
LANDDISTRIKTERNE udgives af Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med medier og organisationer der kommunikerer omkring landdistrikterne. 

Tilmelding til nyhedsmailen sker ved tilmelding på mail@landdistrikterne.dk med angivelse af navn, organisation og mailadresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDDISTRIKTERNE 
[28. OKTOBER 2008] 

”Sjælland er også på 
landet” 

(Borgmester Henning Jensen ved åbningen af 
Landdistrikternes Hus Øst) 

 

www.landdistrikterne.dk  
 

Bevar lukkeloven 
Landdistrikternes Fællesråd 
Erhvervs-og økonomiminister Lene Espersen har netop modtaget et fællesbrev fra otte 
organisationer ang. lukkeloven. Brevet opfordrer ministeren til at nedsætte en 
lukkelovkommission, der kan forberede arbejdet med revisionen af lukkeloven 2009/10. 
Der kom fornyet fokus på den omstridte lov efter et flertal på det Konservative 
Landsråd stemte for at afskaffe lukkeloven. I forvejen har Socialdemokraterne og 
Venstre givet udtryk for samme holdning. De politiske meldinger fik Landdistrikternes 
Fællesråd til at kontakte De Samvirkende Købmænd, som vi tidligere har diskuteret 
lukkelov med. LDF’s holdning er, at den nuværende lukkelov er en håndsrækning til 
lokale brugser og købmænd, der kan holde åbent året rundt – også når de store varehuse 
har lukket. Læs mere her.: 
http://www.dsk.dk/Nyheder/pressemeddelelser/Detailhandelenoenskerlukkelovskom
mission.html  

Landsbypedeller 
Landdistrikternes Fællesråd 
Når det kniber for landsbyens ældre at tage bussen for at få købt ind, når græsset ved 
gadekæret trænger til at blive slået, når der skal lukkes efter gymnastikholdet på skolen 
og linedansen i forsamlingshuset – ja, så kommer landsbyens pedel. Landdistrikternes 
Fællesråd har lanceret ideen om, at lokalsamfundene ansætter en landsbypedel, der tager 
sig af alle de servicefunktioner, der er basale for landsbyens funktion og udvikling, men 
som ingen tager sig af i dag. Pedellen skal løse alle de opgaver, som lokalsamfundet og 
kommunen i fællesskab synes er hensigtsmæssige det pågældende sted. Økonomien er til 
dels sikret i og med, at mange af de nævnte funktioner i forvejen finansieres kommunalt 
eller provit. Tanken om landsbypedeller har da også vakt så stor interesse, at flere 
kommuner allerede har ønsket at sætte et forsøg i gang. Landdistrikternes Fællesråd har 
netop præsenteret ideen for Velfærdsministeriet.  

Vildskud fra Ekstrabladet 
Landdistrikternes Fællesråd 
Ekstrabladet kører en kampagne rettet mod – efter avisens mening – tåbelige projekter, 
der er blevet støttet med landdistriktsmidler. De projekter, avisens har hængt ud, 
stammer imidlertid alle fra det tidligere Leader+ program, der dels ophørte i 2006, dels 
var præget af nogle mangler vedr. kontrol og styring. Ting der alle er ændret med det 
nye Landdistriktsprogram og etableringen af de Lokale Aktionsgrupper. Ikke desto 
mindre har politikere fra S, K og V inkl. fødevareministeren været ude med krav/løfte 
om stramning af reglerne. Det har fået Landdistrikternes Fællesråd til at kontakte 
samtlige politikere i Folketinget for at udrede trådene i Ekstrabladets kampagne. 
Samtidig opfordrer LDF politikerne til at undlade at gribe ind i den nuværende 
velfungerende ordning på grund af mangler i et landdistriktsprogram, der ophørte for to 
år siden. Læs mere her: http://www.landdistrikterne.dk/?p=1395   

Kraft til nordisk landsbypolitik 
Landsforeningen af Landsbysamfund 
”Hele Norden længe leve” hedder en forening, der netop er stiftet på den 10. 
finlandsk/svenske Landsbyrigsdag.  Foreningen vil arbejde for at styrke interessen for 
landsbyerne og nordiske landsbypolitik, bl.a. via erfaringsudveksling over 
landegrænserne.  Ordførerskaberne vil gå på skift mellem de nordiske lande. Medstifter 
af den nye forening er Landsforeningen af Landsbysamfund, hvis næstformand, Erik R. 
Jensen, er den danske repræsentant. Læs mere her: http://www.lal.dk/nyheder/nu-
bliver-vi-st%c3%a6rke/#more-803  
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Landdistrikterne er et 

elektronisk nyhedsbrev fra 
Landdistrikternes Fællesråd 

med nyheder om 
landdistriktsudvikling.  

 
Nyhederne vil bestå af nogle 
beskrivende linjer med links til 
de relevante hjemmesider. 

 
Vi vil bringe politiske nyheder, 

produktnyheder, og ikke 
mindst nyheder fra vore 
medlemmer og mange 
samarbejdspartnere. 

 

Åbningstider 
Landdistrikternes Hus  
har som forsøg besluttet at 

holde længe åbent om torsdagen, 
hvor telefonen besvares frem til 

kl. 18.00 
 

Åbningstider i øvrigt: 
Man– onsdag 08.00 – 15.00 
Torsdag 08.00 – 18.00 
Fredag 08.00 – 14.00 


