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Projekttitel Ansøger Kommune Tilskud Beskrivelse

Bopælspligt som planlægningsværktøj i landdistrikterne – en 

fugl på taget eller en gøgeunge i reden?

Center for Regional- og 

Turismeforskning

Bornholms 

Regionskommune

699.867,04 Projektet ønsker at analysere effekter af ophævelse af bopælspligten i 

landdistriktskommuner efter finanskrisen.

Projektets teoretiske grundlag tager udgangspunkt i eksisterende forskning inden for bl.a. 

stedsudvikling, modurbanisering, rural gentrificering, tilflytning og tilknytning. 

Forskningsprojektet er et mix-methods projekt og består af tre overordnede aktiviteter: 1) 

projektet vil foretage en kortlægning af udviklingen i antallet og andelen af deltidsboliger i de 

danske landdistrikter på kommuneniveau. Kortlægningen vil skabe et overblik over 

landdistriktskommunernes differentierede anvendelse af forskellige planlægningsværktøjer 

knyttet til boligregulering mellem hel- og deltidsboliger, herunder bopælspligt, delvis 

bopælspligt og flexboliger. 2) Projektet vil søge at skabe øget forståelse for lokaleffekterne af 

ændringer i bopælspligten set i relation til beboersammensætningen i et socialøkonomisk 

perspektiv. 3) Slutteligt vil projektet kaste lys over de dynamikker i landdistrikterne, som 

ændringer i bopælspligten er med til at igangsætte eller påvirke af mere social karakter.

Frilandsbyer - ny vej til udvikling i landdistrikterne? 

Følgeforskning 

IGN/Sektion for 

Landskabsarkitektur og 

Planlægning

Frederiksberg 470.000,00 Projektet tager udgangspunkt i regeringsinitiativet med forsøgslandsbyer og -øer og bliver 

udført som følgeforskning i forbindelse med undersøgelserne af og forberedelserne af 

forsøgsordningen, som varetages af Landdistrikternes Fællesråd og i mindre grad af 

Sammenslutningen af Danske Småøer. De forudgående debatter og den indgåede politiske 

aftale om en undersøgelse giver anledning til at rejse en række spørgsmål både til formålet og 

rammesætningen og processen i forsøgets forberedelsesfase vil kunne få stor betydning for 

det endelige udfald. Følgeforskningen skal derfor afdække den mulige rækkevidde og 

resultaterne af forberedelserne frem til den politiske behandling. Der påpeges to vinkler: a) 

fokus på landsbysamfund, der får større frihed til at skabe ny udvikling for at se, hvilke nye 

veje til udvikling de så vil gå, eller b) fokus på udpegning og justering af en uhensigtsmæssig 

lov. 

Projektet inddeles projektet i fire faser: 1) Status og analyse af det forudgående forløb siden 

opstarten i marts 2022. 2) Følge processen og delresultater på generelt og lokalt niveau. 3) 

Analyse af alle resultaterne frem mod aflevering til central beslutningstagning. 4) Formidling, 

løbende og i foråret 2023.

De samlede resultater af følgeforskningen vil blive bearbejdet til en faglig rapport, som gøres 

tilgængelig for fagfolk og beslutningstagere.



Cirkulær Ø-konomi - lille skala organisering af cirkulær økonomi 

for bæredygtig udvikling i landdistrikterne

Aalborg Universitet Aalborg                          530.918,85 Projektets  formål er at undersøge, hvordan arbejdet med cirkulær økonomi kan udvikles, 

forankres og skabe værdi på de danske småøer. Herunder den miljømæssig værdi i form af 

mindre affald og mindre ressourceforbrug, økonomisk værdi i form af de samme produkter 

eller materialer skaber værdi længere tid og mere end én gang, samt social værdi i form af 

fællesskab og sammenhængskraft i lokalsamfundet og skabelse af grønne arbejdspladser. 

Projektet består af tre hovedaktiviteter. 1) Hvordan og i hvilket omfang arbejdes der med 

cirkulær økonomi på de danske øer? Hovedaktiviteten rummer en screening af aktuelle 

projekter på de danske øer samt internationale relevante cases. 2) Udveksling, udvikling og 

læring mellem lokalsamfund, der har skabt erfaringer med cirkulær økonomi. 

Hovedaktiviteten vil bestå af en udveksling, videndeling og strategi fra de to øer, som er 

længest fremme i arbejdet med cirkulær økonomi – Fanø og Orø. 3) Forskningsformidling og 

bred formidling om udvikling af cirkulær økonomi til danske øer og andre små samfund. 

Hovedaktiviteten rummer formidling på tre niveauer hhv. forskningsformidling, formidling til 

andre øer og lokalsamfund i landdistrikterne samt formidling til professionelle, der arbejder 

med cirkulær økonomi i kommuner mv. 

i alt 1.700.786 kr.                 


