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Mange landsbysamfund arbejder hårdt på at udvikle 

og gøre deres landsby til et godt sted at bo og arbejde. 

De er ofte også udfordret, for selvom der er en vok-

sende interesse for at bo og arbejde i de små samfund, 

står de ret alene med at sikre udviklingen lokalt. Når 

landsbyers udvikling er på det officielle program, 

handler det som regel om, hvorvidt det overhovedet 

skal finde sted, og i givet fald om det man kan kalde 

rammerne for udviklingen. Det kommer også til udtryk 

i anbefalingerne fra Udvalget for Levedygtige Lands-

byer, der hovedsageligt peger på indsatser udefra i 

forhold til de enkelte landsbyer og i særdeleshed på, 

at kommunerne skal gøre noget. I udvalgets arbejde 

bliver landsbysamfundene betragtet som mulige, gode 

fællesskaber, men der er ikke fokus på, hvordan disse 

fællesskaber også kan og skal skabe udvikling. Det gør 

de små støtteordninger til ildsjæles projekter dog lidt 

mere ved.

Når teorier om udvikling i landdistrikterne til gengæld 

siger, at der er opstået et stort potentiale, men at det 

er landsbysamfundene selv, der skal gribe og omsætte 

de nye muligheder, mangler der altså en væsentlig brik 

i udvalgets optik. 

Vi har derfor valgt at stille skarpt på lokal udviklingska-

pacitet, og hvordan den kan styrkes i landsbyerne – af 

landsbysamfundene selv.     

Hæftet henvender sig til alle, der skal i stå i spidsen 

for det arbejde i de enkelte landsbysamfund, være sig 

lokale folk eller coaches udefra. Det kan også bruges i 

forbindelse med kommunernes udformning af lands-

bystrategier. 

Hæftet kommer ind på to emner: 

• Hvad lokal udviklingskapacitet består af, og at der 

er forskellige trin og positioner   

• Hvordan lokal udviklingskapacitet kan undersøges 

og styrkes   

Uddybende viden kan findes i hovedrapporten ’Le-

vedygtige landsbyer 2.0 – lokal udviklingskapacitet’. 

Desuden findes hæftet ’Levedygtige landsbyer version 

2.0 – ny landdistriktspolitik’ med anbefalinger til en 

nyorienteret landdistriktspolitik med fokus på landsby-

samfunds udviklingskapacitet. Se yderligere informati-

on på side 26.

I studiet har vi bl.a. trukket på eksempler fra tre små 

samfund: Fur, Rødding og Vorbasse. Repræsentanter 

herfra har bidraget med sparring og forslag til anbefa-

linger. 

Arbejdet er støttet af  

Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.   

Forord



6

Hvad består lokal  
udviklingskapacitet af? 

Lokal udviklingskapacitet handler om menneskene i 

landsbyerne, og hvad de gør for at styrke sig selv til at 

skabe udvikling samt hvordan. 

Udviklingskapacitet kan splittes op i tre elementer: 

human kapital, social kapital og politisk kapital, og 

hvad landsbysamfundene gør for at styrke de tre. Men 

de kan evt. også bruge den fysiske og den økonomiske 

kapital, til at styrke de tre. Derfor kan der være fem 

lokale kapitaler i spil, se figur 1.  

Lokale kapitaler Umiddelbare definitioner

a. Human Demografi, viden, kompetencer og hvordan de styrkes 

b. Social Relationer mellem mennesker, fællesskaber og hvordan de styrkes 

c. Politisk Mobilisering og organisering til udvikling og hvordan den kapital styrkes 

d. Fysisk Brug af særlig natur eller andre fysiske ressourcer til styrkelse af udviklingskapaciteten  

e. Økonomisk Brug af lokale funktioner og faciliteter til styrkelse af udviklingskapaciteten     

Figur 1. Definitioner på lokale kapitaler af betydning for udviklingskapacitet
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Der er tre trin og positioner
I definitionen af lokal udviklingskapacitet indgår en 

ekstra dimension, nemlig at den lokale udviklingska-

pacitet har et rum eller en omverden at skulle begå sig 

i og spille sammen med. Det kan foregå hhv. endo-

gent, som først og fremmest er lokalt orienteret – eller 

neo-endogent, hvor omverdenen både er lokal og 

global. Nogle landsbysamfund er dog ikke kommet 

så langt, så her indføres et forstadium eller en tredje 

position – før-endogen. 

Blandt folk, der arbejder med landdistriktsudvikling, 

er et begreb særligt kendt – ’bottom up’ – som udtryk 

for at udviklingen skal komme inde- og nedefra ved 

at lokale selv tager initiativ. Det svarer til endogent 

bestemt udvikling. Heroverfor står kritikere, som mener 

at udviklingen er styret af globale, eksogene kræfter 

og ressourcer ikke mindst økonomi, storpolitik og 

viden, og at de lokale gøremål alene kan blive små og 

bløde eller ikke batter noget i sig selv. Imellem de to 

poler findes imidlertid den neo-endogene tilgang, som 

kan betragtes som den ultimative for den levedygtige 

landsby. Lokalsamfundet er fortsat hovedaktør, men 

det er i stand til og griber ud efter og omsætter de 

ellers eksogent forekommende ressourcer i det lokale 

udviklingsarbejde – kobler det lokale med det globale. 

Hermed forstås i øvrigt ikke tiltrækning af puljemidler 

o.l. i sig selv.

Pointen her er, at landsbysamfundet skal modne sig 

og opbygge kapaciteten trin for trin, og at alle trin er i 

brug og konsolideret med aktivitet, når landsbyen har 

mulighed for at virke levedygtigt. Forudsætningen for 

en neo-endogen position er f.eks. en velfungerende 

endogen position.   

• Den før-endogene – landsbysamfundet er relativt 

passivt og tager ikke tydelige initiativer til styrkelse 

af udviklingskapaciteten. I det følgende kalder vi 

den også rød.

• Den endogene – landsbysamfundet tager tydelige 

initiativer til styrkelse af udviklingskapaciteten. I det 

følgende kalder vi den også for gul.

• Den neo-endogene – landsbysamfundet tager 

tydelige initiativer til at tiltrække og implementere 

eksterne ressourcer til styrkelse af udviklingskapaci-

teten. I det følgende kalder vi den også for grøn.
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I figur 2 findes et skema, som landsbysamfundene kan 

bruge til at opliste de vigtigste tiltag for at fremme 

udviklingskapaciteten. 

Den lodrette akse repræsenterer de lokale kapitaler, 

mens den vandrette akse viser de tre trin, som tiltag-

ene kan være på. 

Som det fremgår af figur 2, er lokalsamfundets 

organisering et vigtigt kendetegn og kan bestyrke 

placeringen af tiltaget i skemaet. Der er nemlig en 

sammenhæng mellem tiltagenes art, og hvordan de er 

organiseret. Groft set svinger det fra at være helt løst 

og uformelt, som det typisk er tilfældet på det røde 

RØD GUL GRØN

Lokale kapitaler Indsats Organisering Indsats Organisering Indsats Organisering 

Human

 Social

Politisk

Fysisk 

Økonomisk 

trin, over til det lidt mere organiserede og formelle 

f.eks. med almennyttige principper på det gule trin. 

På det grønne trin er organiseringen mere formel og 

erhvervsagtige organiseringer ses i samarbejde med 

almennyttige organiseringer. Det skyldes et behov for 

en tilstrækkelig juridisk platform til at kunne påtage 

sig ansvar, samarbejde med og drive tiltag med større 

eksterne parter og ressourcer. 

Figur 2. Skema til undersøgelse af udviklingskapaciteten
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Lokal udviklingskapacitet

Lokalsamfundets evner og organisering med henblik på 

at styrke udviklingskapaciteten 

Lokale kapitaler af relevans for udviklingskapacitet

Human, social og politisk kapital og hvordan de styrkes 

samt fysisk og økonomisk kapital, såfremt de bruges at 

styrke den humane, sociale og politiske kapital

Organiseringer

Landsbyorganiseringer i form af grupper, foreninger 

eller andre organiseringer, der har udvikling af lands-

byfællesskabet for øje, altså ikke private eller med 

eget-formål f.eks. i form af en forretning, eller enkelt-

formål som i mange foreninger, f.eks. idræt

Tiltag

Konkrete gøremål

Position

Tyngde af tiltag i forhold til de tre trin: er der nær-

mest kun aktivitet af rød karakter svarer det til en rød 

position, er der betydelige tiltag på det gule trin og 

stort set ingen på det grønne trin svarer det til den 

gule position. Og når flere tiltag befinder sig på det 

grønne trin er der tale om en grøn position oven på en 

veludbygget gul position

Rød (før-endogen eller forstadium)

Manglende eller kun vage tiltag til styrkelse af udvik-

lingskapaciteten. Ingen organisering af betydning

Gul (endogen)

Lokalsamfundets tiltag til styrkelse af udviklingskapaci-

teten uden målrettet at opsøge og omsætte ressourcer 

udefra (her tæller tiltrækning af puljemidler til projekter 

ikke i sig selv) 

Grøn (neo-endogen)

Lokalsamfundets målrettede tiltag for at tiltrække og 

implementere eksterne ressourcer til styrkelse af udvik-

lingskapaciteten.  

Figur 3. Præcisering af begreber 
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Hvordan kan lokal udviklings-  
kapacitet undersøges og styrkes?  

Landsbysamfundene skal nu indplacere de forskellige 

tiltag til fremme af den lokale udviklingskapacitet i 

skemaet. Det kan handle om, hvad der er taget af 

initiativer inden for de seneste fem år.  

Hovedspørgsmålene er: 

• Hvad gør lokalsamfundet for at udvikle den eksi-

sterende lokale humane kapital? Og hvordan ift. 

omverdenen? 

• Hvad gør lokalsamfundet for at udvikle den ek-

sisterende lokale sociale kapital? Og hvordan ift. 

omverdenen?

• Hvad gør lokalsamfundet for at udvikle den politi-

ske kapital? Og hvordan i forhold til omverdenen?

• Hvordan bruger lokalsamfundet den lokale fysiske 

kapital for at udvikle den lokale udviklingskapaci-

tet? Og i forhold til omverdenen?

• Hvordan bruger og fremmer lokalsamfundet den 

lokale økonomiske kapital md henblik på at udvikle 

den lokale udviklingskapacitet? Og i forhold til 

omverdenen? 

En god start kunne være først at læse eksempler på 

spørgsmål og svar i appendiks A (s. 20) for at få et 

klarere forhold til begrebernes indhold og se eksempler 

på typer af tiltag på de forskellige trin.  

I figur 4 er forskellige eksempler på tiltag på de forskel-

lige trin sat ind i skemaet jf. figur 1. 

En landsby sikrer  

dagligvareforsyningen. 

Foto: Hanne W. Tanvig 
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RØD GUL GRØN

Lokale kapitaler Indsats  Organisering Indsats Organisering* Indsats Organisering* 

Human Læseklub Lokal gruppe
Kursus (f.eks. i 
bogføring)

Landsbyråd 

Tiltrækning 
og drift af 
erhvervspraktik 
til studerende 

Landsbyfor-
ening evt. part-
nerskab (f.eks. 
med universitet)

Social Juletræsfest Lokal gruppe 
Netværk for 
kunstnere

Landsbyråd  

Sommerlejr 
for inviterede, 
potentielle 
tilflyttere

Landsbyfor-
ening evt. 
partnerskab 
med ekstern 
instans 

Politisk
Ved at danne 
landsbyforening

Lokal gruppe

Målrettet 
organisering/
udviklingsstra-
tegi om fremme 
af kapacitet 

Målrettet 
organisering af 
lokalråd/part-
nerskab

Tiltrækning af 
eksterne strate-
giske partnere 
(indflydelse, 
viden) 

Styrket 
organisering, 
erhvervsdriv. 
fond

Fysisk 
Etablering af 
samlingslokale

Landsbyråd 

Opførelse, drift 
af boliger sam-
arbejde med 
kommende 
tilflyttere  

Erhvervsagtig 
organisering, 
evt. partnerskab 
(f.eks. med 
boligselskab)

Økonomisk 
Etablering af 
erhvervsfacili-
teter

Erhvervsagtig 
organisering, 
evt. partnerskab  

Tiltrækning/
drift af fælles-
skabsøkono-
misk funktion

Erhvervsagtig 
organisering, 
evt. partner-
skab f.eks. med 
offentlig instans

*) Der vil som regel blive tale om både en almennyttig organisering og en erhvervsagtig, når landsbysamfundene videreudvikler deres 
kapacitet. Centralt står da et tæt samarbejde f.eks. gennem en paraplyforening (den almennyttige) med erhvervsagtige enheder.

Figur 4. Eksempler på tiltag på de forskellige trin.  
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Resultatet – hvilken position?
Selv om det udfyldte skema næppe vil fremstå homo-
gent f.eks. ved at alle, forskellige tiltag befinder sig på 
samme trin, vil følgende kunne fremgå: 

• Der er ikke tydelige eksempler på relevante ind-
satser i det hele taget = den røde position 

• Der er betydningsfulde indsatser omkring de tre 
øverste kapitaler og ikke så markante eksempler 
i de økonomiske og politiske felter = den gule 
position  

• Der betydningsfulde indsatser på både det røde og 
gule trin = den grønne position (som næppe bliver 
fuldkommen) 

Til illustration af de forskellige positioner gives ek-
sempler. 

Rød

Tiltag Organisering 

Human Foredrag  Gruppe borgere 

Social Fællesspisning Gruppe borgere 

Politisk
Forberedelse af 
landsbyråd

Gruppe borgere 

Fysisk 

Økonomisk 

Landsbysamfundet har aktiviteter svarende til dem på 
det røde trin, men igennem de sidste fem år har det 
særligt taget fat i det nedenstående. 

Tiltag Organisering 

Human 

Kursus i landsbyledel-
se så borgerne bliver 
klædt på til at komme 
med input til nye 
udviklingsaktiviteter  

Landsbyrådet, 
kommunen 
m.fl.

Social 

Netværksarrangemen-
ter med sidste nyt så 
man møder hinanden, 
kolleger, venner eller 
andre og sammen 
lærer nyt

Landsbyrådet 
m.fl. 

Politisk

Formulering af ny, of-
fensiv udviklingsstra-
tegi så der opnås øget 
kapacitet til at skabe 
og sikre udvikling 

Landsbyrådet 

Fysisk 
Anlæg af nye mø-
defaciliteter som er 
tilgængelige for alle 

Landsbyrådet 
m.fl. 

Økonomisk 

Etablering af lokal 
udviklingsfond så 
borgere og erhvervs-
folk får incitamenter 
til at styrke den lokale 
udviklingsaktivitet i 
fællesskab 

Landsbyrådet 
i samarbejde 
med erhvervs-
livet

Gul
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Grøn

Tiltag (foruden mange på det gule trin) Organisering 

Human 
Etablering og drift af et udviklingsmiljø for studerende  
i praktik, så der skabes mere lokal innovation  

Landsbyrådet i samarbejde med  
erhvervsagtig organisering og ekstern  
partner (f.eks. universitet)

Social 

Etablering og drift af et innovativt miljø for seniorer, 
så de kan mødes og fastholde en erhvervstilknytning 
(f.eks. som selvstændige), der kan trækkes ny viden ind 
udefra, og der kan skabes mere liv og beskæftigelse i 
landsbyen

Landsbyrådet og erhvervsagtig organisati-
on i samarbejde med seniororganisation, 
erhvervsstyrelsen og kommunen 

Politisk

Omorganisering af landsbyrådet, så det kan opbygge 
og bruge strategiske alliancer i udviklingen af kapaci-
teten og trække yderligere eksterne ressourcer ind end 
i det lokale udviklingsarbejde 

Landsbyrådet i samarbejde med lokale og 
eksterne strategiske partnere 

Fysisk 
Etablering og drift af bo- og arbejdsfællesskaber i 
samarbejde med tilflyttere, så der kan tiltrækkes nye 
kompetencer

Landsbyrådet i samarbejde med  
erhvervsagtig organisering og ekstern  
partner (f.eks. fond)

Økonomisk 

Etablering og drift af et nyt fælles landsbyfirma, som 
skaber nye kompetencer og beskæftigelse særligt til 
fordel for yngre uddannede og sikring af nyt liv og 
beskæftigelse i landsbyen     

Erhvervsagtig organisering og ekstern 
partner (f.eks. aftager) i samarbejde med 
landsbyrådet 

Landsbysamfundet har mange tiltag som det gule trin, 
og fordi folk har store erfaringer fra den gule position, 
har de taget fat på mere krævende tiltag som neden-
stående gennem de sidste fem år. 
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Fordi der er en sammenhæng mellem tiltagene og 
organiseringen bag, vil man kunne lave en lakmusprøve 
ved at se på organiseringen.    

Tyngden af organiseringer i de forskellige positioner vil 
da være:  

• Rød: Få og løse grupperinger   

• Gul: Landsbyråd eller lignende, evt. som en tvær-

gående paraplyforening, samt evt. enkelte særligt 

målrettede organiseringer – samt løsere gruppe-

ringer som på forstadiet  

• Grøn: En tværgående paraplyforening i arrange-

ret samarbejde med målrettede organiseringer 

(erhvervsagtige juridisk set) – samt dem svarende til 

dem fra de røde og gule trin      

I figur 5 ses et eksempel på en landsbys organiseringer, 
når den er i den grønne position. 

Foruden dem, der fremgår i skemaet, er der flere 
foreninger og grupperinger i X-strup, f.eks. skyttefor-
eningen. De er ikke med, fordi de ikke har X-strups 
udviklingskapacitet på dagsordenen.   

Forslag til ny strategi? 

Foto: Hanne W. Tanvig
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RØD GUL GRØN

Mødreklubben 
Frivillige og cafe-ejer arran-
gerer, socialt samvær for 
unge mødre 

 

Vi 60+’ere Sørger for forsamlingshuset 

X-strup Udviklingsråd 

Tværgående paraplyfor-
ening – almennyttig med 
særlige vedtægter, så den 
kan arbejde sammen med 
økonomiske interesse-
renter  

Foreningen Frugtens 
By  

Almennyttig forening om-
kring forskellige projekter 
med frugt i centrum 

X-strup Dyrefond 
Fond omkring dyr/græs-
ning/salg af kød – genere-
ring af nye tiltag

Oplevelsesøkonomisk 
miljø i X-strup   

Erhvervsdrivende forening 
med flere eksterne parter 
sammen med dyrefonden 
og med X-strup Udvik-
lingsråd blandt deltagerne

X-strup fritids- og 
kulturhus  

Selvejende institution, 
der afholder store kultu-
relle arrangementer med 
tiltrækning og involvering 
af eksterne interessenter (i 
samarbejde med de lokale 
foreninger)  

Figur 5. Eksempel på landsbys organiseringer – i den neo-endogene position   
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Processen – for undersøgelsen og styrkelsen 
af udviklingskapaciteten
I sagens natur er det landsbysamfundet selv, som 

skal stå for undersøgelsen og dens konklusioner, og 

gennem de erfaringer erkende og styrke sin egen 

kapacitet. I arbejdet med undersøgelsen og i alt det 

opfølgende er det dog hensigtsmæssigt, at en mindre 

gruppe lægger for. Denne gruppe skal være åben og 

innovativ, have vilje og strategisk gennemslagskraft 

samt evnen til skriftlig og mundtlig formidling. Da 

mange tilflyttere har friske øjne på landsbyens mulig-

heder og ressourcer med i bagagen, er det oplagt også 

at inddrage sådanne. For at sikre forankring i lands-

bysamfundet er det desuden væsentligt, at gruppens 

medlemmer vælges af lokalsamfundet, f.eks. på et 

borgermøde, og at den får reference til en enhed, som 

repræsenterer lokalsamfundet, f.eks. et landsbyråd. 

At inddrage en fagligt kompetent coach1  kan være en 

god ide til at støtte arbejdsgruppen. Vedkommende 

skal kunne hjælpe med at oversætte de forskellige be-

greber og sikre en god undersøgelse i kampens hede 

og desuden modvirke hjemmeblindhed og dermed 

åbne for mere end det vi plejer.  

I en række sammenhænge vil der antageligt opstå 

behov for mere viden, end gruppen selv umiddelbart 

har adgang til, f.eks. om folks synspunkter på hidtidige 

indsatser. Her er det oplagt at lave workshops, nedsæt-

te undergrupper og på anden måde inddrage folk. 

Tilsvarende kan det være relevant at få hjælp til særlige 

interviewundersøgelser eller andre delundersøgelser.  

Også i forbindelse med validering af anvendt viden og 

konklusioner, er der behov for at involvere hele fæl-

lesskabet og evt. inddrage udenforstående eksperter. 

Under alle omstændigheder skal lokalsamfundet bredt 

set inddrages, såfremt analysen og konklusioner om 

fremtidig indsats skal få gennemslagskraft og dermed 

kunne forankres. 

Endeligt kan det være hensigtsmæssigt, at en kom-

munal landdistriktsmedarbejder eller planlægger med 

indsigt i landsbyudvikling deltager på sidelinjen. Kom-

munen skal jo kunne indarbejde resultaterne og især 

den udviklingsstrategi, som det hele ender op med, i 

dens arbejde med dens kommunale landsbystrategi.

 

Måtte det vise sig, at et landsbysamfund slet ikke er 

klar til at medvirke i alt dette, kan det være nødvendigt 

først at skabe motivation og række en hjælpende hånd 

ud f.eks. fra kommunal side. Her må det handle om en 

grundlæggende mobilisering af landsbysamfundet, så 

det selv kan tage over i arbejdet med udviklingskapaci-

teten senere. 

1 Det er bl.a. vedkommende, vi skriver til her.
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Forskellige faser
Arbejdet med at undersøge og lægge en strategi for 

videreudvikling af den lokale udviklingskapacitet vil 

skulle foregå i en vekselvirkning mellem udspil fra 

arbejdsgruppen og drøftelser i landsbysamfundet. Hvor 

meget og over hvor lang tid vil afhænge af, hvad der 

er ressourcer til, men arbejdsprocessen i sig selv bør 

betragtes som et led i fremme af udviklingskapaciteten. 

Umiddelbart er det oplagt at dele arbejdet i tre faser, 

der hver især rummer fællesmøder og andre måder 

at involvere hele lokalsamfundet på efter udspil fra 

arbejdsgruppen: 

1. Undersøgelse af udviklingskapaciteten. I denne 

fase vil det give mening at starte med en bag-

grundsbeskrivelse af lokalsamfundet (se appendiks 

B, s. 23) og kombinere det med en SWOT analyse 

(se appendiks C, s. 24)

2. Udarbejde forslag til styrkelse af kapaciteten – til 

brug for en udviklingsstrategi 

3. Implementering med først en færdig udviklings-

strategi og organisering på plads og dernæst for-

handling/indarbejdelse i bl.a. kommunens politik 

og planlægning.

Figur 6. Proces

• Baggrundsbeskrivelse

• Undersøgelse af lokale  

kapitaler/udviklingskapaciteten

• SWOT-analysen

• Validering

• Evt. tilretning

• Forslag til styrkelse af  

udviklingskapacitet

• Forslag til organisering

• Validering

• Evt. tilretning

• Færdig udviklingsstrategi og 

organisering af øget  

udviklingskapacitet

• Forhandling/indarbejdelse i 

bl.a. kommunens politik og 

planlægning

ANALYSE AF  
UDVIKLINGSKAPACITET

STYRKELSE AF  
UDVIKLINGSKAPACITET

IMPLEMENTERING
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Med baggrundsbeskrivelsen, undersøgelsen af den 

lokale udviklingskapacitet og SWOT-analysen har 

landsbysamfundet fået indsigt i, hvordan det står til 

med den lokale udviklingskapacitet. 

Hvis landsbysamfundet vil udvikle sin kapacitet yderli-

gere, kan man bl.a. se, hvad der kræves på det næste 

trin eller konsolidering af f.eks. den grønne position. 

Eksempler på umiddelbare tiltag kunne være:

• På og videre fra den røde position til den gule kan 

f.eks. omfatte etablering af inspirationsnetværk 

og arrangementer, hvor landsbysamfundet kan få 

impulser fra andre landsbysamfund   

Forslag til indhold i lokal udviklingsstrategi og organisering  
med fokus på fremme af udviklingskapacitet 
 

• Formål, metode og proces, relationer til evt. anden lokal udviklingsstrategi el. lign. 

• Mest centrale pointer fra baggrundsbeskrivelsen, der i sin fulde længde ellers er i bilag

• Analyse af lokal udviklingskapacitet – stikord i tabelform og nærmere redegørelse i bilag

• SWOT-analysen

• Indsatser til fremme af lokal udviklingskapacitet – stikord i tabelform og nærmere redegørelse i bilag

• Nærmere om implementering lokalt, herunder fremtidig organisering til fremme af lokal udviklings-

kapacitet 

• Tids- og handlingsplan 

• Bidrag til kommunens landsbystrategi (hovedtræk fra denne udviklingsstrategi) 

• Bilag: 

         - Baggrundsbeskrivelsen 

         - Analyse af lokal udviklingskapacitet 

         - Indsatser til fremme af udviklingskapacitet   

         - Evt. delundersøgelser 

• På og videre fra den gule position til den grøn-

ne kan f.eks. omfatte udvikling af færdigheder 

(’kursus’) i landsbyledelse og organisering af nye 

fællesfunktioner 

• Konsolidering af den grønne position kan f.eks. 

være etablering af en fælles fond til at realisere nye 

lokaløkonomiske aktiviteter (samt fortsat styrkelse 

af endogent orienteret indsats)

Landsbysamfundets arbejde kan samles i en udviklings-

strategi. Et forslag til indhold findes herunder. 
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Hvad så bagefter? 
I forvejen har de fleste landsbysamfund lavet forskellige 

strategier eller lokale udviklingsplaner og vil sikkert 

fortsætte med det. Mange vil derfor nok spørge sig 

selv, hvordan det skal hænge sammen med en strategi 

for styrkelse af lokal udviklingskapacitet. Det er jo fordi, 

man ikke hidtil har været opmærksom på, at udvik-

lingskapaciten skal være i orden, hvis man vil opnå 

mere indflydelse på og styring af den lokale udvikling. 

For at sikre fokus på det, har vi nærmest ladt resten 

ude af betragtning. Efter en periode kunne man vælge 

at evaluere indsatsen til fremme af den lokale udvik-

lingskapacitet. Når der senere skal laves lokale udvik-

lingsstrategier, vil det være naturligt at gøre temaet om 

lokal udviklingskapacitet til en integreret del.   

I hæftet har vi primært skrevet om, hvad landsbysam-

fund selv og deres coaches skal gøre og sekundært 

nævnt kommunerne som aftager til nogle af resultat-

erne. Såfremt landsbysamfund skal kunne indfri de 

mange nye og store potentialer for lokal udvikling for 

fuld styrke, er der imidlertid andre væsentlige led og 

spillere i det hel- og halvoffentlige system, som skal 

på banen. Det er beskrevet i hovedrapporten og det 

særskilte notat om anbefalinger til systemet.    

Lokal indsjæl.

Foto: Hanne W. Tanvig
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Appendiks A

Appendiks

Human kapital 

Særligt relevante faktorer eller forhold f.eks. demogra-

fi, uddannelser, arbejdsstyrke? 

Hvad gør landsbysamfundet for at udvikle den eksiste-

rende lokale humane kapital? Og i forhold til omver-

denen?

• Rød – eksempler: har en læseklub og en foredrags-

forening 

• Gul – eksempler: opbygger og formidler viden/af-

holder kurser o.l., har hjemmeside og FaceBook-si-

de med lokale nyheder ol. Hvem står i spidsen? 

(f.eks. landsbyforening, anden lokal organisering)

• Grøn – eksempler: tiltrækker human kapital UDE-

FRA ved at opsøge og inddrage eksterne folk/nye 

entreprenører, målretter bosætningskampagner 

med direkte personlig opfølgning, inddrager eks-

terne parter og ’eksperter’ i udviklingsarbejdet for 

at styrke indsatsen ol. Hvem står i spidsen? (f.eks. 

paraplyforening i samarbejde med et ApS eller en 

lokal erhvervsdrivende fond)  

Opfølgende spørgsmål: 

Er der generelt set bred deltagelse i eller opbakning til 

de nævnte indsatser fra landsbysamfundet side, ja/nej? 

Hvis nej, uddyb evt. Kommer de nævnte indsatser/for-

ventes de at komme til fordel for alle i landsbyen? Hvis 

nej, uddyb evt.

Social kapital 

Særligt relevante faktorer eller forhold f.eks. særlige 

fællesskaber?   

Hvad gør landsbysamfundet for at udvikle den eksiste-

rende lokale sociale kapital? Og i forhold til omverden-

en? 

• Rød – eksempler: spiser sammen, holder julefest 

• Gul – eksempler: afholder målrettede arrangement-

er, faciliterer mødesteder ol. Hvem står i spidsen? 

(f.eks. landsby, anden lokal organisering)   

• Grøn – eksempler: tiltrækker social kapital UDEFRA 

ved f.eks. at afholde personligt opsøgende og 

brobyggende arrangementer mellem lokale og 

tilflyttere ol. Hvem står i spidsen? (f.eks. paraply-

forening i samarbejde med et ApS eller en lokal 

erhvervsdrivende fond organisering) 

Opfølgende spørgsmål: 

Er der generelt set bred deltagelse i eller opbakning til 

de nævnte indsatser fra landsbysamfundets side, ja/

nej? Hvis nej, uddyb evt. Kommer de nævnte indsatser/

forventes de at komme til fordel for alle i landsbyen? 

Hvis nej, uddyb evt.   
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Politisk kapital 

Særligt relevante faktorer eller forhold f.eks. forekomst 

af tværgående organiseringer/landsbyråd/lokalråd/ 

andre organiseringer - af betydning for den lokale 

udviklingskapacitet?  

Hvad gør landsbysamfundet for at udvikle den tværgå-

ende politiske kapital? Og i forhold til omverdenen?

• Rød – eksempler: der er snak om at etablere en 

landsbyforening  

• Gul – eksempler: etablerer ny organisering eller 

rekonstruerer eksisterende, udformer ny udviklings-

strategi ol. Hvem står i spidsen? (f.eks. landsbyfor-

ening, anden lokal organisering) 

• Grøn – eksempler: tiltrækker ’ressourcer’ UDEFRA 

til styrkelse af den tværgående politiske kapital 

gennem offensiv repræsentation og deltagelse på 

vegne af landsbyen i relevante organer, inddrager 

eksterne ’politiske’ ressourcer i lokal organisering 

ol. Hvem står i spidsen? (f.eks. paraplyforening i 

samarbejde med et ApS eller lokal erhvervsdrivende 

fond)

Fysisk kapital 

Særligt relevante faktorer eller forhold f.eks. forekomst 

af natur, bygningsmasse, mødesteder, andre potentielle 

faciliteter?

Hvordan bruger landsbyamfundet den fysiske kapital 

med det eksplicitte formål at udvikle den lokale udvik-

lingskapacitet? Og i forhold til omverdenen? 

• Rød: Ingen tydelige eksempler

• Gul – eksempler: indretter særlige mødesteder for 

deltagere, opfører boliger til ressourcepersoner, 

indretter fysiske erhvervsfaciliteter for at tiltrække 

nye entreprenører, øger fysisk tilgængelighed for at 

tiltrække ressourcepersoner). Hvem står i spidsen 

(f.eks. landsbyforening, anden lokal organisering)  

• Grøn – eksempler: tiltrækker ressourcer og 

samarbejde UDEFRA med det eksplicitte formål 

at gøre det muligt at bruge den fysiske kapital til 

at fremme den lokale udviklingskapacitet? (måske 

områdefornyelse for at tiltrække ressourcepersoner, 

opfører oplevelsescenter for at stimulere det lokale 

arbejdsmarked ol.?) Hvem står i spidsen? (f.eks. 

paraplyforening i samarbejde med et ApS eller en 

lokal erhvervsdrivende fond)
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Opfølgende spørgsmål i tilfælde af endogene eller 

neo-endogene tiltag: 

Er der generelt set bred deltagelse i eller opbakning til 

de nævnte indsatser fra lokalsamfundets side, ja/nej? 

Hvis nej, uddyb evt. 

Kommer de nævnte indsatser/forventes de at komme 

til fordel for alle i lokalsamfundet? Hvis nej, uddyb evt.     

Økonomisk kapital 

Særligt relevante faktorer eller forhold f.eks. forekomst 

af lokal fond, særlige fælles funktioner og faciliteter?

 

Hvordan bruger og fremmer landsbysamfundet den 

lokale økonomisk kapital til at udvikle den lokale udvik-

lingskapacitet? Og i forhold til omverdenen? 

 

• Rød – ingen tydelige eksempler

• Gul – eksempler: initierer/viderefører/driver (nye) 

erhverv i fællesskab, skaber ny fælles erhvervsplat-

form ol. Hvem står i spidsen? (f.eks. paraplyforening 

i samarbejde med et ApS eller en lokal erhvervsdri-

vende fond) 

• Grøn – eksempler: tiltrækker og samarbejder med 

eksterne om ’ressourcer’ UDEFRA f.eks. ved at 

tiltrække nyt entreprenørskab, samarbejde med 

investorer/fonde i lokalt erhvervsøjemed, tiltrække/

overtage/drive centrale funktioner/faciliteter typisk 

offentlige eller vitale private services ol. Hvem står 

i spidsen? (f.eks. paraplyforening i samarbejde med 

et ApS eller en lokal erhvervsdrivende fond)  

Opfølgende spørgsmål: 

Er der generelt set bred deltagelse i eller opbakning til 

de nævnte indsatser fra landsbysamfundets side, ja/

nej? 

Hvis nej, uddyb evt. Kommer de nævnte indsatser/for-

ventes de at komme til fordel for alle i landsbyen? Hvis 

nej, uddyb evt.
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Appendiks B

Baggrundsbeskrivelse

Temaer kunne være følgende: 

• Geografiske forhold 

• Historik, udviklingstendenser 

• Befolkningsforhold

• Erhvervsforhold 

• Landsbyens fysiske fremtræden 

• Natur og adgang 

• Services og funktioner 

• Organiseringer og samarbejde

• Fælles aktiviteter 

• Udefrakommende udfordringer 

• M.fl.

Der kan lægges vægt på både det typiske og det sær-

lige. Tidshorisonten kan række langt bagud men hvad 

statistik angår, vil man skulle nøjes med det umiddel-

bart tilgængelige på sogneniveau. Her findes statistik 

om befolkningstal for en længere årrække og nogle 

få typer oplysninger af relevans for befolkningsforhold 

inden for de seneste år.   

Se forslag til baggrundsbeskrivelser og kilder i hoved-

rapporten. 
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Appendiks C

STYRKER SVAGHEDER 

Hvad er landsbysamfundet god til på nuværende 

tidspunkt, når det handler om at styrke lokal udvik-

lingskapacitet? 

Hvad er landsbysamfundet ikke så god til i forhold til 

at styrke lokal udviklingskapacitet, men som det selv 

kan påvirke til det bedre? 

MULIGHEDER TRUSLER 

Muligheder i ’samfundsudviklingen’ som landsby-

samfundet kan gribe, eller komme for sent til, og 

dermed styrke/svække udviklingskapaciteten? 

Eksterne omstændigheder, der truer  

landsbysamfundets udviklingskapacitet?

SWOT-analyse

En SWOT-analyse kan give et enkelt og overskueligt 

billede af landsbysamfundets ståsted og udfordringer 

for så vidt angår lokal udviklingskapacitet.

Eksempler på SWOT analyser fremgår i hoved- 

rapporten.
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Lokal udviklingskapacitet  

kræver udblik. Foto: K.P. Jensen 
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Yderligere information

Hovedrapport
Uddybende information findes i hovedrapporten: 

Hanne Wittorff Tanvig og Lise Herslund: Levedygtige 

landsbyer 2.0 – lokal udviklingskapacitet. IGN Rapport, 

November 2020. Institut for Geovidenskab og Natur-

forvaltning, Københavns Universitet

Rapporten findes på hjemmesiden:

www.ign.ku.dk/publikationer/rapporter/

Hæfte
Fra projektet er desuden udgivet dette hæfte med 

anbefalinger til en nyorienteret landdistriktspolitik med 

fokus på landsbysamfunds udviklingskapacitet:

Hanne Wittorff Tanvig og Lise Herslund: Levedygtige 

landsbyer version 2.0 – ny landdistriktspolitik.  

December 2020, Institut for Geovidenskab og Natur-

forvaltning, Københavns Universitet.

Hæftet findes på hjemmesiden:  

www.ign.ku.dk/publikationer/haefter/
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Foto: K.P. Jensen
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