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Urbanisering

- 75% af verdens befolkning vil bo i byer i 2050
i 1950 boede 29% af verdens befolkning i byer

Moderniteten = Urbanisering



Hvert år flytter 20.000 danskere til storbyerne



“For many decades, the smart kids were sent off to the city; the less smart stayed back on the 
farm. It was normal for individual to move from the farm to the city, but nobody grew up in the 
city to become a farmer”..... The land was something you left behind.......  Working the land is 

seen as a step back, not a step forward”

                                                                                                                                                                  (Dr. Dickson Despommier)



    2040
• København + 29%

• Århus + 24%

• Aalborg + 12%

• Odense + 9%

• Horsens + 22%
    (Danmarks Statistik 2012) 1.5 mio danskere bor i det 

østjyske bybælte fra 
Randers til Kolding

Danmark 2040



Byen kalder

Jobs
Penge

Kulturelletilbud
 Naboer som én selv

Sikkerhed
Et let liv



Mange vil gerne vende hjem eller flytte på landet
undersøgelser peger på et skisma mellem følelser og fornuft.

Fraflytternes argumenter er fornuftsbetonede
Tilflytternes argumenter mere følelsesbetonet

(KILDE: Mellem følelser og fornuft Til - og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere,  Gunnar Lind Haase Svendsen)



Blot 16% af de unge vender tilbage
 til deres hjemegn

(Danmarks statistik 2011)



Centralisering



“Migrationen fra land til by er en international tendens, men Danmark 
er unik ved sin fatalistiske indstiling, hvor man slet ikke forsøger at 

gøre noget. Norge er det bedste eksempel
på et land med en distriktspolitik, men også i Irland forsøger man at 

gennemtænke en decentralisering. Danmark er nok det eneste land i 
EU, som har opgivet en decideret egnsudviklingspolitik, og det er nok, 
fordi vi synes, vi udgør så lille et territorium, at det ikke er nødvendigt. 
Men begrebet “territorial sammenhængskraft” er faktisk også relevant 

for Danmark” 

(Lektor på Århus Universitet Michael Böss i weekendavisen 2014)



Indbyggerantal i kommuner i udvalgte
europæiske lande 2007

Danmark                                          55.200
Finland                                             12.100
Frankrig                                             1.600
Holland                                            34.900
Italien                                                 7.200
Norge                                               10.500
Spanien                                              5.300
Sverige                                             31.100

(Udkantsdanmark og sammenhængskraft i Danmark. Lise Lyck 2014)



Siden 1997 er der nedlagt
 45.000 statslige stillinger i provinsen, 

mens der i det centrale København kun er skåret én ud af 25 stillinger.

(Udkanstmyten. Dybvad 2015)



“Hvis vi morgen skulle lave en ligelig fordeling af de statslige 
arbejdspladser på alle landsdele, skulle 57.000 jobs flyttes fra København 

til provinsen”. 

                                                                        (Udkanstmyten,  Dybvad 2015)



I Aalborg kan man have 333 medarbejdere,
for det samme som 279 koster i København.

               (Udkanstmyten,  Dybvad 2015)



Københavneri







Negativ Italesættelse



Udkantsangen



Er hele Danmark
- Udkantsdanmark?



Muligheder





Nationalt

• Centraliseringen skal stoppes

• Alle borgere har det samme værd, trods geografi

• 10-15.000 statslige arbejdspladser skal tilbage til provisen

• Flere kulturpenge til provinsen

• Bedre infrastruktur

• Lempning af planloven



Hvorfor flytte på landet?

• Natur (77%)

• Attraktive boliger til gode penge (44%)

• Håbet om fællesskab (33%)

• Tryghed

• Sundt liv, rent luft, rent vand

(Kilde: Center for landdistriktsforskning 2010)



Muligheder mod 2025

• DECENTRALISERING - 10.000 arbejdpladser tilbage til provinsen

• URBANISERING - Vær et alternativ

• DIGITALISERING - Man er ikke længere bundet af tid og sted

• BÆREDYGTIGHED - Miljø, grøn-produktion, vand, selvforsyning, “rent”

• NATUR-ROMANTIK - Have, dyr, skov, vildt, børn i naturen morgendis, orangeri, 
shelter

• SUNDHED - Natur, sport, fødevarer, rekreation, rum

• FÆLLESSKAB - Folk skriger på samhørighed og mening
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20 ansatte
10 

løsarbejdere





+3000 beboere i 2014
-En “kan selv” filosofi
-Alle er velkommen

-God digital infrastruktur



Øvelse 1
• Hvorfor skal jeres landsby bestå?

• Hvad kan I / byen bidrage med i forhold til fremtidens 
gode liv?

• Hvem skal bo der? Hvem skal I være noget for? Og hvad 
ønsker de?

• Hvilke særegne potentialer har I?

• Lav en plan 

• Eksekver



“Hvis du vil være alt - bliver du intet”



Tak 
www.fremtidsforskeren.dk


