber. 

 

Sulten melder sig på banen, og deltagerne strømmer mod spisesalens panoramaudsigt over havet, der stadig 

rusker op i selv. Efter frokostbuffet og langbordssnakke er kagefade stillet op i opholdsrummet, hvis vinrøde 

sofaarrangementer indbyder til et pusterum fra udviklingsplaner og digitale potentialer.  

 

Midt i det hele står en mand i olivengrøn skjorte. Hans Jørgen Jensen er LAG-koordinator på Bornholm. For 

ham er konferencen et forum, hvor lokale kræfter kan udfordre politiske beslutninger. Men der er også noget 

at tage med hjem. 

 

- Der er rigtig meget god energi rundt omkring i de små lokalsamfund. Landdistriktskonferencen er med til at 

give inspiration til, hvordan vi kan gøre tingene hos os, siger han. 

 


