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Erfaringer og inspiration til fremtidens landsbyudvikling 



SAMMEN OM UDVIKLING I LANDSBYERNE
Selvom de større byer vokser, så vælger mange danskere at bosætte sig i og 
omkring de attraktive landsbyer. Også borgerne i storbyerne tilbringer mere og 
mere af deres fritid på landet. Det gør de, fordi landdistrikterne har en masse 
at byde på. Her er god plads til at udfolde sig tæt på storslået natur og der er 
levende lokalsamfund, hvor folk kender og passer på hinanden. 

For at landdistrikterne fortsat kan byde på attraktive levevilkår og høj 
livskvalitet, er det afgørende, at de understøttes i at skabe nye muligheder, 
servicetiltag og god tilgængelighed til naturen og andre byer. Det skal være 
med til at sikre, at landsbyerne også i fremtiden udvikler sig bæredygtigt, så 
borgerne bliver boende og nye flytter til. 

Samarbejdsprojektet Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder er et godt 
eksempel på, hvordan vi på tværs af myndigheder, foreninger og borgere i 
lokalområderne har skabt nye udviklingstiltag, der giver lokal værdi og binder 
landsbyer og mennesker sammen. 

I fem forskellige landsbyområder i Stevns og på Lolland har projektet lagt 
fundamentet til nye naturstier, rekreative mødesteder og andre naturlige 
fortræffeligheder. Det er vi lykkedes med, fordi vi har spillet hinanden stærke 
og bidraget med ressourcer, lokalt kendskab og vigtig viden til at udvikle 
landsbyerne. 

Denne folder giver et indblik i, hvordan projektet er blevet til, hvad det har 
skabt af resultater og hvilke nyttige erfaringer, der kan tages med i udviklingen 
af nye attraktive tiltag i landsbyerne. 

Jens-Erik Jørgensen 
Formand for LAG Lolland-Falster 

Jens Sørensen 
Formand for Udvikling Stevns

Heino Knudsen 
Formand for Region Sjælland 1



OM
LANDSBYPROJEKTET 

INFO
Projektet løb fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. 

1,1 mio. til samlet budget til projektet, finansieret af 
Region Sjælland, Landdistriktspuljen, LAG Lolland-
Falster og Udvikling Stevns. 

5 prospekter er lavet til de fem landsbyområder. 

7 fondsansøgninger sendt afsted til eksterne fonde. 

1,2 mio. kr. er der ca. blevet hentet til projektet fra 
eksterne fonde. 

5 fondsansøgninger er under udarbejdelse. 

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder er et 
samarbejdsprojekt mellem Udvikling Stevns, Lokale Aktions 
Grupper (LAG) Lolland-Falster, Region Sjælland og fem 
landsbyområder i Stevns og på Lolland-Falster. Formålet har 
været at binde landsbyerne tættere sammen med deres 
naturskønne områder, så der skabes nye mødesteder og natur-
og friluftsoplevelser til glæde for borgere og besøgende i og 
omkring landsbyerne. 

Finansiering af projektet er sket med midler fra LAG, Region 
Sjælland samt Landdistriktspuljen. LAG Lolland-Falster og 
Udvikling Stevns har været projektansvarlige, koordinerende 
og har stået for den primære kontakt med landsbyerne. 
Region Sjælland har foruden finansiering bidraget med hjælp 
og vejledning til fondsansøgning på landsbyernes ønskede 
projekter. 

Indbyggerne i landsbyerne har spillet en helt afgørende rolle i 
projektet. Først ved at bidrage med et bredt udsnit af ideer og 
ønsker til fysiske tiltag som f.eks. stier, skiltning, mødesteder 
mv. og i selve arbejdet med at søge fonde og gennemføre 
projekterne. Dertil har konsulenter fra UDE og Visby.dk 
bidraget med afholdelse af workshops, samarbejde med lokale 
samt udarbejdelse af prospekter til de ønskede projekter.

Magleby/Klippinge, Stevns 

Holtug/Sigerslev, Stevns 

Hellested/Barup/Arnøje/Tåstrup, Stevns 

Nysted, Lolland-Falster 

Rødby/Rødbyhavn, Lolland-Falster 

LANDSBYER I PROJEKTET 
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SÅDAN HAR VI LAVET 
LANDSBYUDVIKLING 
Lokal udvikling i landsbyer kan tilgås på mange måder. Der hersker 
således ikke én gylden metode, der kan anvendes på alle projektforløb. 
Den konkrete fremgangsmåde vil altid være afhængig af de lokale forhold 
og forudsætninger, som vil påvirke projektet undervejs. Det kunne 
eksempelvis være: 

• Hvad er de lokales ønsker og behov for landsbyen? 

• Kan beboerne nå nogenlunde til enighed om 
udviklingstiltagene? 

• Er der en stærk lokal organisering og mobilisering i landsbyerne 
til etablering og vedligehold? 

• Er de lokale lodsejere involveret, så de fysiske udviklingstiltag 
kan blive til noget? 

Disse spørgsmål har været nødvendige at stille i hvert landsbyområde i 
projektudviklingen og undervejs i projektets faser. 

Fase 1 – formøder og kortlægning af lokalområder 
De projektansatte i LAG'erne kortlagde i samarbejde med aktive lokale 
særlige kultur- og naturværdier i og omkring landsbyerne. Blandt andet 
skete der en afsøgning af lokale foreninger, tidligere forsøg på 
udviklingstiltag og generelle ønsker til området. 

PROCES FOR 
PROJEKTET 

Formøder og indledende kortlægning 

Workshop 1 - idéudvikling 

Konsulenter udarbejder projektforslag 

Workshop 2 – valg af projekt 

Nedsættelse af arbejdsgrupper og 
udarbejdelse af prospekter 

Fondssøgning
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Fase 2 - workshops 
I samspil med konsulenter fra UDE og Rasmus Visby blev der afholdt workshops 
med borgerne af to omgange for borgerne i landsbyerne. Her blev der lavet en 
fælles idégenerering og lavet beskrivelser med skitser for valg af fysiske tiltag 
som stier, mødesteder, skiltning, oplevelser m.m., der kunne binde landsbyerne 
tættere sammen med de naturskønne områder. På den måde blev fundamentet 
lagt til nye natur- og friluftsoplevelser i og omkring landsbyen. 

Fase 3 – lokale arbejdsgrupper 
Efter afholdelsen af sidste workshop, blev der nedsat lokale arbejdsgrupper med 
borgere fra landsbyerne. I samarbejde med projektansatte og de tilknyttede 
konsulenter blev tankerne fra de to workshops udviklet til konkrete ideer til 
fysiske tiltag. Disse blev til sidst samlet og beskrevet i fem flotte prospekter for 
de fem landsbyområder. 

Fase 4 - fondsansøgninger 
Med udgangspunkt i prospekterne begyndte arbejdsgrupperne arbejdet med 
etablering af fondsansøgninger til eksempelvis Nordea-Fonden, Friluftsrådet og 
kommunale fonde. Det gjorde de med støtte fra Region Sjællands fundraising-
medarbejdere og den lokale projektansatte. Samlet set modtog de fem 
projekter ca. 1,2 mio. kr. fra eksterne fonde og i skrivende stund afventer 
projekterne svar på ansøgninger til ca. det samme beløb. 

LØBENDE DIALOG OG 
FORVENTNINGSAFSTEMNING 
Et afgørende element har været 
kommunikationen og den lokale mobilisering 
både før, under og efter workshopforløbene. 
Løbende forventningsafstemning med de 
lokale ildsjæle og dialog med kommuner, 
øvrige myndigheder, foreninger og lodsejer 
har været vigtig og med til at sikre det bedst 
mulige samarbejde mellem konsulenter og 
lokale. Undervejs er der sket mindre 
tilpasninger af forløbene i de enkelte områder, 
der tog hensyn til lokale forskelle, ønsker og 
muligheder. Eksempelvis har et område haft 
brug for en ekstra workshop, mens andre har 
haft behov for en række arbejdsgruppemøder 
med konsulentstøtte for at spore sig ind på de 
endelige udviklingstiltag.
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HOLTUG / 
SIGERSLEV 

KORT OM LANDSBYERNE OG OMRÅDET 
Holtug og Sigerslev ligger nord for Store Heddinge og tæt på Stevns 
Klint. Begge landsbyer har smukke grønne områder blandt andet 
Sigerslev mose, sandgraven i Holtug, Holtug Kridtbrud m.m. Der er kun 2 
km mellem byerne og begge byers børn hører til Store Heddinge 
folkeskole. Byerne ligger tæt på Gjorslev Bøgeskov og Bøgeskov Havn 
og Mandehoved, der forbinder byerne til hele kystlinjen ved Stevns Klint. 
“Holtug - et sted vi LEVER og ikke kun bor…”, lyder det fra de aktive 
lokale i Holtug, der har et stærkt beboerdemokrati og 
foreningssamarbejde. Sigerslev har ikke de helt samme kræfter men er en 
by med rig historie, hvor Moselauget og Borger- og Grundejerforeningen 
skaber rammerne om udviklingen af byen. Byerne har opstartet 
samarbejde via en fælles hjemmeside www.stevnslandsbyer.dk. 

Der skal skabes ”Kongepauser” i området, som skal 
bindes sammen af Klintekongens Stier. Flere skal have lyst 
til at færdes på mødestederne og komme rundt i naturen.
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INFO 
Foreløbigt 41.000 kr. 

bevilliget 
1 prospekt med 
3 delprojekter 

3 fonde ansøgt og  
1 ansøgning på vej 

Ideerne og ønskerne var mange, da borgerne fra Holtug og 
Sigerslev afholdt workshops. 

BORGERNES IDEER OG DRØMME 
Drømmene var mange hos landsbyboerne i Holtug og Sigerslev, da 
lokale aktive og Udvikling Stevns først afholdte en række formøder 
og dernæst to workshops i landsbyernes forsamlingshuse løb af 
stablen. 

I forsamlingshusene var et stort antal Holtug-borgere og en 
håndfuld Sigerslev-borgere mødt op og tegnede og beskrev deres 
ønsker som overordnet fokuserede på: 

• Bedre tilgængelighed til naturoplevelser i området. 

• At de lokale mødesteder får flere og bedre 
brugsmuligheder, bliver skønnere og dermed appellerer til 
mere fællesskab. 

• Stiforbindelser mellem landsbyerne og Stevns Klint i 
samarbejde med lokale lodsejere. Disse skulle have 
indlagte aktiviteter/pauser undervejs. 

• Fremhævelse af områderne: Grønningen (mødestedet i 
Holtug), Sandgraven og Sigerslev Mose. 

Et større projekt kaldt Kongepauser langs Klintekongens stier blev 
valgt af borgerne og udarbejdet af de tilknyttede konsulenter. 

RESULTATER OG ERFARINGER 
To arbejdsgrupper blev nedsat. En der skulle arbejde med stier og 
Grønningen og en, der skulle se på projektideerne til Sigerslev Mose. 

De tilknyttede konsulenter udarbejdede et samlet prospekt, der 
skulle fungere som arbejdsredskab og idekatalog for lokalområdet. 
Her var der særligt fokus på ønskerne for Sigerslev Mose og 
Grønningen. 

Langt den største opgave for de to arbejdsgrupper var kontakten og 
samarbejdet med en lang række lodsejere i området, hvor ikke alle 
var begejstrede for nye stisystemer langs markskel. Dialog og mindre 
afprøvninger af samarbejdet blev vejen frem. 

Ud over prospektet, har arbejdsgrupperne modtaget hjælp og 
vejledning om regler og lovgivning og fået sat gang i dialog og 
processer, der forhåbentligt vil styrke området. Lokale og konsulenter 
har samarbejdet om at sende fondsansøgninger af sted til et kultur-
og naturmødested på Grønningen og om undersøgelse af 
naturtilstanden i den fredede mose.

.
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KORT OM LANDSBYERNE OG OMRÅDET 
Magleby og Klippinge ligger på Nordstevns og er placeret på hver sin
side af Bjælkerupvej (Stevnsvej). På trods af vejens gennemskæring er
landsbyerne forbundet både fysisk, funktionelt og i folks mentalitet.
De to landsbyer deles nemlig om blandt andet Kirke,
Forsamlingshus, Magleby skov og -strand, Klippinge Station, samt
Skelbæk Friskole og Nordstevns Gymnastik- og Idrætsforening.
Byerne har en række foreninger og enkelte erhvervsdrivende. Der er
desuden opstået en ny forening: Magleby-Klippinge Landsbylaug,
som forinden projektets start afholdt en fælles workshop for byerne.
Der var altså tanker, ønsker og samarbejde i gang allerede inden
deltagelsen i dette forløb. Og byerne har opstartet samarbejde via en
fælles hjemmeside www.stevnslandsbyer.dk.

MAGLEBY/ 
KLIPPINGE 

Ved to workshops i Magleby forsamlingshus faldt
valget på formidling af verdensmål og en
stiforbindelse med aktivitetsområder.

http://www.stevnslandsbyer.dk


INFO 

Foreløbigt 500.000 kr. 
bevilliget 

1 prospekt med 
3 delprojekter 

1 fond ansøgt og  1 
ansøgning på vej 

Skitsen til bytorvet, der modtog 496.880 kr. fra Nordea 
Fonden 

BORGERNES IDEER OG DRØMME 
Efter en række formøder mellem Udvikling Stevns og lokale aktive blev der 
afholdt to workshops i forsamlingshuset i Magleby. Mobiliseringen krævede en 
del benarbejde, men 20-25 engagerede borgere mødte op til hyggelig 
fællesspisning. 

Ønskerne for området spændte vidt: bedre gåture, et grønt mødested ved 
forsamlingshuset, anlæg i Klippinge Bypark, natur ved kirken og meget mere. 
Kodeordet blev fællesskab ud fra mottoet: ”vi skal mødes mere”. Og så skulle 
verdensmålene bruges til at skabe aktiviteter. 

De fremmødte valgte et overordnet projekt for hele området, der samlede de 
mange ideer. Byerne ønskede også at formidle alt det skønne ved Stevns via 
forbedrede stisystemer med aktiviteter, der indbyder til hygge, nærvær, leg og 
læring– og igen med FN’s verdensmål som omdrejningspunkt. 

RESULTATER OG ERFARINGER 
”Verdensmål i hverdagen i Magleby og Klippinge” hedder prospektet for byerne. 
En arbejdsgruppe med både Klippinge- og Maglebyfolk blev nedsat og gik i 
gang med at sparre med de eksterne konsulenter og lægge planer for 
projekterne. 

Arbejdsgruppen fokuserede på: 

• Renovering af og aktiviteter ved cykelstien, der forbinder byerne. 

• Et udendørs bytorv ved forsamlingshuset. 

En ansøgning til Nordea Fondens Her bor vi-pulje modtog 496.880 kr. til bytorvet 
med beplantning og aktiviteter ved forsamlingshuset. En kæmpe glæde for de 
lokale, som kunne starte på første del af deres lokale udviklingsprojekt. 

Lokale og konsulenter beskrev et projekt, fandt forslag til fonde og opstartede 
lokalt samarbejde om et aktivitets- og formidlingspunkt ved skolen langs med 
cykelstien mellem byerne.
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HELLESTED/ 
BARUP/ 
ARNØJE/ 
TÅSTRUP 
KORT OM LANDSBYERNE OG OMRÅDET 
Hellested, Barup, Arnøje og Tåstrup er fire landsbyer, der allerede står sammen 
under Hellested Borgerforening. De ligger på det vestlige Stevns nær den 
naturskønne Tryggevælde å. 

Hellested er langt den største af landsbyerne med knap 600 indbyggere og har både 
brugs, friskole, kirke, forsamlingshus, lokale aktiviteter og en del erhverv. De tre 
øvrige landsbyer ligger i en ring om Hellested og har forbindelse til den lidt større by 
via dens faciliteter og fællesskaber. Der er flere grønne områder og gadekær, hvor 
bålhytter og shelters er på vej på et af de fælles grønne områder. 

Der er stærke frivillige i landsbyernes foreninger og et meget aktivt lokalliv. Det er en 
del af grunden til, at der stadig i dag er så gode faciliteter. Derudover er området 
hjemsted for den berømte Elverhøj som beskrevet af Johan Ludvig Heiberg. Derfor 
kommer der også jævnligt turister forbi, der besøger den gamle gravhøj. 

Den smukke plet ved Elverhøj – den gamle 
gravhøj, der er kendt fra Johan Ludvig Heibergs 
stykke.



INFO 

1 prospekt med 
2 delprojekter 

1 fondsansøgning 
på vej

Ruter i natur og by, samt skitse for brugsen i Hellested. 

BORGERNES IDEER OG DRØMME 
Det var en effektiv proces, der ledte op til de to afholdte 
workshops i Hellested forsamlingshus. Borgerforeningen 
inviterede bredt for at få mange forskellige interessenter 
med fra start. 

Med kun to uger mellem workshops adskilte dette forløb sig 
fra de øvrige deltagende landsbyer. Også for disse 
landsbyer stod ideerne i kø: forbedring af området omkring 
gadekær og brugs, nyttehaver og træplantning ved kirken, 
ruter og stier til gang, cykling og ridning, der skaber 
forbindelser mellem byerne og endelig et stort ønske om at 
formidle områdets kvaliteter. 

Der var bred enighed om, at det var hele pakken, der gav liv 
i Landsbyklyngen. Derfor blev projektets fokus at skabe et 
samlet stisystem, der forbinder landsbyerne og giver 
mulighed for mindre ture med forskellige temaer. Med tiden 
stræbes der efter at få stierne væk fra de asfalterede veje og 
ud i markskel, langs åer og via gamle Engstier. 

.

RESULTATER OG ERFARINGER 
Hellesteder og elverpauser i elverkongens rige blev overskriften på de fire små 
byers prospekt. Initiativerne skal skabe lyst til at være mere udenfor, plads og 
rum til leg som også øger sundheden. Der er gjort de første skridt til at danne et 
vandrelaug. Derudover skal der etableres et ”Hellested” ved ”Dejli’Brugsen” i 
Hellested, som kan være et naturligt bytorv og mødested for Landsbyklyngen. 

Gå-ruter og stier kan også bruges i en corona-tid, og dette var borgerne ikke 
sene til at udnytte. Skitser og projektbeskrivelser for området, har derfor fået en 
umiddelbart aktiverende effekt. Desuden har byerne modtaget forslag til fonde 
til projektet fra Region Sjælland. 

Landsbyklyngen har en stærk organisering, og det har været en stor fordel i 
projektudviklingen. I modsætning til områder med et mindre aktivitetsniveau, 
sørgede de lokale for det meste selv. 
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KORT OM LANDSBYERNE OG OMRÅDET 
Nysted ligger på det sydlige Lolland i Guldborgsund Kommune. Det er en 
af de større byer i kommunen med godt 1.300 indbyggere. Der er egen 
skole, efterskole, daginstitutioner, plejecenter og en bymidte med 
dagligvarebutikker samt caféer og enkelte specialbutikker. Byen ligger i 
Nysted Nord, med en herlighedsværdi der værdsættes af de lokale 
borgere og af de mange turister. 
I Nysted findes der et rigt foreningsliv, der er godt organiseret, og Nysted 
er en aktiv by med flere tilbagevendende begivenheder for beboere og 
turister, for eksempel Hajkutter Regatteen, Lyrik- og Visefestival, Sælsafari, 
specialfilm i biografen, madklubber, kunstudstillinger, foredrag og teater 
på biblioteket samt Sauna- og Havnebad. Hele sommeren summer havnen 
af liv, og der kommer mange turister fra fjern og nær. 

I sommermånederne er havnen det naturlige 
midtpunkt i Nysted. Om vinteren trækker 
bysbørnene sammen i Nysted Biograf-Teater.
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INFO 

Foreløbigt 650.000 
kr. bevilliget 

1 prospekt 4 fonde ansøgt 

Prospektet vil danne grundlag for en ansøgning om 
etablering af klimasikringsprojektet. Udgiften til 
etableringen forventes at blive cirka 20 mio. kr., 
hvilket skal finansieres gennem regionale og 
nationale fonde. 

BORGERNES IDEER OG DRØMME 
45-55 ildsjæle fra Nysted og omegn debatterede ved de to workshops 
mulighederne for udvikling i deres by. Flere af dem med udgangspunkt i havnen, 
men også bymidten og resten af byens udvikling var i fokus. 

Det endelige valg faldt på et projekt, der i sin enkelthed går ud på at skabe en ny 
havnefront, der på én gang fungerer som højvandssikring, skaber bedre kajpladser 
for sejlerne i havnen og danner et udvidet rekreativt areal på land, hvor der skabes 
plads til leg, læring og hygge. Samtidigt understreger arbejdsgruppen bag 
projektidéen, at det er vigtigt, at havnen fortsat kan driftes rentabelt, og at den 
nære adgang til vandoverfladen bevares. 

En klimasikring vil gøre det mere attraktivt at etablere restauration på 
havnearealerne, og aktivitetsniveauet på havnen kan øges, uden at det ændrer 
havnens udtryk med genklang af ”gamle dage”. 

RESULTATER OG ERFARINGER 
Efter afholdelsen af de 3 workshops blev der nedsat en arbejdsgruppe med 
udgangspunkt i Nysted Erhvervs- og turismeforening, de mange maritime 
foreninger på havnen og flere private borgere. Denne arbejdsgruppe sparrede 
med konsulenterne og udarbejdede et prospekt, der efterfølgende har dannet 
grundlag for en række fondsansøgninger. 

Ansøgningerne blev lavet i tæt samarbejde med Region Sjælland, hvilket var af 
uvurderlig hjælp for arbejdsgruppen, der ikke selv havde de nødvendige 
kompetencer til at løfte denne opgave. 

Arbejdsgruppen har efterfølgende modtaget 350.000 kr. af Landdistriktspuljen 
under bolig og planstyrelsen samt Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje 
til udarbejdelse af et teknisk prospekt med fokus på klimasikring og etablering 
af rekreative områder. Medfinansieringen håber arbejdsgruppen at skaffe 
gennem Nordea-Fonden eller gennem Landdistriktspuljen eller Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Guldborgsund Kommune.
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KORT OM LANDSBYERNE OG OMRÅDET 
Rødby og Rødbyhavn ligger på det sydlige Lolland; i Lolland Kommune. 
Rødby betragtes i dag som en Landsby. I Rødby findes skole, 
daginstitutioner, plejecenter og en bymidte med dagligvarebutikker samt 
caféer og enkelte specialbutikker. I Rødbyhavn har der i mange år været 
en del arbejdspladser knyttet til industrien i havnen med bådværft og 
færger til Tyskland, men antallet af butikker og offentlige servicetilbud er 
nu begrænset. 
Beboerne i byerne er glade for at bo i området og sætter stor pris på 
naturen og de åbne vidder, og benytter den i mindre udstrækning. Især i 
Rødby findes der en række borgerdrevne initiativer, der har fokus på 
udvikling af byen, men som det ofte ses, trækkes der på en begrænset 
personkreds, og det kan være svært at engagere borgerne i forpligtende 
projektarbejde. 

RØDBY / 
RØDBYHAVN 

Det gamle pakhus i Rødby er borgernes kulturhus og 
samlingssted, og er udgangspunkt for flere 
spændende udviklingsprojekter.
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Udviklingen af stisystemerne i Rødby og Rødbyhavn fortsætter. 
Arbejdsgruppen vil arbejde videre ud fra de 3 temaer, der blev defineret i 
prospektet: Historiespots, Kunst- og Kulturruten og Byernes Mødesteder. 

INFO 
1 prospekt Stiforløb og forberedelse af 

fondsansøgninger er 
undervejs 

BORGERNES IDEER OG DRØMME 
I løbet af 3 workshops med deltagelse af 40-50 borgere 
definerede borgerne i Rødby og Rødbyhavn en række 
udviklingspotentialer i deres byer. Idérigdommen var stor, 
og der var en livlig debat. 

Blandt deltagerne var der ligelig opbakning til to projekter: 
Et aktivitetsprojekt der skulle udarbejdes af de unge i 
Rødby, og et stiprojekt i området med fokus på historien om 
stormfloden i 1872. Efter dialog med Lolland Kommune 
faldt valget på stiprojektet, da kommunen ikke havde 
ressourcer til at indgå i et projekt med de unge. Efter 
endelig beslutning om projektet blev der nedsat en 
projektgruppe, der i foråret og sommeren 2020 har arbejdet 
på at definere og synliggøre et stisystem. 

Arbejdsgruppens vision er: Vi ønsker, at skabe endnu bedre 
rammer for alle beboerne i området så det bliver nemmere 
at færdes ude i naturen, hvor historien om Stormfloden og 
inddæmningen tydeligt kan fortælles. 

RESULTATER OG ERFARINGER 
Efter ungdomsprojektet blev forkastet, var det svært at skaffe frivillige kræfter til 
en arbejdsgruppe med fokus på et stiprojekt. 

Kommunikationen med workshopdeltagerne var ikke optimal, og mange fik den 
opfattelse, at ”toget var kørt”, da ungdomsprojektet blev foretrukket på den 
afsluttende workshop. Der blev dog nedsat en mindre arbejdsgruppe, som 
arbejdede for at opfylde visionen om bedre rammer for beboerne i området og 
nemmere adgang til naturen. 

Det har betydet, at der udover det flotte prospekt, der blev udarbejdet i 
samarbejde med arbejdsgruppen, endnu ikke er egentlige konkrete resultater af 
projektet.
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ERFARINGER FOR FREMTIDENS 
LANDBYSUDVIKLING 
Vi har gjort os en række erfaringer med Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder. 
Lokale aktører, foreninger, borgere og myndigheder kan bruge disse 
betragtninger til fremtidige udviklingsprojekter i landdistrikterne. 

Landsbyernes Naturlige fortræffeligheder er et bevis på, at vi kan nå langt ved at 
trække i samme retning. Ingen af de deltagende landsbyer gik fra nul til hundrede 
på en gang, men alle rykkede sig, fik et boost og nogle gode erfaringer, som 
forhåbentlig gav gå på mod til mere lokal udvikling i deres områder fremover. Og 
det er det et samarbejde mellem eksempelvis Lokale Aktionsgrupper, regioner, 
kommuner og aktive lokale kan – vel og mærke med noget finansiering i ryggen. 

Udviklingstiltagene skal have den nødvendige opbakning og forankring lokalt, da 
det er landsbyernes beboere, der først og fremmest skal bruge og drive 
projekterne. Det er en god ide at gøre sig klart fra start, at uforudsigelige forhold 
kan opstå. I dette projekt har Corona-pandemien eksempelvis forsinket nogle af 
processerne. Omvendt kan det dog være, at pandemien sætter fut i 
efterspørgslen efter udendørs aktiviteter i naturen. 

TIPS TIL PROJEKTUDVIKLING 
Projekter kan kun opnå de ønskede effekter, hvis de flugter med landsbyernes ønsker, behov, kræfter og engagement. Derfor anbefaler vi, at: 

• Borgere, lokale foreninger og lodsejeres ideer, ønsker og arbejde er udgangspunktet og sætter retning for projektet. 

• Indtænke midler, projektansættelser samt myndigheder og andre ressourcer, der kan støtte, hvor lokale har mest behov. 

• Processen skal være åben for alle med interesse. 

• Have tålmodighed. Dialog med relevante aktører, indhentning af godkendelser og fondssøgning kan tage tid.



TIPS TIL FONDANSØGNING 

Medsend en god beskrivelse af behov og 
ønsker for projektet med tilhørende skitser. 

Målret ansøgningen til specifikke fonde eller 
puljer hvor projektet passer bedst ind. Send 
evt. dele af et større projekt til forskellige 
fonde. 

Få hjælp af en med erfaring, der kan læse 
ansøgningen igennem og pege på eventuelle 
mangler. 

Planlæg og beskriv, hvem der skal stå for den 
fremtidige vedligeholdelse og drift af 
projektet, så der er en klar plan for det, når 
projektet står færdigt. 

Etabler grupper af landsbyer, så der er et 
større befolkningsmæssigt og frivilligt 
grundlag for at gennemføre projektet. Dette 
vil typisk også udvide potentialerne ved 
projektet og få ideerne til at blive større. 

Hjælp til fundraising? 
Region Sjælland har et fondskontor. Her sidder et hold eksperter 
klar til at give gode råd om projektudvikling og fundraising. 

Læs mere på: regionsjaelland.dk/udvikling/fondskontoret

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder har lært os, at vi på 
tværs af myndigheder og lokalt engagement kan løfte i flok og 
skaffe finansiering gennem fonde til at styrke livet på landet. 

Fra projektets start, har der være afsat midler og ressourcer til at 
kunne bidrage med vejledning og kvalitetssikring af 
fondsansøgninger i projektets sidste fase. Det har vist sig at være 
godt givet ud, da de midler, der er givet fra fonde og puljer ved 
folderens tilblivelse har oversteget det samlede budget for 
Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder. At prioritere ressourcer 
til senere fondsarbejde, kan derfor være en god ide og 
investering, når et projekt skal startes op. Det kan faktisk være helt 
afgørende for at sikre, at ens projekt får den effekt, man ønsker. 

INDEN ARBEJDET KAN BEGYNDE 
Der er flere elementer i projektudviklingen, der skal være på 
plads inden fondssøgning. 

• En gennemarbejdet god idé eller koncept. 

• Partnerkredsen skal være på plads for at sikre 
forankring på den lange bane inkl. 
interessetilkendegivelser / partnerskabserklæringer og 
drift. 

• En stærk arbejdsgruppe, der kan drive projektet 
fremad og vælge den rigtige timing, så det passer 
med  deadlines, ferier mv. 

• En plan for økonomien og potentiel egenfinansiering. 

• Diverse godkendelser fra myndigheder, lodsejere mv. 
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Foto og tak 
• UDE

• Udvikling Stevns

• LAG Lolland-Falster

• Lokale borgere

En stor tak til Landdistriktspuljen,
konsulenterne fra UDE og Rasmus
Visby for hjælpen i projektet – og ikke
mindst de mange fantastiske frivillige
borgere rundt om i landsbyerne.
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