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men påtager sig intet ansvar for meninger og holdninger indeholdt her i.
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Forord
Projekt Vennelandsbyer vækker en ildsjæl i dig
Der er med stor fornøjelse, at jeg kan præsentere den
folder du netop har taget i hænderne. Dette lille skrift er
et konkret vidnesbyrd om, at vi på landet kan og skal, hvis
vi vil, har modet og tager tiden til det. Vi er ikke dømt til,
at bo på landet. Vi har truffet et aktivt tilvalg og vi må have
for øje, at det har konsekvenser for den måde, som vi skal
organisere os på og måden vi kommunikerer på. Det er mit
håb, at vi med dette lille skrift vil bidrage til at perspektivere og nuancere billedet af det moderne liv på landet i en
tid, hvor udkantsdagsordner ikke alene fortæller den fulde
sandhed.
“I fremtiden kan vi ikke klare os med de nuværende ildsjæle
alene. Hvis vores landdistrikter fortsat skal være attraktive
så skal der nye kræfter til for at understøtte en positiv udvikling. Det er et fælles ansvar for at synliggøre potentialer
og imødegå den negative debat, der forstærker fraflytningen og afholder friske kræfter fra at slå sig ned på landet.”
Sådan Indleder ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
visionen for landdistrikter 2030 og ser man på landet i det
syn, så er lder angt imellem de gode historier. Heldigvis,
så er det ikke hele sandheden om livet på landet, for der
findes nemlig gode kræfter i de eksisterende og nyvakte

ildsjæle. Noget kunne tyde på, at det er den opfattelse af
isolation og manglende sparring med andre, der mindsker
lysten og tapper kræfterne for at udvikle sit eget lokalområde. Det mentale forfald kan vise sig mere omfangsrigt
og lægge langt flere hindringer for lokal udvikling end det
rent fysiske forfald omkring for eksempel landejendomme,
der oftest præger debatten om landdistrikterne.
I projekt Vennelandsbyer har vi vist en vej, hvor man kan
bryde med det mentale forfald og vække de kræfter, der
findes i lokalområderne. Vi har vist, at vi ved at møde andre
i et skæbnefællesskab på tværs af landet, kan italesætte
vores udfordringer og indse, at vi ikke er så isolerede,
som det ofte føles. Vi har vist, at vi ved at mødes kan føde
nye idéer og igangsætte en udvikling hos os selv og hos
hinanden. Vi vover at påstå, at det er en fundamental
forudsætning for al landdistriktsudvikling, og langt mere
betydelig end nogen politik eller finansieringspulje.
Det er mit ønske, at vores projekt kan inspirere til at danne
fællesskaber andre steder i landet, hvor mentale barrierer
kan brydes, nye kræfter bliver vækket til live og nye muligheder åbner sig.

Troels Brandt
Formand i Lokalrådet Hashøj NordVest.
Næstformand i Landudvikling Slagelse.
Modtager af Slagelse kommunes ildsjælepris
af Kontaktudvalget for landsby- og lokalråd.

Projekt Vennelandsbyer

- Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed

Problemstilling
Igennem de senere år har der
tegnet sig en generel holdning
til, at Danmark er opdelt i byer
hvor udvikling sker og landet
hvor afviklingen sker. Man
oplever et dogme om en lang
afstand til de der bor på landet, og det der sker lokalområderne. Begreber som ”Udkantsdanmark” og ”den rådne
banan” er ikke ligefrem befordrene for en mere nuanceret
og måske endda positiv opfattelse af livet på landet.
Ikke desto mindre så bor der
mennesker på landet, og der
er en energi og trang til udvikling, der er fuldt ud på højde
med vores danske metropoler.
Man kan måske påstå, at udviklingen på landet er lettere
at gå til, da kendskabet til naboen og naboens nabo er langt
større. Det er ud fra den tese,
at projektet Vennelandsbyer er
opstået. Den energi der findes
bør kunne blomstre i mobiliserede kræfter, når et lokalsamfund står sammen omkring en
udvikling af det nære område.
Projekt Vennelandsbyer skal

således samle kræfter fra flere
lokalområder på Vestsjælland
og Lolland for at sætte en læringsproces i gang der skal
imødegå lokalt forfald og gøre
lokalområdet attraktivt. Denne
proces skal give de involverede
lokalområder erfaringer og ny
viden om projekthåndtering i
forhold til fremtidige projekter.
Der skal arbejdes med en model for, hvordan lokalområder
i landdistrikterne kan indgå i
en proces, der understøtter og
samler det lokale engagement
på tværs af de allerede tilstedeværende forskellige lokale
foreninger af frivillige i landsbyerne.

Processen
Efter nogle overvejelser i lokalrådene, blev det Hashøj Nordvest, der blev de ansvarlige for
projektet. Den lokale aktionsgruppe Landudvikling Slagelse
blev valgt som sekretariatsbistand for at holde styr på tilsagn fra Landdistriktspuljen og
LAG midlerne.
Projektet blev organiseret
omkring en styregruppe be-

Det handler jo ikke kun om overlevelse. men om at sætte fokus på alt
det positive der også er ved at bo
på landet, eller på en ø som Askø,
så det hele ikke kun bliver en snak
om affolkning og Udkantsdanmark
Citat Lisa Mulvad ved besøg hos Hashøj
Nordvest og Hejninge/Stillinge 04.06.2013

stående af Lokalrådet Hashøj
Nordvest, Lokalrådet Hejninge/
Stillinge, Lokalrådet for Halsted samt Askø-Lilleø Beboerforening. Proceskonsulenten
indgik som fast punkt under
møderne for at rapportere om
projektets fremdrift. Styregruppen blev sammensat ved
det første møde i Tappernøje,
hvor repræsentanter fra lokalrådene var til stede. Ved samme møde blev forventningerne
til projektet afstemt.
Den konkrete proces foregik
ved besøg og møder i lokalområderne hvor ressourcepersoner og styrkeområder blev
afdækket. Det var på baggrund
af disse informationer, at der
blev arbejdet med lokal udvikling – både fysisk i området og

Det er OK, at der ikke er den
store opbakning i det daglige,
men vigtigt at vide, at den kan
samles, når der er behov for det.
Citat fra styregruppemøde 11.12.2012

mentalt for at italesætte lokalområderne i en positiv kontekst. Her var proceskonsulenten den udfarende kraft, der
faciliterede møderne og fulgte
op på de ting, der fremkom i løbet af projektperioden.
I løbet af processen valgte Halsted at forlade projektet, da de
drivende kræfter var brugt op
efter et afslag på støttemidler
til forskønnelse af lokalområdet. I kraft af Vennelandsbyer
er der i stedet trådt andre
kræfter til, der nu skal organisere sig og fortsætte arbejdet
for lokalsamfundet. De resterende lokalområder blev tættere knyttet, hvilket i høj grad
skyldtes de besøg, der blev arrangeret i projektforløbet. Her
fyldte man turistbusser med lokale ildsjæle og kørte til AskøLilleø for at lade disse lokale
kræfter mødes og berige hinanden. Det samme gjorde sig
gældende ved genbesøget hos
Hashøj Nordvest og Hejninge/
Stillinge. Der er via de to besøg
blevet opbygget nogle gode
relationer, samt gjort refleksioner over de gode ting ved de
små samfund på landet.
Projektet har nået sin målsætning om, at skabe en bevidsthed omkring de muligheder og
barrierer der er i udviklingen af
lokalområderne. Det er sket på

trods af, at der ikke indgik de 2
sidste lokalråd, som det var ønsket fra starten. Det viste sig,
at blot det, at samle en projektgruppe til nærværende projekt
var en stor opgave i mange lokalområder. Dernæst blev projektets økonomi halveret i kraft
af, at Lokalrådet Hashøj Nordvest ikke kunne og ville tage
den risiko der er forbundet ved
optagelsen af et lån på en kvart
million, for at sikre mellemfinansieringen for LAG midlerne.

Hvad lærte vi
Vi er blevet venner!!! Forstået
på den måde, at der er fundet
et skæbnefællesskab i de udfordringer og glæder der er
ved at bo i små lokalsamfund
på landet. I de møder der har
været mellem projektets parter er der sket en erfaringsudveksling, der har givet liv til nye
tanker omkring udvikling af det
lokale område, samtidig med,
at nye ressourcepersoner er
blevet identificeret.
Især Hashøj Nordvest og Hejninge Stillinge udnytter det nye
netværk til at påvirke hinanden
samt påvirke lokalpolitikere i
forbindelse med kommunens
landdistriktspolitik. Der er samtidig skabt gode relationer til
Askø-Lilleø, og her har man
fået øjnene op for, at det kan
lade sig gøre, at mobilisere lokale kræfter og tage sagen om
lokal forfald i egen hånd. Her
forstås ikke kun fysisk forfald i
området, men også det mentale forfald ved, at man har ladet
sig tryne af negative fortællinger om ”Udkantsdanmark”.
Halsted fik ikke realiseret deres
udviklingsprojekt, sådan som

Vi er meget inspireret af hvordan
Askø har stablet deres købmandsforretning på benene, som bliver
drevet af frivillige. Og hvor ca. 170
hustande - både fastboende og
sommerhusejere har købt et andelsbevis på 1.000 kr., som er butikkens startkapital. Det er en model
som vi måske også kan bruge i
Hashøj Nordvest.
Citat Troels Brandt ved besøg hos Hashøj
Nordvest og Hejninge/Stillinge 04.06.2013

det var tiltænkt. Der kom dog
det positive ud af projektarbejdet, at nye kræfter er mobiliseret i Halsted, så der kan arbejdes videre med en udvikling af
området. Alle lokalområder er
blevet væsentligt mere udfarende, udadvendte og bygger
nye netværk på tværs af forenings- og lokalområdegrænser. Halsted har draget erfaringen, at det kræver en indsats
at imødegå udfordringen om
forfald, og det viste sig at være
for meget for projektgruppen.
Der er dog andre kræfter, der
har taget over, og der tegner
sig et billede af, at man vil gå til
arbejdet i mindre målestok, så
det kan overkommes.
Projektets erfaring med problematikken omkring mellemfinansiering af LAG midler har
i Slagelse Kommune ført til, at
almennyttige projekter kan få
garanterede lån op til 250.000
kr. Slagelse kommune stiller sig
som garant for lånene og hjælper til med at hjemtage lån på
fordelagtige vilkår.

Anbefalinger fra projektgruppen
Anbefalinger
Under projektet er der gjort
en række erfaringer, og ud fra
disse tegner der sig nogle generelle problemstillinger samt
ikke mindst nogle anbefalinger, der kan finde anvendelse i
mange sammenhænge når der
tænkes lokale udviklingsplaner
for de små samfund på landet.
Arbejde med netværk på tværs
af lokalområder, foreninger
og kommunegrænser, giver et
skub på motivationen og åbner
samtidig øjnene for nye input,
samt et nyt syn på det man har
i forvejen. Det kræver en investering i tid, hvilket gør at mange afstår. Indsatsen skal dog
gøres, for udbyttet kan være
stort i forhold til at åbne for
folks ressourcer til at udvikle
deres eget lokalområde.
Det kræver en organisering, at
arbejde med lokal udvikling,
og det kræver en helt praktisk
inspiration. Derfor bør man arrangere ture til andre lokalsamfund og tage åbne drøftelser
af gode og dårlige erfaringer.

Dette projekt har vist, at netop
sådanne ture kan rykke meget i
forhold til lokal udvikling.
Man skal huske at fortælle om
succeserne og ikke mindst fejre
dem. Der er rigeligt med mennesker, der vil påpege den negative udvikling i store dele af
Danmark, men sandheden er,
at der også er rigtig mange
gode historier. De skal frem ikke mindst for lokalområdets
egne borgeres skyld. De gode
historier er drivmiddel til den
lokale selvforståelse og vilje til
at deltage aktivt i lokalsamfundet.
Kogt ned i korte sætninger, så
kan ovenstående sammenfattes således:
1. At arbejde sammen på tværs
af lokalområder giver resultater.
2. Ved at præsentere vores
eget bliver vi bevidste og opdager, hvad vi har og det bringer
stoltheden tilbage.
3. Sæt fokus på organiseringen

lokalt og på tværs for så får
man tingene gjort.
4. Få set på de lokale ressourcer. Det kan være en øjenåbner
for mange.
Projektet har samtidig sat fokus på nogle universelle problemstillinger, der gør arbejdet
med lokal udvikling vanskeligt.
På baggrund af disse problematikker har projektgruppen
følgende anbefalinger i forhold
til landdistriktsudvikling:
1. Skab rammer for netværk på
tværs. Lokal udvikling kan være
en stor mundfuld at gå i gang
med alene.
2. Det nye LAG-program skal
have en enklere procedure og
sikre mellemfinansiering.
3. Lav en lokal landdistriktspolitik og inddrag borgerne f.eks.
gennem § 17.stk 4 udvalg.
Alle 3 punkter er vigtige for, at
få gennemført en lokal udvikling, der kan mærkes og som
kan rykke noget. Konklusionen

er nemlig, at selv om der findes
ressourcepersoner i et lokalsamfund, så kræver det stadig
et sammenspil med andre for
at få nytænkt sit lokalområde
og sætte en udvikling i gang.
Envidere er det af altafgørende
betydning, at finansieringen af
et udviklingsprojekt er mulig
og til at administrere.
Landdistriktsprogrammet har
vist den uheldige tendens, at
problematikken omkring mellemfinansieringen i projektforløbet, rent faktisk blokerer for
den udvikling som programmet
skal understøtte. Det sidste
vigtigt punkt er, at den kommunale politik også rummer en
aktiv landdistriktsindsats, og
at der gives plads til, at udviklingsinitiativer bliver til noget i
lokalområderne og understøttet i såvel embedsværket som
i de vedtagne politikker.

Nøgleanbefalinger i oversigt
Lokal udvikling udføres bedst, hvis man har en vennelandsby at sparre med.
Når der arbejdes med lokal udvikling, så er den mentale
bearbejdning mindst lige så vigtig som de fysiske udviklingstiltag. Mentalt forfald er en langt større barriere end faldefærdige huse.
Lav organisering på tværs af foreninger og få klarlagt de
ressourcer og styrkepositioner der findes i lokalsamfundet. Dette skal gøres inden faktiske udviklingstiltag iværksættes.
Lokal udvikling skal have en plads i den kommunale landdistriktspolitik og understøttes i embedsværket.
Der skal findes en let adgang til finansiering af udviklingsprojekter, da lokalråd oftest ikke har egenkapital eller
mulighed for at optage store lån.

