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Javngyde d.14/5 2021
Hej alle
Hermed forslag til udvikling af Javngyde by. Efter at have deltaget i Webinar d.25/2 2021
fremsender
jeg følende forslag. Jeg ser frem til at høre nærmere.
Se vedhæftede fil.

Med venlig hilsen
      Svend Dyhr

(1)
Skanderborg Kommune.
Landdistrikspolitik@skanderborg.dk
Javngyde d.14/5 2021
Vedrørende udkast til landdistriktspolitikken
Som ejer af ejendommen xxxx i Javngyde,har jeg forslag til en
udvikling i Javngyde by.
Min ejendom er en landbrugsejendom,som tidligere blev drevet
med dyrehold,men som nu udelukkende drives med plantedrift.
Ejendommen består derfor mest af tomme staldbygninger af lidt
ældre karakter.
Mit forslag går derfor ud på at jeg frastykker området,hvor
driftbygningerne og beboelsen ligger,og bygger en ny
landbrugsejendom på mit resterende jord. Nybyggeriet skal
indeholde en beboelsesbygning og en driftsbygning dvs.et
lager/maskinhal,som er nødvendig for den fremtidige drift.
Men et byggeri,der bedre matcher de behov,der vil være i
fremtiden.
De eksisterende bygninger vil herefter blive frasolgt/nedrevet,
Den tomme grund kan bruges til boligbyggeri,eventuelt som
tæt-lav byggeri.Der vil også være mulighed for at udvide området
mod vest,hvis der skulle opstå behov for dette.
I forbindelse med Webinar d. 25/2 2021 var der flere af deltagerne
der gav udtryk for at der manglede ældreboliger i de mindre byer,
for at de ældre borgere kunne blive i lokal samfundet.
På vedlagte luftfoto har jeg angivet hvad der tænkes nedrevet,og
hvor landbrugsejendommen tænkes opført.
Jeg ser frem til at høre kommunens kommentar,og jeg deltager
gerne i videre drøftelse af mit forslag.
Med venlig hilsen
SvendDyhr
xxxxmail
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Kacio Fosdal
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Input fra Alken Borger og Aktivitetsforening til Landdistriktspolitikken
29. marts 2021 23:25:09

Skolerne i landdistrikterne skal bevares, for at underbygge den tilflytning som er
igangværende. Skolerne er et stærkt samlingssted for alle, og der opstår foreninger
omkring en skole pga faciliteter, derved udbygges aktiviteter for hele området.
Ved støne planer/anlæg/private projekter og andre støne emner for en landsby, skal
borgerforeninger så hmiigt som muligt inddrages, således at der er muligheder for at fa
drøftelser i den enkelte landsby.
Kommunen skal arbejde på, at der anlægges mange flere cykelstier og stier i
landdistrikterne, da det vil gavne både de sårbare trafikanter og outdoor tru-ister.
På vegne af ABAF (Alken Borger- og Aktivitetsforening)
Karin Fosdal
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Kære Skanderborg Kommune.
I har igangsat en proces, der skal resultere i udarbejdelse af en landdistrikt politik. Og det
vil Miljøforeningen Dover Sogn vil selvfølgelig gerne bidrage til.
Det gode liv i landdistrikterne i Skanderborg kommune.
Udviklingen af en landdistriktspolitik i Skanderborg kommune må have både landsbyerne og det åbne
lands kvaliteter og muligheder som omdrejningspunkt. For Miljøforeningen Dover Sogn er det særlig
vigtigt at bidrage til at bevare naturen og gøre området til et attraktivt sted at bo og være for alle.  
Miljøforeningen ønsker en udvikling i landdistrikterne, hvor der fremadrettet er plads til både
mennesker og natur. Og det er en anden udvikling, end den der har været i gang de seneste mange
år.
Vi ser gerne en udvikling hvor der lægges vægt på følgende:

Det åbne land.
Udviklingen af store industrielle anlæg til produktion af svin har nået den absolutte
smertegrænse i Dover Sogn, og kan ikke fortsætte.
I landdistrikterne giver det i stedet for mening at give plads til mindre virksomheder med et
økologisk/bæredygtigt islæt som for eksempel håndværksvirksomheder, kreative erhverv,
terapeutiske virksomheder og små landbrugsbedrifter og fødevarevirksomheder. Det vil sikre
en diversitet i områderne til gavn for både beboere og natur.
Vi vil gerne, at en landdistrikt politik understøtter etablering af denne type af virksomheder i
området.
Landsbyerne i Dover Sogn
·
Der sker specielt i Alken en udvikling af landsbyerne, hvor nye huse skyder op, og der er i
Alken planer om mange flere nye tilflyttere i de kommende år.
Det er dejligt at vores landsbyer udvikles, men det kommer også til at give udfordringer når
de nye beboere skal tilpasse sig til de særlige ulemper, der er forbundet med den intensive,
tunge trafik med landbrugsmaskiner og gylletransporter, der sker gennem vores landsbyer i
hele vækstsæsonen. Vejene er smalle og der er ingen fortove hvor de bløde trafikanter kan
søge dækning. Det kan komme som en grim overraskelse for de mange nye tilflyttere.
Vi vil gerne, at en landdistrikt politik understøtter en beskyttelse af de bløde trafikanter på de
små veje i hele området, og ikke mindst ind i gennem landsbyerne, hvor beboerne skal
kunne færdes frit uden at frygte for de tunge transporter.
Etablering af stier i det åbne land
·
I takt med at markerne er blevet større og større i kraft af sammenlægningen af landbrugene,
er mange småbeplantninger, skel og markveje forsvundet over de seneste årtier. Det betyder
desværre, at mulighederne for at gå en tur i landskabet er blevet færre omkring mange
landsbyer og i det åbne land. Udfordringerne ved etablering af ny natur og stier ude i
landskabet er først og fremmest ejerforholdene og økonomien. Ved alle vores landsbyer er
de omgivende arealer ejet af private lodsejere og anvendt til jordbrugsformål.
Vi vil gerne, at en landdistrikt politik understøtter etablering af flere stier i det åbne land i
samarbejde med de private lodsejere, så både nuværende og kommende beboere i

landdistrikterne kan få glæde af den natur, der omgiver os.
Med venlig hilsen
Ann Bertelsen
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Kære politikere og embedsmænd i Skanderborg
kommune
Tak for et veltilrettelagt, velgennemført og spændende møde, den 25.2. - om vores
kommende landdistriktspolitik.
Jeg sad foran min skærm og nød, at være en del af Skanderborg kommunes
”landdistriktsrødder” – i direkte dialog med Jer fra Fælleden - om udvikling af de
rammer, der skal rumme fremtidens nødvendige og gerne banebrydende visioner, så vi
sammen skaber bæredygtige lokalsamfund – og dyrkede og naturlige, sunde og
harmoniske landskaber.   
Det var fantastisk at være en del af så stor en gruppe mennesker, der alle brænder for
dette arbejde. Jeg følte at vi, der bebor landområderne, blev hørt og taget alvorligt af
Jer, der har mandatet til at bestemme retningen og få tingene sat i værk. At I er blevet
opmærksomme på, hvor unik en energikilde de lokale fællesskaber i landsbyerne er, og
at de kan bruges til at løse store problemer som klima, social arv, sundhed og
ensomhed. Hvis vi vil.
Vi er ikke mere os og Jer. En følelse, at vi er fælles om det her, har sneget sig ind!  Det
lover godt for vores ”Skanderborgske reservat”!
Jeg deltog i gruppen om Udvikling og bosætning. Her kom vi alle til orde, for at fortælle
om, hvad vi havde på hjerte. Tiden løb dog hurtigt, så vi nåede kun at nævne og ikke
helt at udfolde vores visioner. Jeg beskriver derfor et par af dem, jeg fortalte om – plus
lidt mere.
Mht. de store linjer i landdistriktspolitikken er det min fornemmelse, der er en vis
enighed om, at det 21. århundredes dagsorden, i Skanderborg kommune, har de 17
verdensmål som pejlemærke.
Og – at ny, relevant viden og visionære ideer og principper vil finde en plads, i vores
fremtidige landdistriktspolitik.
Mine input er derfor pragmatiske. Det er eksempler på visionære fremtidsscenarier som jeg sammen med en lille gruppe har udviklet over årene - ting vi har drøftet, igen
og igen, vendt og drejet, ting vi tror på, tiden vil modne – ting som vil imødekomme
fremtidens udfordringer, ting vi drømmer om, en dag bliver til virkelighed – gerne i vores
landsby, måske i andre landsbyer også?
Noget er allerede kommet langt!
Vi har i mange år ønsket små, gode lejeboliger - så vi kan blive boende i vores landsby
som gamle – og nu er vores bøn om et almennyttigt, aldersintegreret bofællesskab
blevet hørt - og det ser formodentlig dagen lys indenfor de næste fem år.
Vi er en lille gruppe, der er inviteret til et samarbejde med Midtjysk boligselskab om
udformningen – og vi vil selvfølgelig prøve at få så mange af vore visioner ”bygget ind i
det”, som det lader sig gøre.
Og hvem ved? De andre projekter vi har ”diskuteret på”, i årevis, er måske blevet
mindre tovlige, her i vores hurtigt foranderlige verden.

Følgende er en ultrakort beskrivelse af projekterne. Det betyder, at rigtig meget, det
meste, ikke er med – men hvis punkt 7, Landdistrikts-tænketanken, bliver en realitet, vil
det være et oplagt sted at møde frem og folde ideerne og vores tanker ud – for nogle
der vil være med til at udvikle dem videre, sammen med os….!

1) Bonderøvsgårde – det 21. århundredes husmandssteder? En oprindelig
konventionel gård med 150-200 hektar (kaldet en modergård), udstykkes i et
antal lodder (matrikler, kaldet husmandssteder) af 7-10 tdr. land. Imellem
gårdene laves grønne kiler til Tiny-houses, dyrkning af frugttræer, frugtbuske,
skovhaver ol. De nye bosætninger indgår i en slags andels-tanke-fællesskab om
nødvendige maskiner mm., placeret på modergården. Sammen vil indbyggerne i
de nye gårde og huse fremme økologisk dyrkning af jorden i ”mindre-stor-skala”.
De kan have fælles dyr på overdrevet og yde delvis selvforsyning til det lokale
opland, de større centerbyer – f.eks. ved at drive en stor fælles gårdbutik på
modergården osv. Byfolk fra oplandet kan deltage i kogræsserlaug mm. mm.
Folkene fra Tiny-housene er til rådighed, når der skal bruges mange hænder, i
høsttiden f.eks. Flere jeg kender, her i området, har fået forespørgsler fra unge i
Århus og andre storbyer – om der er nogle nedlagte husmandssteder at købe
eller leje, i vores område? Gerne hvor man kan bo flere familier sammen. Det
må nødvendigvis, til en start, være andels- eller lejede gårde, så de unge i
20’erne også kan være med. Vi skal om tænke måden vi bor og bygger og
dyrker på!
2) Bæredygtighedshøjskolen - den nye tids højskole, hvor alle skal have
fingrene lidt i mulden, uden vi alle behøver at blive bønder igen! Læring om
bæredygtig levevis og udvikling og opbygning af bæredygtige samfund. Elever:
”Alm. højskoleelever” plus omegnens befolkning fra landdistrikterne, der kan
deltage i højskoleaftner og korte kurser. kurser.
Vigtigt at der i landdistriktspolitikken gives mulighed for at bygge nyt på gamle
fundamenter og at gamle bygninger kan bruges til helt nye formål - og også
bebos af flere end en familie! Fantastisk tanke, om en af svinefarmene, i et tæt
bebygget område, kunne ”konverteres” til en bæredygtighedshøjskole….
3) Bofællesskabet - almennyttigt, aldersintegreret, et par boliger tilpasset
liberalt erhverv og måske nogle boliger til sent udviklede (Hertha-effekten) – en
lille socialøkonomisk virksomhed med et antal arbejdspladser - ingen skal lades
tilbage – vi skal bo blandet – sovebyer er ikke bæredygtige – fremtidens
boligkvarterer skal indrettes til at rumme mange forskellige slags mennesker,
deres behov for aktivitet, arbejde mm.
4) Badehuset - kan vi optimere folkesundheden her i vores nærområde? Tage
hinanden med i livgivende bade, (efter japansk model – med stille småsnakken i
det varme vand, før den kolde dukkert) – lang tid inden småskavanker bliver til
problemer og kroniske lidelser? Når du fylder 55 – får du ydermere et klippekort
til 12 krops-behandlinger om året. Det kan være massage, zoneterapi eller
andet. Du booker tid hos Badehusets behandlere for en flad 50’er pr. gang.
Resten af behandlingen betales af sundhedssystemet, ud af de mange kroner
de kommer til at spare på vores rettidige egenomsorg, i landsbyens badehus!
Badehuset er åbent for alle og drives af frivillige!
5) De gamles fripleje-hjem til 12 personer! Tilsyneladende er det økonomisk
muligt at drive et lille friplejehjem. Vi ønsker det skal være for alle, raske som
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Kære Byråd i Skanderborg Kommune
Vedlagt er LandsbyFORUMs input til den kommende landdistriktspolitik i Skanderborg
Kommune.
Med venlig hilsen
Det konstituerede Repræsentantskab for LandsbyFORUM
Jørgen Schytter, formand for for De7Dale (Foerlev, Hårby, Jeksen, Mesing, Nr.
Vissing, Søballe, Veng)
Brian Toft, formand for Voerladegård Borgerforening (Voerladegård, Dørup)
Morten Rose Vilholm, formand for Lokalrådet Ejer Bjerge (Tebstrup, Ejer, Riis,
Tåning, Horndrup)
Landsbyrådet Herskind-Skivholme-Herskind Hede (Herskind, Skivholme)
Ove Krogsøe, bestyrelsesmedlem Borgerforeningen i Gl. Rye (Gl. Rye, Glarbo) &
Landsbysamvirket
Ditte Jensen, formand for ‘Liv i Landsbyerne’ (Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup,
Svejstrup)
Helene Simoni Thorup, formand for Stjær Sogns Borgerforening
Jeanine Marie Bonadies, bestyrelsesmedlem i Stjær Sogns Borgerforening &
Landsbysamvirket
Ulla Palm, borger i Stjær
Peter Westphal Riis udpeget repræsentant for Hylke Landsbyråd (Hylke, Brørup,
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Brian Ladefoged, bestyrelsesmedlem fra Byselskabet Virring & omegn (Fruering,
Vitved, Hvolbæk)
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LandsbyFORUMs bidrag til landdistriktspolitikken 2021
LandsbyFORUM opfordrer til, at der - som en del af den nye landdistriktspolitik - nedsættes
et repræsentativt organ på tværs af landsbyerne. Et organ, der kan være bindeled mellem
lokalsamfundene i Skanderborg Kommune og sparringspartner med politiske og
administrative institutioner, som har indflydelse på landdistriktsområdet i Skanderborg
Kommune.
Det er af afgørende betydning, at dette organ bliver repræsentativt og hviler direkte på
skuldrene af de aktive og frivillige landsbyforeninger som lokalråd, landsbylaug og
borgerforeninger i Skanderborg Kommune. Disse lokale landsbyforeninger betegnes
forskelligt, men har funktion som værende repræsentanter for landsbyen(er) og arbejder
aktivt for at fremme de lokale interesser, kommunikation og initiativer til gavn for områdets
beboere.
Ved repræsentativt organ forstås en sammenslutning bestående af en repræsentant fra
hvert landsbysamfund. Denne sammenslutning vælger et repræsentantskab, som har faste
samråd med politikere omkring udpegning af indsatsområder, evaluering af projekter og
revideringer af politikker, som berører landdistrikterne. De faste samråd kan foregå via fire
årlige møder med fem politikere, én fra hvert udvalg.
Dette organ har også høringsret.
Lokale sager varetages fortsat lokalt af de enkelte landsbyforeninger via deres fortsatte
direkte kontakt med det politiske niveau på Fælleden, men sager kan bringes op i det fælles
organ, hvis det handler om overordnede kollektive interesser.
Vi har valgt at kalde dette organ for LandsbyFORUM.
Styrk civilsamfundet - og lad det spille en større rolle
Ud over at være en samling huse er en landsby først og fremmest en samling mennesker.
Lokal udviklingskapacitet handler om menneskene i landsbyerne, og hvad vi selv i
landsbyerne kan gøre for at skabe den bedste udvikling i vores landsby (bottom-up tilgang).
Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for, at I byrådspolitikere og administrationen med
jeres viden og kommunale forståelse styrker civilsamfundet ved at formalisere og anerkende
samarbejdet med os (top-down tilgangen). De to tilgange går hånd i hånd. Så sparring,
idé-udveksling og erfaringer kan deles omkring et bord - i et mere tillidsbaseret og åbent
forum.

I mange landsbyer findes et kreativt opfinder-lag, som prøver at finde løsninger på vores
samfundsudfordringer. F.eks. supplere den kollektive trafik, udarbejde lokale, grønne
klimatilpasninger, bygge mødesteder, hvor fællesskaberne kan vokse, passe torvet osv.
I har mulighed for at lade civilsamfundets ressourcer spille en langt mere afgørende rolle for
udformningen af strategien end i traditionel byplanlægning. Vi mener selv, at vi kan bidrage
og stiller os til rådighed med samarbejde og arbejdskraft. Det handler ikke om at tilkæmpe
os et større stykke af kagen, men om at indgå i et forpligtende fællesskab.
I landsbyerne er beboerne optaget af at være aktive medborgere og medskabere af den
service og de muligheder, der tilbydes lokalt. Det handler om at samle folk omkring
initiativer, der fremmer det gode samfund. Ikke kun for en snæver kreds, men med borgere,
virksomheder, institutioner og foreninger, så vi sammen kan finder fælles løsninger.
Men idérigdom og handlekraft er ikke nok. Vi har brug for hinanden. Civilsamfundet, det
politiske og det administrative niveau har brug for hinanden.
Samskabelse er en svær disciplin, og den kræver tillid og åbne dagsordener. Til gengæld
ligger der et stort potentiale gemt i de nye alliancer mellem borgere og kommunen.
Tradition for medborgerskab og frivillighed
I landsbyerne findes en lang tradition for medborgerskab og frivillighed, som er dybt
forankret i landbokulturen. Ved at anerkende os (landsbyboerne) som en medspiller vil I
styrke os og den nære dialog. Det vil give os ejerskab og medansvar. Vi står som garant for
virkeligheden og praktikkerne. Politikerne er borgernes repræsentanter i forvaltningen - og I
har en kommunal indsigt og forståelse. Sammen kan vi lægge grunden til et stærkt
samarbejde.
Vi er klar over, at I som politikere allerede har en god dialog med mange landsbyer. Og det
vil I ganske givet også have fremadrettet. Men ved at formalisere samarbejdet via faste
samråd vil I styrke civilsamfundets rolle. Det vil bidrage til at drive en sammenhængende,
langsigtet, inddragende og helhedsorienteret planlægning, trods skiftende byråd og
forvaltninger hen over årene. Det er helt naturligt, at LandsbyFORUM vil fungere som
kommunens dialogmøder, som på nuværende tidspunkt arrangeres sporadisk.
Mange nævner, at kommunesammenlægningerne nok gav nogle stordriftsfordele og også
løftede fagligheden, men at der skete et tab af direkte kontakt med borgerne. Folk var vant til
i langt højere grad at blive inddraget og efterlyser nu kontakt og samarbejde.
Der er opstået et behov for at fokusere på det lokale, det sted vi bor, fordi, for det er der, vi
kan gøre en forskel. Helt konkret er der opstået et behov for at skabe et bindeled mellem
lokalsamfundene og byrådet. Et bindeled som er forankret i landsbyerne og vores lokale,
repræsentative foreningsliv og som aktivt arbejder med lokalsamfundene.

Billedtekst: Ved at etablere et LandsbyFORUM som bygger på de de aktive og frivillige

landsbyforeninger (lokalråd, landsbylaug og borgerforeninger) i Skanderborg Kommune vil
informationer let flyde fra den enkelte landsby til et fælles forum - og videre frem til politikere og
embedsmænd. Det virker selvfølgelig begge veje. Så informationer fra kommunen kan deles direkte
med borgerne i den fælles sammenslutning af landsbyer - og videre ned i de enkelte
landsbyforeninger og frem til borgerne. Her tages vores lokale landsby-hjemmesider, mail-grupper,
FaceBook-grupper, landsbyaviser, nyhedsbreve og gammeldags informationstavler i brug.

Landsbyerne kan inspirere hinanden
Ud over at virke som et samlet kontaktled til kommunen kan en sammeslutning af landsbyer
også virke som et forum, hvor landsbyerne kan fortælle de gode historier med henblik på at
kunne udbrede og lære af hinandens erfaringer. Eller hjælpe hinanden med at løse
udfordringer.
Vi vil kunne iværksætte aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen, gerne i
samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs-partnere, regionsråd,
interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen.
Vi så det eksempelvis med Landsbykonferencen, som blev afviklet den 19. september 2020.
Desuden arbejdes der på at lave en Landsbyfestival (Festi’land) den 4. september 2021,
som sætter spot på landsbyerne som kultursted.

Erfaringer fra andre kommuner
Mange kommuner har nedsat et repræsentativt organ på tværs af landsbyerne som
bindeled mellem lokalsamfundene og de lokalpolitiske udvalg. Erfaringerne fra Viborg
(Vibland, Viborgs landsbysammenslutning) og Sønderborg (Landsbyforum) viser, at når
landsbyerne sætter sig sammen omkring et bord, ændres dynamikken.
Tidligere holdt politikerne møde med hver enkelt landsby, som hver ville have noget
forskelligt - nogle en cykelsti, nogle en rundkørsel, andre penge til renovering af torvet, osv..
Der blev kæmpet fra tue til tue. Ved etablering af et repræsentativt fælles organ ændrede
samarbejdet sig fra at have karakter af ‘gavebod’ til et samarbejde, hvor viden og inspiration
blev delt på tværs både landsbyerne imellem og mellem landsbyerne, politikerne og
forvaltningen. Det resulterede i konstruktive medspillere på begge sider af bordet og har
givet et gunstigt samarbejde. Man er blevet hinandens bedste sparringspartnere, og
meldingen lyder samstemmigt: ‘Vi er blevet langt bedre til at opnå de mål, vi sætter os for i
fællesskab’ (Kilde: Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator i Sønderborg & Lone
Kastbjerg, formand for Vibland)
Landdistriktskoordinator - én indgang til kommunen
Skanderborg Kommune har afsat penge til en landdistriktskoordinator i en halvtidsstilling. En
kommunalt ansat, der i samarbejde med borgerne på landet, skal bidrage til udviklingen i
landdistrikterne. I øjeblikket arbejder administrationen på, hvordan sådan en stilling skal
rammesættes. Vi hilser med stor glæde det nye initiativ velkomment.
I LandsbyFORUM har vi med interesse fulgt, hvordan andre kommuner har indsat en
landdistriktskoordinator.
Det er af afgørende betydning, at stillingen ikke spredes ud på flere personer i kommunen,
men samles i én udadvendt og velkendt kontaktperson til den kommunale administration. En
landdistriktskoordinator skal have støvlerne plantet i landsbyerne - og være sekretær for den
nye repræsentative sammenslutning af landsbyer, som naturligt vil give den optimale
kontaktflade og dialog.
Det gir’ den bedste koordinering, når én person er tovholder, og derved får mulighed for at
bevare overblikket og samle trådene. I landsbyerne går mange tiltag nemlig på tværs af
forvaltninger og afdelinger. Det handler om arbejdet med bosætning, jobskabelse, turisme,
kulturelle tilbud, sport, foreningsliv, sundhed, fødevarer, børn, unge, ældre, natur, klima og
miljø. Den nye landdistriktskoordinator skal understøtte den brugerdrevne innovation,
projektstyring og nytænkning til gavn for hele kommunen.
En landdistriktskoordinators hovedopgave er at styrke bindeledet mellem landsbyerne og det
administrative- og politiske niveau - og det gøres nemt og helt naturlig som sekretær for
LandsbyFORUM - tæt på både landsbyerne og kommunen.
De negative røster
Det er en udbredt holdning blandt nogle politikere i Skanderborg Kommune, at landsbyerne
er meget forskellige - og vi derfor ikke kan noget sammen. Det har været udgangspunktet for
den måde, Landsbysamvirket er sammensat på. Men er landsbyerne for forskellige til at
kunne noget sammen? Det er fuldstændig korrekt, at landsbyerne er meget forskellige, og

det skal vi bevare. Men det er meget forkert, at tro, at vi ikke kan noget sammen. Når
samtalerne sættes i gang, styrkes dialogen og samarbejdet på tværs, og vi bliver bedre til at
sætte fælles mål og opnå dem. Jo mere vi lyser på hinanden jo mere skinner vi selv.
Men hvad med Landsbysamvirket? Vi har indledt samarbejde med Landsbysamvirket og
arbejder på at opnå fælles fodslag for vores fælles sag. LandsbyFORUM supplerer
Landsbysamvirkets arbejde, som primært består af uddeling af midler og udpegning af Årets
Landsby. Det gør vi i form af vores repræsentativt organiserede, politisk funderede arbejde
med udvalgene i byrådet. Vi har aftalt med Landsbysamvirket, at vi sammen gør lagkagen
større - at vi nu er flere, der arbejder i landsbyerne og landdistrikternes interesse; at vi med
fælles kræfter kan løfte opgaven. Når de gode kræfter slås sammen, udgør vi en fælles
driftsikker paraply for landsbyerne i Skanderborg Kommune.
Den positive hensigtserklæring
LandsbyFORUM stiller sig til rådighed som repræsentativt bindeled mellem Skanderborg
kommune og landdistrikterne i sager, der har overordnede kollektive interesser for
landdistrikterne. Vi stiller os til rådighed med samarbejde og arbejdskraft - og vil sammen
arbejde vedvarende for at opfylde de 17 Verdensmål. Det handler ikke om at tilkæmpe os et
større stykke af kagen, men om at indgå i et forpligtende fællesskab.
Med venlig hilsen
● Liv i Landsbyerne (Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup)
● Hylke Landsbyråd (Hylke, Brørup, Ustrup, Båstrup)
● De Syv Dale (Foerlev, Hårby, Jeksen, Mesing, Nr. Vissing, Søballe, Veng)
● Landsbyrådet Herskind-Skivholme-Herskind Hede (Herskind, Skivholme)
● Lokalrådet Ejer Bjerge (Tebstrup, Ejer, Riis, Tåning, Horndrup)
● Byselskabet Virring & omegn (Fruering, Vitved, Hvolbæk)
● Borgerforeningen i Gl. Rye (Gl. Rye, Glarbo)
● Stjær Sogns Borgerforening
● Voerladegård Borgerforening (Voerladegård, Dørup)
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Bilag 1: De fælles budskaber
Input til landdistriktspolitikken

Landsbyerne samler sig i et Landsbyforum, som står på skuldrene af foreningslivet i landsbyerne.
● LandsbyFORUM er en netværksorganisation. Hver landsby udpeger en person, som
repræsentere landsbyen. En klynge af landsbyer kan vælge at lade sig repræsentere af en
fælles repræsentant. Møderne er åbne - og alle kan deltage.
● På LandsbyFORUMs årsmøde vælges et repræsentantskab. Hver landsby har en stemme
(også selvom flere landsbyer evt. er samlet i en klynge). Man er en landsby, når man har et
byskilt.
● Repræsentantskabet afholder faste samråd med politikere omkring udpegning af
indsatsområder, evaluering af projekter og revideringer af politikker, som berører
landdistrikter og landsbyer. De faste samråd kan foregå via 4 årlige møder med 5 politikere,
en fra hvert udvalg.
● LandsbyFORUM har høringsret.
● Landsbyerne har hver især deres særkende, der skal værnes om og udvikles. Lokale sager
varetages fortsat af de enkelte lokalråd, borgerforeninger og bylaug.
● LandsbyFORUM har en hjemmeside med kontaktoplysninger på LandsbyFORUM og
Repræsentantskabet samt lokale borgerforeninger, bylaug og landsbyklynger. Her skal man
kunne finde LandsbyFORUMs lokale udviklingsplaner, oversigt over åbne møder, kurser,
fonde, indsatsområder, aktuelle debatter og høringer.
● Hvert andet år afvikler LandsbyFORUM en Landsbykonference - og imellem konferencerne
højskoleaftener om hotte emner inden for landdistriktsudvikling.
Kommunen skal understøtte det lokale engagement
Det er vigtigt at styrke landsbyens evne til at tage hånd om sin egen udvikling.
● Større fleksibilitet i planlægningen, afhængigt af den enkelte landsbys ønsker
● Skabe sammenhæng i landdistriktspolitikken på tværs af andre politikker.
● Vi ønsker én landdistriktskoordinator med fokus på samskabelse, dialog og
borgerinddragelse - som kontaktled til kommunen. En og samme person, ikke en
halvtidsstilling fordelt over flere medarbejdere.
● Frivillig mulighed for “pedel-ordning“ til løbende vedligehold og hjælp med
forbedringsprojekter - forstået på den måde, at landsbyen får det budget, som kommunen
ellers bruger på vedligehold af f.eks. byens torv eller legeplads. Landsbyen vil ofte kunne
bruge pengene mere cost-effektivt - og i bedre tråd med landsbyens ønsker. Hver landsby
må selv træffe beslutning om, hvorvidt det ønskes at indgå i pedel-ordningen eller ej.
● Understøtte Landsbykonferencen og anden kompetenceudvikling.

Bo- og livsformer
Fremtiden stiller høje krav til byggeri og arkitektur, derudover miljø og klima. Der skal tages højde
for bl.a. natur, kultur og nye familiemønstre.
● Der er en stigende efterspørgsel på flere attraktive lejeboliger, så man kan blive gammel
eller skilt på landet.
● Understøtte et varieret udbud af boligtyper og forskellige bosætningsmuligheder, herunder
understøtte alternative boligformer, f eks. indretning af bofællesskaber på
landbrugsejendomme.
● Understøtte et afbalanceret boligbyggeri tilpasset den enkelte landsby.
● Vi ønsker samarbejde med kommunen omkring by-udvidelser, f eks. muligheden for at tage
hensyn til bevarelse af landsby-præget og adgangen til natur og stier.
● Strategi for fordeling af lejeboliger og almennyttige boliger mellem landsbyer.
● Parcelhuset er for mange en attraktiv boform. I fortiden har der desværre været tradition
for, at parcelhuskvartererne lukker sig om sig selv. Der er behov for at åbne dem op mod
den øvrige landsby og det omkringliggende landskab. Og der er behov for større variation i
boligstørrelser og -typer i parcelhuskvarterne.
Erhvervsudvikling og turisme
● Synliggøre og udvikle landdistrikternes potentiale på erhvervs- og turismeområdet.
● Understøtte et tæt samspil mellem erhvervsliv og kommune for at forbedre miljøet for
eksisterende virksomheder, iværksættere, vidensdeling og netværkssamarbejde.
Trafik, mobilitet og infrastruktur
● Trafiksikkerhed og trafikdæmpning er et fokusområde for landsbyerne.
● Sikre skoleveje og pendling på cykel understøttes med cykelstier.
● Sikring af en god digital infrastruktur i alle områder, så alle har kendskab til trafikale tilbud.
● Sikre at alle har adgang til kollektiv trafik.
● Understøtte borgerbaserede samkørselsordninger som f.eks. delebilsordninger,
kør-med-stoppesteder og lignende tilbud.
● Tilstræbe støjdæmpning i negativt berørte områder i landdistrikterne.
Mere natur og biodiversitet
Mange flytter til landdistrikterne pga. de naturmæssige kvaliteter, men der ligger en udfordring i at
forbedre adgangen til naturen, hvor der samtidig tages hensyn til jordbrugserhverv og dyreliv.
● Sikring af eksisterende stier, natur og kulturarv i landskabet.
● Arbejde for udvidelse af de rekreative muligheder.
● Understøtte etablering af nye naturområder og mere biodiversitet.

Energi, klima & ressourcer
● Understøtte bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Så når vi
forbruger af naturen gør vi det så lidt som muligt og udnytter ressourcen på bedst mulig vis.

●

●

Aktivt arbejde for en forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus så
udledning til luft, vand og jord væsentlig reduceres for at minimere negativ indvirkning på
landdistrikterne.
Udnyttelse af landdistrikternes potentiale til at nedbringe CO2 udledningen.

Uddannelse & dannelse
De lokale skoler er omdrejningspunktet for udvikling i landdistrikterne. På skolerne foregår mange
samlende aktiviteter, der involverer alle borgere i landdistrikterne herunder børn, forældre,
bedsteforældre, foreningsaktive og foreningernes brugere.
● Skolerne er en vigtig del af udviklingspotentialet i landdistrikterne og besvares gennem et
forpligtende samarbejde.
● Adgang til ungdomsskoler og -klubber, også for landsbyer i kommunens yderområder. Et rigt
ungdomsliv på landet fordrer et ungdomsskoletilbud, der kan benyttes. Enten ved at skaffe
en trafikløsning, der er brugbar for hele kommunens ungdom eller ved at flytte underviseren
ud i klubberne i de tilfælde, der er behov for det.
Kultur og fællesskab
Kultur og fællesskab i kommunens landdistrikter udspringer overvejende af de initiativer, der tages
af de lokale foreninger, klubber og privatpersoner. Dette har stor betydning for lokalsamfundene og
er en løftestang for det gode liv.
● Understøtte det sociale liv i landdistrikterne.
● Understøtte adgang til attraktive lokale samlingssteder.
● Øremærke puljer til kulturtiltag i landdistrikter.
Bæredygtighed
● Skabe en bæredygtig sammenhæng mellem bosætning, erhverv, uddannelse, kultur, trafik,
adgang til naturen og biologisk mangfoldighed.
● Enhver uanset landbo, landsbybo, skovbo, søbredsbo, bjergbo eller anden status sikres lige
adgang til inddragelse i sociale, økonomiske og politiske beslutninger (Verdensmål nr 10:
Mindre ulighed).
● Byudvikling skal gøres mere inkluderende. Det skal ske med en direkte inddragelse af
civilsamfundet i byplanlægning og forvaltning, som opererer regelmæssigt og demokratisk
(Verdensmål nr 11: Bæredygtige lokalsamfund)
● Sikre lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på
alle niveauer (Verdensmål nr 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner).
● At støtte hinanden i vedvarende at arbejde for FN’s 17 Verdensmål.

6.
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ole Jeppesen
Landdistriktspolitik
Kommentar
25. februar 2021 21:30:49

Tak for et godt initiativ.
Idébank vedr Landdistrikterne:
Jeg er enig i, at der skal afholdes landdistriktskonference med jævne mellemrum - måske
hvert andet år. Netop fordi det er et godt sted at udveksle idéer. Men samtidig bør der
oprettes en online idébank med beskrivelser og visualiseringer af støttede projekter. Det
ville nå ud til andre end "Tordenskjolds soldater", som kommer til konferencer m.m.
Mange hilsner,
Ole Jeppesen
On 24. februar 2021 10.02.44 Landdistriktspolitik <Landdistriktspolitik@skanderborg.dk> wrote:

Kære Ole Jeppesen Deltager på borgermøde
Mange tak for din tilmelding til online borgermødet om Landdistriktspolitik torsdag den 25.
februar kl. 19.00 –21.30
Vi er glade for du vil deltage. Du har tilmeldt dig workshop om Udvikling og Bosætning gruppe
5
Er du nybegynder i onlinemøder eller i Teams, så se nederst i mailen, vi skal nok hjælpe.
Der er to mødelinks til mødet.
1. Indledende og afsluttende fælles borgermøde landdistriktspolitik
Mødet her starter kl. 19 – log gerne på 5-10 minutter før mødets start (Husk at hold
din mikrofon slukket)
2. Gruppe 5. Udvikling og Bosætning
Mødet her starter ca. 19.25 – der gives besked på fællesmødet når I skal logge af møde
1 og logge på gruppemødet.
3. Indledende og afsluttende fælles borgermøde landdistriktspolitik
Efter gruppemødet skal du logge ind på fællesmødet igen – her bruger du Link til fælles
borgermøde
Program
Indledende og afsluttende fælles borgermøde landdistriktspolitik
Borgmester Frands Fischer byder velkommen.
Kort om arbejdet med Landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune
Dernæst oplæg ved Mikael Leicht Danielsen, leder af Gis og Kortteam, Skanderborg
Kommune.
Hvor mange bor i landsbyerne og på landet i kommunen og hvordan har det
udviklet sig.
Videre i workshopgrupper – hvordan og hvornår.
Workshopgrupper     

Her skal du følge dette link Gruppe 5. Udvikling og Bosætning for at komme til den
gruppe du har tilmeldt dig.
Gruppemøderne ledes af en byrådspolitiker med hjælp fra referent.
Alle giver sit input til emnet.fæ
Kl. 20.20 afsluttes gruppemødet og her går du tilbage til fællesmødet.
Tilbage til Indledende og afsluttende fælles borgermøde landdistriktspolitik
Gruppeformanden samler op på drøftelser og input fra gruppen.
Spørgsmål og videre proces frem.
Tak for i aften.
Hjælp til selvhjælp – online møder
Er du utryg, eller skal du bare se om din pc/ telefon/ tablet virker på Teams møder?
Så står vi klar onsdag den 24. februar kl. 17.00 – 18.00, hvor vi holder vi et testmøde.
Her klikker du på det 1. mødelink :
Indledende og afsluttende fælles borgermøde landdistriktspolitik
Vi prøver også at gå i grupper.
Du kan altid prøve at klikke dig ind i møderne – måske er der andre der tester.
Se evt. også vejledningen inden på https://www.skanderborg.dk/politik-og-llesskab/
udvikling-i-kommunen/landdistriktspolitik/se-hvad-der-sker/vejledning Ring hvis alt
driller på onsdag til undertegnede.
Venlig hilsen
Skanderborg Kommune
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Karen Aagaard Rasmussen
Landdistriktspolitik
Landdistrikstpolitik Skanderborg kommune
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Undertegnede ønsker at have indflydelse på landdistriktspolitikken i kommunen, .docx

Jeg håber vedhæftede kan inspirere til at gøre landdistriktspolitikken i Skanderborg
mere “demokratisk” så der fremover også bliver taget hensyn til almindelige borgere, der
er bosat på landet.
Mvh
Karen Rasmussen
Sendt fra Windows Mail
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landdistriktspolitik@skanderborg.dk

Undertegnede ønsker at have indflydelse på landdistriktspolitikken i kommunen, med følgende forslag som
relaterer til miljøgodkendelser af husdyrbrug:
1: Jeg ønsker at kommunen for at beskytte grundvandet, skal arbejde på at store husdyrbrug bliver flyttet
fra grundvandsliste 1, hvor den står sammen med boliger og andre mindre grundvandstruende
virksomheder som børneinstitutioner medborgerhuse, vandrehjem og lignende, til grundvandsliste 2 som
er potientiel grundvandstruende virksomheder der er kendetegnet ved at have oplag af eller anvendelse af
mobile forureningskomponenter.
Staten har inddelt virksomheder, anlæg og andre byudviklingsformål i tre kategorier/lister alt efter, hvor
stor risikoen er for, at aktiviteten kan forurene grundvandet Listerne er vejledende. Det betyder, at
Kommunen i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om en virksomhed eller et anlæg udgør en risiko for
grundvandet, og hvilken liste virksomheden eller anlægget tilhører.Virksomheder på listen kan efter en
konkret vurdering vise sig reelt ikke at udgøre en trussel for grundvandet. Ligeledes kan virksomheder og
anlæg, som ikke er nævnt i listerne, vise sig reelt at udgøre en risiko.

2. Jeg ønsker også at Skanderborg kommune fremover bruger de muligheder husdyrereguleringen giver, for
at regulere tung trafik igennem landsbyer og de muligheder der er for at regulere kørselstidspunkter for
tunge køretøjer på til og frakørsler til landbrugsejendommene- når der bliver givet miljøgodkendelser til
udvidelser af husdyrbrug. Det er ikke tilfældet i dag, hvor betingelserne i miljøgodkendelserne ofte bliver
efterfulgt at en masse undtagelser og vege formuleringer, som lader det være op til den enkelte landmand,
af afgøre hvilke hensyn der skal tages til naboer, med hensyn til køreruter og kørselstidspunkter.
Der bør i miljøgodkendelserne stilles krav om at der bliver kørt på interne markveje i stedet for som i dag,
hvor man kører igennem landsbyer og tæt op af private boliger. Markveje bliver i mange miljøgodkendelser
nævnt som primære transportveje og bliver brugt som argument for at der ikke bliver kørt ret meget på de
offentlige veje, som nabo oplever man at det ikke er det der sker. Det er klart at der skal være forståelse
for, at der undtagelsesvis kan blive behov for at omgås betingelserne, bla. hvis der er frosne eller våde
marker, der har forsinket udbringningen af gylle, så tankene er ved at løbe over. Det skal i så fald være op
til forvaltningen at give den tilladelse i den aktuelle situation.
Der er ingen tvivl om at mulighederne er der, i det nedenstående er miljømedarbejder Irene Poulsen citeret
for at sige: Endelig kan der stilles krav om, at til- eller frakørsel af foder, gødning m.v. kun må ske på
bestemte tidspunkter. ”
Efter at Skanderborg kommune i 2020, henvendte sig til Folketingets miljø og fødevareudvalg, om den
manglende indflydelse på husdyrsager, udtalte miljøminister Lea Wermelin følgende om de krav
kommunerne kan stille, til regulering af transport på adgangsveje: ”Husdyrreguleringen varetager hensynet
til naboer ved at regulere en række forhold, herunder sikre, at nogle centralt fastsatte beskyttelsesniveauer
bliver overholdt. Kommunen kan her stille vilkår om, at transport med tunge køretøjer ikke kan ske på
bestemte tidspunkter, eller at bestemte til- og frakørselsveje skal anvendes af hensyn til omgivelserne.
Kommunen skal give afslag, hvis vilkårene ikke kan sikre, at der ikke er en væsentlig påvirkning fra
husdyrbruget”
Mette Gjerskov er citeret for at sige følgende:” Når det så kommer til kommunerne, passer det ikke, at de
ikke har nogen muligheder. Det er kommunerne, der selvfølgelig står for hele det konkrete arbejde, men de
har også mulighed for at stille begrænsninger i forhold til støj, støv og til f.eks. fluegener. De kan stille krav
om, at man kun må køre ud med vogne på et bestemt tidspunkt af døgnet, at man skal bruge nogle
bestemte ruter, og hvad ved jeg. Der er altså mulighed for kommunerne for at stille krav”.

3. Mht. naturbeskyttelse, så skal kommunen fremover prioritere naturbeskyttelsen meget højere, end den
gør i dag. Der skal konsekvent følges op på om de krav der er stillet til beskyttelse af naturen bliver
overholdt, hvis ikke det er tilfældet bør der fremover gives påbud om at loven skal overholdes og såfremt
det ikke sker, skal man benytte muligheden for at uddele dagbøder.
Med Venlig hilsen
Karen Aagaard Rasmussen
xxxxxxx

