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GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

FORDRD

Danmark er på en ambitiøs mission om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 - og
vi når ikke målet, hvis vi fortsætter som vi plejer. Klimakrisen sætter dagsordenen for en presserende og markant omstilling i måden, vi bor, arbejder, oplever og forbruger. Der er brug for
nye løsninger, som kan hjælpe omstillingen på vej. Landdistrikterne har en afgørende rolle at
spille for, at Danmark kan nå de ambitiøse klimamål.

Coronakrisen i 2020 og 2021 har sat skred i værdier og flyttemønstre, og flere vælger at flytte
ud af storbyerne. Digitaliseringen af arbejdslivet har gjort emner som transporttid og arbejdssted mindre vigtige i forhold til flyttemotiver. Vi ved, at motivationerne for at flytte fra byen til
landet er forventninger og forestillinger om et lokalt, værdibaseret fællesskab og en tæthed
til naturen. Vi ved også, at en af grundene til, at folk fortryder at flytte på landet, er hvis disse
forventninger ikke indfries.

FORDRD

Flere steder begynder landsbyerne at gå foran og vise, hvordan grønne fællesskaber kan
skabe positiv forandring og udvikling. Grønne fællesinitiativer i landdistrikterne kan vise nye
veje til fremtidens bæredygtige løsninger, forbrug og livsstil, og de kan styrke branding og
fortælling, som kan omsættes til bosætning og nye grønne forretningsmodeller og produkter.
Læringer fra arbejdet med grønne fællesskaber i landsbyer og landdistrikter kan være afgørende, når landdistriktskommuner og -regioner skal bidrage positivt til at påvirke miljø, klima
og CO2-udledning.

Ofte er den fælles indsats omkring den grønne omstilling med til at styrke den sociale sammenhængskraft i landsbyen ved at skabe nye funktioner, nye værdifællesskaber og afledte
projekter og initiativer. Udviklingen af en landsbys grønne identitet kan være afgørende for at
fastholde og tiltrække tilflyttere og dermed funktioner, der måske ellers var forsvundet.

Men der er også mange eksempler på, at mødet mellem landsbyernes ønsker og de kommunale systemer kan være svære. Begge parter mangler viden og inspiration for at se mulighederne og realisere dem på bedst mulig vis.
Denne publikation giver inspiration og anbefalinger til, hvordan lokale landsbysamfund og
kommuner kan arbejde mere målrettet med at styrke grønne og bæredygtige initiativer i
landsbyerne, bidrage med nye løsninger til den grønne omstilling og støtte op om udviklingen
i deres område.
God læselyst!
Seniorrådgiver i BARK Rådgivning
Antropolog Susanne Abildgaard Rud

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Denne caseanalyse af seks grønne og bæredygtige omstillingsprojekter i landsbyer og
landdistrikter viser, at grønne projekter lykkes, når de tager afsæt i lokale ressourcer og potentialer, når de er funderet i et bredt ejerskab i lokalsamfundet. Når de tilbyder løsninger, der
sparer på ressourceforbruget og løser hverdagens udfordringer. De lykkes ikke mindst, når
der etableres tætte forbindelser mellem kommune og lokalsamfund. Et nært og tillidsfuldt
samarbejde kan sætte gang i en positiv spiral af afledte udviklingsprojekter. Når det sker, kan
de både være med til at styrke bosætning, erhverv og fortællingen om det gode liv på landet.
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Hvad er bæredygtighed?
En langsigtet bæredygtig udvikling tager udgangspunkt i relationen mellem det miljømæssige, det sociale og det økonomiske felt. Denne analyse anvender et bredt og helhedsorienteret bæredygtighedsbegreb inspireret af Brundtland-rapporten fra 19871.

Fællesskaber
Den sociale bæredygtighed lægger vægt på den menneskelige faktor som en afgørende
forudsætning for realisering af et bæredygtigt samfund. Et stærkt fællesskab og fælles værdier kan gøre et bæredygtigt initiativ levedygtigt og stærkt.

BEGREBSAFKLARING
Hvad er bæredygtighed?

Miljø og klima
Den miljømæssige bæredygtighed handler om at reducere den negative påvirkning på natur,
miljø og klima, blandt andet ved at spare på ressourcer, tænke i cirkulære kredsløb og reducere udledningen af CO2.

Økonomi
Den økonomiske bæredygtighed handler om, hvordan et grønt initiativ kan løbe rundt økonomisk – altså hvordan et grønt initiativ spiller ind på de udgifter, der er til drift eller vedligehold,
eller hvordan et socialt velfungerende initiativ har færre udgifter.
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1: For en definition af bæredygtig udvikling henvises til Brundtland-rapporten, der blev fremlagt i 1987 af FN’s
“Verdenskommission for miljø og udvikling”.
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CIRKULÆRE KREDSLØB

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Begreber som deleøkonomi og cirkulær økonomi er del af en mere og mere
udbredt måde at tænke bæredygtighed på. Tankesættet omkring cirkulære
kredsløb ses inden for både vedvarende energi/returvarme, genanvendelse
af materialer, bioressourcer såsom vind, vand sol og gylle, lokale fødevarer og
recirkulering af regnvand. Tankegangen udmønter sig også som sociale kredsløb i deleøkonomiske og socialøkonomiske tiltag, der har til formål at mindske
forbrug og spare på ressourcerne.
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Hvad er bæredygtig
strategisk udvikling?
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Bæredygtig strategisk udvikling med klima og miljø som dynamo
En bæredygtig strategisk udvikling sætter den miljø- og klimamæssige bæredygtighed i spidsen for udvikling, som en dynamo, der skal aktivere den sociale og den økonomiske bæredygtighed.
Vi har i en årrække set et landkort under forandring med vækst i bycentre og landdistrikter, der
affolkes. Mange landsbysamfund har oplevet fraflytning og fald i funktioner og serviceniveau,
bl.a. gennem lukning af lokale skoler og busruter. Flere steder præger også funktionstømte
bygninger landsbybilledet. Desuden er ressourceforbruget ofte højt i landsbyerne. I de parcelhusudstykninger, som i 1960’erne-1970’erne opstod omkring de gamle landsbykerner, er
antallet af boligkvadratmeter pr. indbygger højt, og den mest udbredte transportform er den
benzindrevne bil. Landsbyerne har derfor været under hårdt pres for at finde nye løsninger og
står på mange måder over for en større omstilling i måden at leve og indrette sig på. Udviklingen af flere grønne landsbyfællesskaber i landdistrikterne kan blive afgørende for udfoldelsen af landdistrikternes potentialer. Men hvordan?

GRØNT POLITISK FOKUS
OG PRIORITERING

Nye bæredygtige
løsninger
Administration
som facilitator

HVERDAGENS
UDFORDRINGER OG BEHOV

Nye bæredygtige løsninger kan opstå ud af et lokalt potentiale, en
udfordring eller et behov, der er opstået i hverdagen i et landsbysamfund. Den grønne idérigdom og handlekraft kan være med til at teste
og udvikle løsninger på kommunalt og nationalt plan, men den kan
omvendt også være med til at påvirke det politiske fokus i en grøn
retning. Samtidig kan et grønt og bæredygtigt politisk fokus være med
til at understøtte nye grønne, lokale løsninger og styrke den sociale og
økonomiske udvikling af landsbysamfund.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Kommunerne er i en unik position i forhold
til både at skabe lokalt medejerskab i den
grønne omstilling, men også i forhold til at
være med til at udvikle løsningerne. Den
idérigdom og foretagsomhed, som kendetegner mange af de cases, som ligger til
grund for denne publikation, kan bidrage
med vigtige læringer om, hvad der skal til for
at drive omstillingen – ikke bare lokalt, men
også kommunalt og nationalt.
Ved at arbejde tæt sammen om en grøn
udvikling kan kommuner og landsbysamfund skabe stærke og forankrede udviklingsplaner, bidrage til kommunale klimaplaner
og nationale bæredygtighedsmål og sætte
skub i en positiv fortælling. I samspil kan det
skabe bosætning, grøn forretningsudvikling
og arbejdspladser på landet.
Et strategisk fokus på grønne og bæredygtige fællesskaber kan være med til at
ændre på den fortærskede fortælling om
’udkantsdanmark’ til en fortælling om de
stedbunde styrker, der findes uden for de
større byer.
Men den samskabende, strategiske tilgang stiller nye krav til både kommuner og
lokalsamfund om at arbejde – og ikke mindst
samarbejde – på nye måder. Kommunens
administrative medarbejdere kan spille en
nøglerolle i forhold til at hjælpe nye bæredygtige løsninger på vej ved at skabe sammenhæng og udveksling mellem et grønt politisk
fokus og landsbysamfundets potentialer,
udfordringer og behov.

BEGREBSAFKLARING
Hvad er bæredygtig strategisk landdistriktudvikling?

Bæredygtig strategisk udvikling
i landsbysamfundene
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GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

En undersøgelse, lavet af analyseinstituttet YouGov for
Videncentret Bolius i 2020, viser, at hver femte person,
der bor i byen, kan se en fremtid i at bo på landet eller
tæt på en mindre bymæssig bebyggelse i 2030.2
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Seks cases fra landsbysamfund i Danmark, Sverige og Skotland viser, hvordan den grønne
omstilling af landdistrikterne kan tage mange forskellige former og kan have forskellige udgangspunkter: Det kan være gennem energiproduktion med vind, sol, vand eller biogas. Det
kan også være ved at tage udgangspunkt i en fælles indsats om at reducere CO2-aftrykket
ved hjælp af ændrede transportvaner, deleordninger, bæredygtigt byggeri, klimatilpasning eller selvforsyning. De grønne fællesskaber viser på hver deres måde, hvordan praktiske klimaog miljøtiltag kan forenes med og styrke landsbyernes sociale, økonomiske og kulturelle udvikling.
Fælles for disse landsbyer er, at de har formået at gentænke sig selv gennem fællesskabsbaserede, bæredygtige løsninger. De har skabt en modernisering og revitalisering af deres
landsby, der igen har skabt øget livskvalitet hos beboerne i form af attraktive lokalsamfund,
øget lokal stolthed, tro på fremtiden, styrkede fællesskaber og for flere af casenes vedkommende - øget bosætning og en grønt profileret turisme.
Casene er udvalgt på baggrund af en kortlægning af kollektive initiativer med det til fælles,
at de alle har haft en ambition om at reducere påvirkningen på natur, miljø og klima.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

Seks cases viser veje til
bæredygtig udvikling af
lokalsamfund

2: Tal fra undersøgelsen “By og land” udgivet af Videncenteret Bolius i 2020.
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ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

Skattungbyn

Isle of Eigg
Spjald
Nordenskov
Torup

Dynt-Skelde-Gammelgab

I Nordenskov har en projektgruppe taget ansvar for at realisere Lokal Afledning af
Regnvand (eller LAR). LAR-løsningen blev et alternativ til den ellers planlagte separatkloakering. LAR-løsningen har både haft æstetiske og sociale følgevirkninger, og der er
nu etableret grønne snoede og rekreative villaveje.

ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

Nordenskov - LAR og klimatilpasning

Spjald – Lokal energiproduktion med biogas
Lige uden for landsbyen Spjald i Ringkøbing-Skjern kommune har en lokal tidligere
landmand, Spjalds vand- og varmeforening og omkringliggende landbrug indgået
et samarbejde om at bruge gylle og andet organisk materiale fra landbrugene som
varmeforsyning til landsbyen Spjald.

Dynt-Skelde-Gammelgab – Mobilitet, fødevarer og energi
På Broagerland i Sønderborg har de tre landsbyer Dynt-Skelde-Gammelgab blandt
andet arbejdet med at forbedre mobilitet med ny cykelinfrastruktur og med test af
alternativer til kollektiv trafik i form af en delebus.

Siden det første spadestik blev taget til Økosamfundet Dyssekilde i starten af 1990’erne
har landsbyen arbejdet med bæredygtighed på flere fronter. Projektet Hvideland er det
seneste skud på stammen, hvor Torup igen forsøger at gentænke, hvordan et landsbyliv
kan opbygges og understøttes med afsæt i mere konsekvente tanker om klima- og
miljøforhold.

Skattungbyn – Selvforsyning og deleøkonomi
I Midtsverige har lokalsamfundet med udspring i den lokale højskoles undervisning i,
og praktisering af, alternativt lokalt jordbrug blandt andet skabt en fælles indkøbsforening, free-shop og en samkørselsordning.

Isle of Eigg – Vind, vand og solenergi
På den skotske vestkyst gik øens beboere sammen om at købe øen. Efterfølgende har
de skabt et lokalt vedvarende energisystem, som udnytter vind, vand og solenergi.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Torup – Bæredygtigt byggeri og deleøkonomi
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ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

FOTO En fælles grøn retning sætter

fart under landdistriktsudviklingen.

For hver af de udvalgte cases har vi undersøgt projektets bæredygtige afsæt, udfordringer,
organisering, den lokale forankring, den kommunale rolle og projektets effekt på lokalsamfundet. Når vi ser på tværs af de forskellige cases, viser der sig en række læringer:

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Sammen kan kommune og lokalsamfund være et grønt eksperimentarium
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Den grønne omstillings instrumenter er ikke 100% kortlagt. Ofte er de lokale projektgrupper
ude i nyt og uafprøvet territorium. Casene er eksempler på, at de bæredygtige initiativer i
landsbyerne bliver en slags grønne eksperimentarier for både borgere og for kommunens
medarbejdere.
I Nordenskov, hvor LAR-projektet blev udrullet i flere faser, har læringskurven blandt kommunens vejingeniører og det lokale forsyningsselskab været stejl. Hver fase har givet vigtig
læring, som kunne tages med videre i den næste fase. I Sønderborg Kommune har de forskellige mobilitetsinitiativer givet både kommune og borgere vigtige erfaringer og viden om
tekniske muligheder, som nu bringes videre i udviklingen af et fælles bestillingssystem via en
mobilitets-app. I Halsnæs er kommunens administration blevet skarpe på lovgivningen inden
for bæredygtigt byggeri, netop fordi projektgruppen i Torup har stillet spørgsmålstegn ved
gængse procedurer og lovmæssige rammer. I forbindelse med udviklingen af den nye bæredygtige by Hvideland i Torup er der således diskussioner blandt lokale og administrationen
om, hvordan energiforsyningen skal se ud. Skal forsyningen være off-grid eller ej? Hvad er den
mest bæredygtige løsning?

ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

Nye løsninger kræver tæt dialog mellem administration, lokalsamfund og politikere
En tæt og åben dialog mellem den kommunale administration og den lokale projektgruppe
er afgørende for, at grønne idéer kan realiseres. For de grønne initiativer er ofte projekter, der
vedrører mere end én enkelt afdeling i kommunen. Der skal måske både tages hensyn til teknisk infrastruktur, planlovgivning, naturhensyn og forsyning.
Den tætte dialog forudsætter, at man som projektgruppe ved, hvor man skal henvende sig
i den kommunale administration. Nogle projektgrupper er heldige at kunne trække på personer i gruppen, der kender til den kommunale arbejdsgang og det administrative sprog. Men
det er langt fra alle. I de tilfælde kan ”kommunen” virke fremmed og utilgængelig.
Det er meget forskelligt, hvor nem adgangen til det administrative og det politiske system er for foreninger og fællesskaber rundt omkring i Danmark. I Sønderborg Kommune
har den kommunale administration en klar model for, og organisering af, dialogen med
kommunens landsbyråd og andre aktører i landdistrikterne. Mange kommuner har en
landdistriktskoordinator og en tilknyttet LAG-koordinator. Enkelte kommuner, som f.eks.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

De bæredygtige initiativer i
landsbyerne bliver en slags grønne
eksperimentarier for både borgere
og for kommunens medarbejdere.
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Varde Kommune, har ansat en klima- og bæredygtighedskonsulent, som kan hjælpe projektgrupper med at udvikle og forankre deres grønne idéer i både det politiske og det
administrative system.

ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

En brændende platform skaber lokal handlekraft
Mange af landdistrikternes grønne initiativer er drevet af en brændende platform i form af
en manglende funktion, service eller infrastruktur. Det kan være en manglende busdrift, dagligvarebutik eller et besværligt oliefyr. Casene i denne publikation tager udgangspunkt i en
udfordring og bærer i høj grad præg af en stærk gør-det-selv kultur, hvor alle initiativer er vokset nedefra ud fra et reelt behov. Casene er fulde af eksempler på en helt særlig handlekraft
og en evne til at finde økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtige løsninger på lokale
udfordringer.

En ny udviklingsorienteret lokal organisering er afgørende
Et vigtigt aspekt ved at skabe bæredygtige initiativer handler om, at projektgrupperne får
skabt en stabil, vedvarende og udviklingsorienteret organiseringsform. Det er ikke altid, at det
lader sig gøre via den etablerede borgerforening eller lokalråd.
Ofte har der i caseeksemplerne været et behov for at skabe en ny organisation omkring
den entreprenante bæredygtige idé med en mere udviklingsorienteret grøn målsætning. I
Nordenskov skabte en gruppe borgere eksempelvis organisationen Fællesvirke, som indledningsvist fungerede uafhængigt af den eksisterende borgerforening. Senere blev de to lagt
sammen. I flere eksempler starter et grønt initiativ måske som en autonom projektgruppe, der
løbende samarbejder mere og mere med de etablerede organisationer i området.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Inddragelse og mobilisering er vejen fra det entreprenante initiativ
til den brede tilslutning
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Der er ikke mangel på idéer og opfindsomhed i landdistrikterne. Men den store udfordring er
at løfte den grønne og bæredygtige idé fra det entreprenante initiativ til den brede tilslutning og i sidste ende til en fælles udviklingsstrategi.
Nærværende cases er fulde af eksempler på, at de drivende kræfter bag et initiativ er
gode til at inddrage områdets borgere i beslutningerne. Det kan være ved at involvere naboer
gennem borger- eller landsbymøder, etablering af Facebookgrupper, eller det kan være via
inspirationsture til lignende initiativer.
Det er de organiseringsformer, som er i stand til at tiltrække og hverve et bredt udsnit af den
lokale befolkning både demografisk og kulturelt, som er i stand til at opnå en bred tilslutning til
initiativet, og som består over tid.

Mobiliseringen og sammensætningen af
projektgrupperne kan blive afgørende, når
ideer skal realiseres i samspil med kommune
og evt. andre eksterne samarbejdspartnere.

FOTO Det kræver viljestyrke

og sammenhold at vende
landsbyudviklingen på hovedet.

ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

I Nordenskov var den bredt sammensatte arbejdsgruppe afgørende for, at gruppen nåede ud til forskellige segmenter i byen. Det betød, at flere fra byen kunne se sig selv i de nye
idéer omkring LAR. Den bredt sammensatte arbejdsgruppe sikrer en diversitet i ressourcer
og en bredde i perspektiver og idéer, men sikrer også at forskellige kompetencer inden for
fx projektledelse, økonomi, planlægning, grafisk arbejde og fundraising kan komme i spil. I
Skattungbyn går skoleforstanderen eksempelvis rundt og taler med nye beboere og prikker
dem på skulderen, hvis de har viden eller erfaringer, som kan bruges i en af landsbyens fællesinitiativer.
Mobiliseringen og sammensætningen af projektgrupperne kan blive afgørende, når idéer
skal realiseres i samspil med kommune og evt. andre eksterne samarbejdspartnere.

Det er i det lange, seje træk i arbejdet med at realisere den grønne idé, at der sker en forankring og en styrkelse af det sociale fællesskab. Når der eksempelvis skal tages stilling til vindturbinernes placering, vejbanernes forløb eller hvem, der skal passe delebutikken, så samles
områdets eller landsbyens borgere på nye måder. Det skaber nye praktiske fællesskaber
og en bevidsthed om bæredygtighed, som kan have en afsmittende effekt på beboernes
hverdagsliv. I Nordenskov har LAR-projektet kastet mange nye grønne tanker af sig. Det ses
tydeligt i den seneste helhedsplan for området, der er fuld af borgernes grønne idéer.
Men det er ikke nødvendigvis alle, som fra starten er enige om vigtigheden eller rationalet
i de bæredygtige initiativer. I Spjald gav anlæggelsen af et biogasanlæg anledning til en del
debat blandt borgere og politikere. Og i Skattungbyn var nogle af de traditionelle landmænd
tvivlende over for de nye indbyggeres idéer om bæredygtig livsførelse - lige indtil de blev tilbudt at være undervisere i lokale landbrugsteknikker.
Debatten og brydningerne bringer bæredygtighed i fokus som et lokalt tema og skaber
bevidsthed om ressourceforbrug og bæredygtighed i en hverdagskontekst. Ikke mindst bliver der skabt nye praktiske fællesskaber, som på sigt kan blive til grønne værdifællesskaber
og en lokal grøn selvforståelse.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Engagement og debat skaber fælles identitet og flere grønne tanker
og initiativer
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GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

Bæredygtighed har mange ben at gå på - hverdag, praktik, æstetik
og rekreation
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Fælles for de seks cases er, at det grønne initiativ gør en konkret forskel i landsbybeboernes
hverdagsliv. På den skotske ø Eigg skal beboerne eksempelvis ikke længere transportere dyr
diesel fra fastlandet til øen via bil og båd. I Spjald tjener landmændene på deres affaldsprodukter, mens landsbyboerne oplever en billigere varmeregning. I Skattungbyn kan man leve
et godt, billigere og sundere liv med egne eller samkøbte fødevarer. Og i Sønderborg kan
man få et lift, bestille en delebus eller benytte cyklen på den nye cykelsti. Men det er ikke kun
hverdagens praktiske udfordringer, som kan drive de grønne initiativer.
Også æstetiske, rekreative og oplevelsesmæssige parametre er vigtige. I Nordenskov
er det grønne initiativ med til at skabe en forskønnelse af landsbyen. Og i Torup har byen i
mange år arbejdet med bæredygtighed på mange niveauer. Når der for eksempel inviteres
til madmarked med lokale fødevarer, har Torup Ting overvejet, hvordan arrangementet kan
tænkes ind i en rekreativ, social og kulturel dimension, der understøtter sammenhængskraften i landsbyen.
De grønne fællesskaber kan være med til at løse globale klimaudfordringer, men for at de
har gang på jorden, skal de slå rod i landsbyernes nære hverdagsliv.

Grønne politiske og økonomiske mulighedsrum
Fælles retning, en god idé, der løser en hverdagsudfordring og en stærk organisering er ikke
altid nok. Projekterne i casene har også været gode til at gribe de åbninger og muligheder,
som har vist sig både politisk og i forhold til finansiering.
I Nordenskov spottede projektgruppen en kommende kommunal investering. De kunne
dermed tidligt foreslå, at midler, der alligevel var budgetteret til den planlagte separatkloakering, blev brugt klogere og med mere lokal forankring. Det gælder også evnen til at se og
udnytte et politisk fokus, som i Spjald, hvor Viftrup Biogas blev en realitet, fordi priserne på
biogas blev politisk stabiliseret. Ringkøbing-Skjern Kommune havde igennem en årrække
haft politisk og administrativt fokus på at samle kræfterne omkring energi i et lokalt energiråd.
Netværket fra dette råd har været afgørende for etableringen af den nye varmeforsyning i
Spjald. Alle tre eksempler illustrerer, at opmærksomhed på politiske prioriteter og muligheder
kan være basis for idéer og inspiration til grønne fællesskaber.
Også evnen til at spore og bruge de økonomiske og finansielle mulighedsrum er værd at
nævne. I Torup er mange af de grønne initiativer skabt via eksterne fondsmidler. Og på Isle of
Eigg lykkedes etableringen af det store alternative energisystem overvejende på grund af
projektgruppens evne til at søge og opnå fondsmidler fra EU.
Der er en stigende tendens til, at fonde og midler fra de EU-finansierede lokale aktionsgrupper indeholder klima- og miljømæssige ansøgningskriterier og mål. Det vil være væsentligt at hjælpe landdistrikternes lokale grønne initiativer med at se og bruge disse økonomiske
og politiske mulighedsrum.

De grønne fællesskaber kan være med til
at løse globale klimaudfordringer, men for
at de har gang på jorden, skal de slå rod i
landsbyernes nære hverdagsliv.

Gode råd og anbefalinger

Hvad kan lokale projektgrupper og kommunens administrative
medarbejdere gøre sammen?

1. Afdæk lokale grønne ressourcer og potentialer
Arbejd med at afdække lokale ressourcer og potentialer i forhold til miljø og klima-tiltag.
Det kan være i forhold til natur- og bioressourcer og muligheden for at leve et bæredygtigt hverdagsliv. Hvad tilbyder det konkrete sted i form af naturressourcer, rammebetingelser eller særlig viden og kompetencer blandt beboerne?

ANBEFALINGER
Gode råd og anbefalinger

Den tætte dialog mellem lokalsamfund og kommuner er afgørende
for, at en bæredygtig udvikling i landdistrikterne får ben at gå på.
På baggrund af caseanalysen giver vi her en række anbefalinger
til, hvordan kommuner og projektgrupper kan arbejde målrettet og
strategisk med at skabe lokalt forankrede bæredygtige initiativer og
gøre bæredygtighed til en fælles udviklingsstrategi.

2. Brug lokale udviklingsplaner til at sætte fælles retning
Brug lokale udviklingsplaner til at realisere grønne visioner. Arbejd aktivt med udviklingen
af lokale udviklingsplaner, som bygger på områdets bæredygtige potentialer og ressourcer, og som beskriver lokale grønne visioner og idéer. Lokale udviklingsplaner kan bruges
som et fælles arbejdspapir i samarbejdet mellem kommune og landsbysamfund.
Definér lokale mål for den klima- og miljømæssige bæredygtighed. Det kan være med
udgangspunkt i en målbar reduktion i CO2 aftryk, at alle husstande skal have udskiftet
oliefyret, eller et mål om øget biodiversitet. Fælles mål skaber fælles retning og oversætter komplekse og abstrakte bæredygtighedsvisioner til den lokale kontekst og til konkret
handling.

4. Etablér grønne partnerskaber
Saml lokale aktører og interessenter, der har noget på spil i forhold til den grønne omstilling i et lokalt netværk, hvor både lokale græsrødder, foreninger, erhvervsledere og
politikere mødes, deler viden og diskuterer lokale muligheder og potentialer.

5. Hent grøn inspiration og viden i fællesskab
Det er en stor udfordring at omsætte bæredygtighedsmål til egen lokal kontekst, og der kan
være uenighed om, hvad der er den rigtige løsning lokalt. Undersøg, hvad andre har gjort,
tag på inspirationstur og gå i dialog med lignende initiativer.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

3. Definér lokale konkrete bæredygtighedsmål
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Gode råd og anbefalinger
Hvad kan projektgrupper og lokalsamfund gøre?

ANBEFALINGER
Gode råd og anbefalinger

6. Skab ejerskab i bredt funderede lokale arbejdsgrupper
Skab bredt funderede lokale arbejdsgrupper, der afspejler områdets forskellige segmenter og holdninger. Aktivering af de forskellige menneskelige
ressourcer og faglige kompetencer kan flytte bjerge. Nogle gange skal der
et prik på skulderen og en konkret opgave til for at hverve nye medlemmer.
Hvad der starter som et grønt praksisfællesskab omkring realiseringen af
det grønne initiativ, kan styrke den sociale bæredygtighed og udvikle sig til
et bredt og grønt værdifællesskab.

7. Tag afsæt i en bæredygtig hverdag
Brug bæredygtighedsbegrebets tre dimensioner, når i udvikler idéer og initiativer. Vær opmærksom på at skabe bæredygtige initiativer, som bidrager
til en nemmere hverdag, er økonomisk rentabel og som giver mening og fællesskab for både idealister og traditionalister.

8. Hav fokus på den grønne business case
Et grønt initiativ er ikke bæredygtigt, hvis det ikke har en bæredygtig drift, der
kan bestå over tid. Hav fokus på forretningsmodellen og overvej, hvordan
initiativet kan løbe rundt økonomisk ved at lave en grundig undersøgelse af
eventuelle partnere og interessenter, der ville kunne bidrage til driften.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

9. Afsøg muligheder for grøn funding
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Fokusér på de muligheder, der eksisterer i forhold til at søge finansiering af
grønne initiativer. En ambitiøs grøn forandringsstrategi kan ikke nødvendigvis finansieres af kommunen. LAG’er, fonde og regioner tilbyder i stigende
grad puljer og støttemuligheder med bæredygtige kriterier og målsætninger. På lokalt plan kan der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder specifikt med at søge ekstern finansiering via fonde.

Gode råd og anbefalinger
Hvad kan kommunens faglige og administrative medarbejdere gøre?

Arbejd med tværgående samarbejder og koordinering på tværs af afdelinger i kommunen og eksperimentér med fast track processer. Skab f.eks.
grønne stjernemøder, der samler alle relevante kommunale medarbejdere
omkring et bæredygtigt initiativ, så alle myndighedsområder bliver inddraget fra starten.

11. Etablér grønne puljer og støttemuligheder
Økonomiske incitamenter i form af puljer sætter idéerne i gang hos borgerne og bringer de grønne ildsjæle frem i lyset. En koordinator fra kommunen
kan bistå lokale arbejdsgrupper som sparingspartner i arbejdet med at
søge finansiering.

ANBEFALINGER
Gode råd og anbefalinger

10. Gør brug af grønne stjernemøder

12. Udpeg grøn kommunal koordinator

13. Målret bosætningsstrategi og stedsbranding
Kommunale bosætningsstrategier kan være svære at skelne fra hinanden.
Gør stedets unikke potentiale i form af naturressourcer, stærke fællesskaber og muligheden for at leve et bæredygtigt hverdagsliv til en central appel
til potentielle tilflyttere. Brug de grønne eksempler aktivt i kommunikation om
bosætning og planlægning. Målret de grønne eksempler i forhold til den
gruppe af tilflyttere, som tiltrækkes af grønne værdifællesskaber.

Anbefalingerne er udviklet med input fra medarbejdere i Halsnæs,
Varde, Sønderborg og Ringkjøbing-Skjern kommuner.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Følelsen af tilgængelighed og en kontaktperson i det administrative system
er vigtig for, at projektgrupper kommer i gang. I dag er landdistriktkoordinatorernes rolle at arbejde aktivt med at inspirere, samle idéer og skabe fremdrift.
Denne rolle kan være afgørende i indsatsen med at styrke landsbysamfundene i at omsætte bæredygtighedsmål til egen kontekst. En klima- og bæredygtighedskoordinator kan hjælpe med at gennemskue administrative processer
og lovgivning på tværs af myndighedsområder og med at opdage og pege
på politiske og økonomiske mulighedsrum.
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Q &A

”Vi føler os hjemme, når vi
deler et værdifællesskab”

Q&A
Thorkild Ærø

Den grønne omstilling kan være løftestang for en mere positiv
fortælling om livet på landet, mener boligforsker og prodekan
Thorkild Ærø, Aalborg Universitet. Det handler om at skabe udvikling
ved at øge livskvaliteten frem for at fokusere entydigt på økonomisk
og befolkningsmæssig vækst, siger han.
Hvilke tendenser ser du inden for bosætning og flyttemønstre?
“Landdistrikterne rummer rekreative kvaliteter og potentialer inden for f.eks. fødevarer og turisme, som er befordrende for livskvaliteten og kan bruges til at skabe en positiv fortælling om
livet på landet. Jeg synes også, det er stærkt, hvis man kan bruge den grønne omstilling til at
fastholde og styrke bosætningen. Den grundlæggende strukturudvikling er dog svær at ændre på. De unge flytter efter uddannelse og job, og begge dele er overvejende i byerne. Det
ændrer dog ikke ved, at man stadig kan leve rigtig godt på landet. Det handler om at skabe
en positiv udvikling ved at øge livskvaliteten lokalt.”

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Hvem er det, der flytter fra by til land?
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“Vores forskning har vist, at tilflytterne overordnet kan inddeles i tre typer. For det første er der
dem, der oprindeligt kommer fra området og nu flytter hjem. Det kan være, det passer med job
eller opstart af egen virksomhed. Eller måske er man pensionist og flytter i en flexbolig. Men
helt overordnet er der tale om mennesker, der bliver ved med at orientere sig mod de steder,
de kommer fra, og ved, hvad det vil sige at bo der.
Den anden type af tilflyttere er dem, der drømmer om det mere enkle liv på landet og har en
idé om, at fællesskabet er stærkere dér. De er ofte ressourcestærke og har måske en drøm
om at være selvstændige. Mange bliver dog skuffede over ikke at møde det stærke lokale
værdifællesskab, som de havde håbet på. Det kan være nogle af dem, der flytter tilbage til
byen igen – dem er der nemlig en del af, og de gør det ofte inden for ét år. Denne type kunne
potentielt være tiltrukket af idéen om grønne fællesskaber.
Og så er der en tredje type, som først og fremmest søger herligheder og naturværdier, som
finder fællesskab andre steder og ikke har nogen særlig veneration for området eller det lokale foreningsliv.”

Hvor ser du, at de grønne fællesskaber trives bedst?
“Grønne og alternative boformer på landet kan tiltrække en storbyprofil. Bofællesskaberne
trives i de landområder, som ligger tæt på de større byer, fx i Lejre, Roskilde og Halsnæs, som

har en geografisk beliggenhed tæt på København. Når man kommer længere væk fra byerne,
fylder den grønne dagsorden ikke lige så meget. Omvendt kan der her være et potentiale i at
få styr på f.eks. ressourceforbrug, fødevareproduktion eller affaldssortering, der kan fungere
som drivere for erhvervsudvikling eller være et salgsparameter i områdets turismeindsats eller generelle branding.”

Spiller sociale fællesskaber en rolle, når folk vælger at forlade byen
til fordel for landsbyer og landdistrikter?
“De kulturelle og socioøkonomiske faktorer har mere at sige end den demografiske dimension. Vi føler os hjemme, når vi deler værdifællesskab. Mange vil gerne bo blandet på tværs
af alder, men til gengæld er det vigtigt, at man deler en række grundlæggende værdier og
kender de sociale koder.”

“Mange vil gerne bo blandet på
tværs af alder, men til gengæld er
det vigtigt, at man deler en række
grundlæggende værdier og
kender de sociale koder.”
THORKILD ÆRØ, BOLIGFORSKER, LANDINSPEKTØR OG PRODEKAN PÅ AALBORG UNIVERSITET

Thorkild Ærø er boligforsker, landinspektør og
prodekan på Aalborg Universitet. Han har bl.a.
forsket i bosætningsmønstre og affolkning i
landdistrikterne.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

“Det handler bl.a. om, at tilflytterne gerne vil være del af en form for æstetisk fællesskab, hvor
man synes, de samme typer af huse er flotte. Her kan kommunerne med fordel arbejde målrettet med forskellige målgrupper i den lokale planlægning. Så man målrettet sørger for at
styrke de kvaliteter, som appellerer til den type borgere, man gerne vil tiltrække. Jeg tror ikke,
man kan forvente revolutioner, hvor der pludselig er mange, der flytter på landet, men man kan
give dem, der kommer, en god modtagelse, fortælle om de mange oversete kvaliteter, som
findes og understøtte spirende fællesskaber og projekter.”

Q&A
Thorkild Ærø

Hvad ligger der i det?
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FOTO Lad dig overraske af

sydvestjysk idérigdom. Tag på
besøg i Nordenskov.

NO RD ENSKOV

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Klimavenlige grønne
villaveje i Nordenskov
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Forhavernes hække er forsvundet i Nordenskov. Så tydelig
er effekten af den vestjyske landsbys gentænkning af
trætte og traditionelle villaveje fra 60-’erne og 70’erne.
Omdrejningspunktet for transformationen er Lokal
Afledning af Regnvand (LAR). Processen har skabt
samarbejde og tilhørsforhold på vej- og landsbyniveau, nye
mødesteder, kortere liggetider på huse, lokal stolthed og
ressourcebesparelser. Fremtiden for Nordenskov rummer
flere grønne tiltag.

Lukningen af teglværket og senere andelsmejeriet i 2001 var hårde slag mod
landsbyens eksistensgrundlag. Decentraliseringens effekter ramte også Nordenskovs
beboere. Det blev svært at sælge boligerne.
En gruppe af borgere uden for det etablerede foreningsliv besluttede sig for at tage
sagen i egen hånd. Fællesvirke blev dannet
med det formål at skabe udvikling i landsbyen. Tidligt opdagede gruppen, at separatkloakering blev gennemført i nærliggende
landsbyer. Nordenskov stod foran samme
kloakskæbne 2-3 år efter, men Fællesvirke
øjnede en mulighed. Miljø og klima blev gennemgående temaer i de interne drøftelser.
At nedsive alt vand, der hvor det falder blev
nøgleordet for det videre arbejde og førte
frem til landsbyens krav om, at man selv ville
stå for en naturlig nedsivning af regnvand og
samtidig gentænke landsbyens villaveje i en
såkaldt LAR-løsning.
Fællesvirke bestod af en meget bred
gruppe af personer fra landsbyen, heriblandt en maskinmester, en tømrer og en
biolog. Jens Dicksen Jensen, som tidligere
har fungeret som kommunal teknisk direktør,
blev en af de ledende figurer i gentænkningen af villavejene. Jens og resten af Fællesvirke inviterede fra starten borgerne til et
indledende borgermøde. Her blev idéerne
om muligheden for at skabe den mere klimavenlige løsning med lokal afledning af
regnvand, snoede villaveje uden kantsten
og flere grønne arealer og beplantning,
fremlagt. Indledningsvist var der nogle rynkede bryn, men gruppen fik alligevel opbak-

NORDENSKOV
Klimavenlige grønne villaveje i Nordenskov

Chancen blev grebet

ning fra de næsten 300 fremmødte borgere
til at gå videre med projektet.
Fællesvirke fik hurtigt lavet en projektbeskrivelse og sendt den til Varde Kommunes
top. Borgmesteren og den administrative
ledelse blev som de første informeret om
idéen. De var straks interesserede i projektet og fik hurtigt indkaldt til et møde med det
lokale forsyningsselskab, kommunaldirektøren, borgmesteren og afdelingslederne for
Vej & Park og for Planafdelingen. I starten var
der bred skepsis blandt kommunens vejingeniører. Møder blev afholdt, men var svære
at få i gang. Der kom skred i samarbejdet, da
en ny medarbejder ved Varde og Esbjergs
fælles forsyning blev ansat. Efter flere borgermøder om emnet blev det besluttet at få
visualiseret de nye vejforløb og begrønningen af villavejene.

Blå og grønne strukturer i forening
LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand.
Konceptet er et alternativ til centraliseret
afledning af vandsystemer med rørledning og
rørsystemer, og kan spare ressourcer brugt på at
rense vandet på rensningsanlæg.
LAR er en afkoblet løsning for håndtering af en
naturlig ressource og kan være med til at sikre en
lokal vandbalance og vandressource.
Konceptet er baseret på mekanismer som forsinkelse og nedsivning skabt gennem forskellige
grønne design.
LAR kan udføres gennem en række forskellige
tiltag, bl.a. forsinkelsesbassiner, regnbede og
faskiner.
kilde: www.LARiDanmark.dk

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Den lille vestjyske landsby Nordenskov ligger smukt placeret på en lille bakke på den
vestjyske hede. Den tidligere stationsby, der
blev grundlagt omkring et andelsmejeri og
senere et teglværk, er i dag hjem for omkring
700 beboere. Her er en aktiv idrætsforening,
en god skole, en brugs, en grillbar, en kro og
en række andre liberale erhverv. En tur igennem byen afslører byggeskilte, der tydeligt
demonstrerer boligejernes renovering og
forskønnelse af deres huse.
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Visualiseringerne hjalp forestillingsevnen
på vej og var med til at øge tilslutningen til
idéen blandt borgerne. På borgermøderne
kunne borgerne således få klare billeder af
transformationens konsekvenser fra normal
kloakeret villavej til en LAR-villavej. Arbejdsgruppen kunne også sætte beløb på, hvad
initiativet ville kræve af den enkelte borger.
Det førte til 100% opbakning fra beboerne,
og i 2016 besluttede borgerne så at teste
projektet af på de første tre villaveje.

NORDENSKOV
Klimavenlige grønne villaveje i Nordenskov

En villavej anno 2021
Nordenskovs borgere har således fået syn
for sagen og bliver hver dag bekræftet i deres
fremsynethed. En villavej anno 2021 betyder
ingen lige vej og intet kluntet fortov med kantsten. I stedet snor vejene sig som et villavejsåløb med grønne kanter. Det gør øjet glad.
De sparede anlægsudgifter til regnvandskloakering, ingen nye fortove, mindre vejbane,
mv. gik i stedet til at klimasikre og begrønne

LÆRINGER FRA NORDENSKOV

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

• Den bredt sammensatte borgergruppe Fællesvirke var insisterende og stod for dagsordener
og referater og samlede både politikere og
embedsmænd omkring bordet.
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• Nordenskov blev kommunens, forsyningens
og borgernes fælles “LAR - Laboratorium”, hvor
forskellige måder at håndtere regnvand blev
afprøvet i etaper. Læringerne tager Varde Kommune med sig til andre byer i kommunen.
• Stor åbenhed om processen og involvering
af borgerne via borgermøder og Facebook.
Når naboer sammen tegner fælles vejforløb,
skabes sammenhold og tryghed.
• Den grønne identitet som LAR-landsby har
affødt nye drømme om flere bæredygtige initiativer i landsbyen.
• Den bæredygtige løsning må gerne også skabe en rekreativ og æstetisk oplevelse.

vejene. Beboerne afskrev sig muligheden for
at aflede regnvand i fremtiden. De fik 40% af
tilslutningsbidraget retur, som beløb sig til i
alt kr. 24.000. Pengene kunne borgerne gøre
med, hvad de ville. Nogle brugte pengene på
at etablere faskiner, andre regnvandsbede,
og flere af dem etablerede nye forhaver og
nye belægninger. Mange steder forsvandt
de klassiske villavejshække, så der er sammenhæng med vejens grønne areal og parcelhusets forhave.
Nedbrydningen af de fysiske grænser
mellem forhave, fortov og kørebane har haft
den sociale og positive sideeffekt, at parcelhusene nærmest er integreret hen over villavejen. Bilerne kører helt naturligt langsommere, og vejene er blevet til fællesarealer, som
bruges til leg og socialt samvær. Naboerne
på villavejene, der i processen har mødtes
for at diskutere tegninger og lokale løsninger,
mødes nu til kaffe og kage ved bordebænkesættene. Jens Dicksen Jensen fortæller
om de første villaveje i projektet: ”Den sociale effekt af projektet havde vi slet ikke
set komme. Nu kender folk virkelig hinanden
godt især på vejniveau, fordi man har siddet
sammen ved køkkenbordene og diskuteret
løsningerne på et kort.”

Grønne drømme og positiv
bosætning
Anden etape med yderligere tre villaveje gik
i gang i 2018 og tredje etape med endnu 3
veje blev gennemført i 2019. Igen med et resultat, der kraftigt ændrer villavejenes udtryk
og skaber øget tryghed og sammenhold.
En af vejene fik et fortov i den ene side efter
ønske fra beboerne. Det er netop essensen
af projektet; alle borgere er blevet hørt, informeret og inddraget hver gang, der skete
noget nyt. Således har borgere kunne ytre
deres meninger til styregruppen, der med
tiden blev integreret med den gamle borgerforening i Nordenskov. Formanden - eller
”statsministeren”, som han selv kalder det,
Jens Dicksen Jensen, har således sammen
med resten af Fællesvirke samlet idéer, tanker og bekymringer og båret dem videre ind
til snakken med kommunen og forsynings-

NORDENSKOV
Klimavenlige grønne villaveje i Nordenskov

”Den sociale effekt af projektet havde vi
slet ikke set komme. Nu kender folk virkelig
hinanden godt, især på vejniveau, fordi man
har siddet sammen ved køkkenbordene og
diskuteret løsninger på et kort”

FOTO Der er plads til leg, når farten

sænkes i de snoede villakvarterer.

selskabet. Varde Kommune har indvilliget i at
gennemføre LAR-projektet i hele landsbyen.
I fjerde etape omdannes hovedvejene i den
centrale del af byen.
Nye tilflyttere er kommet til byen, og der er
siden sket udskiftninger i arbejdsgruppen. Nu
er også en repræsentant fra de unge familier
med. Sofie er 37 år gammel, har stiftet familie
og er flyttet tilbage til Nordenskov efter flere
år i bl.a. Viborg. De grønne og dynamiske
villaveje har været én af grundene: ”Det er
blandt andet LAR-projektet, som har gjort at
jeg turde flytte tilbage til byen. Jeg er imponeret over, at det er lykkedes at stå sammen om
det. Førhen var landsbyen ikke så sprudlende, men det fællesskab og den nærhed, jeg
får her, den kunne jeg ikke få i Viborg.”
Det er fortsat en udfordring for arbejdsgruppen at kommunikere om og brande

byen på det klimavenlige initiativ lokalt og
nationalt, men Varde Kommune har for fase
4 taget medejerskab – og det hjælper. Det er
også fortsat et stort arbejde at skabe fælles
retning og sikre opbakning i hele byen og
blandt alle aldersgrupper. Men resultatet
har givet landsbyen flere grønne ambitioner.
Sammen har de skrevet en udviklingsplan for
Nordenskov med en række grønne initiativer.
Drømmen er blandt andet at udstykke et
areal til nye tilflyttere, som skal have lov til at
bygge bæredygtige huse.

Casen er blevet til på baggrund af interviews med:
Jens Dicksen Jensen, pensionist og projektleder for LAR-arbejdsgruppen
Sofie Dicksen, tilflytter og medlem af LAR-arbejdsgruppen
Klaus Bertram Fries, Centerleder i Naturcenteret, Varde Kommune

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

JENS DICKSEN JENSEN, FORMAND FOR DET TIDL . FÆLLESVIRKE OG IDAG BESTYRELSESMEDLEM I
NORDENSKOV BORGERFORENING
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ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

FOTO Det fungerer lidt ligesom en

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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kæmpestor ko-mave, når gylle
forvandles til gas.
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SPJA L D

Et grønt varmefællesskab:
Spjalds parcelhuse
opvarmes af gylle
Landsbyen Spjald ligger lunt i svingene omkring rute 11
omgivet af landbrug. Lunen kommer ikke, fordi Spjald
ligger i en klimatisk undtagelseszone. Nej, Spjald forsynes
nemlig med grøn fjernvarme produceret på biogas fra
Viftrup Biogas lige uden for landsbyen.

Hvad er Biogas?
Biogas er en gaskilde, der er produceret på grønt
materiale, dvs. biomasse som f.eks. halm, mad- og
slagteriaffald og husdyrgødning. Husdyrgødning
udgør størstedelen af biomassen i dansk biogasproduktion.
Biogas er en blanding af metan (CH4) og kuldioxid
(CO2), der produceres, når tarmbakterier i iltfri
miljøer ’fordøjer’ biologisk materiale.

Det betyder i praksis, at den biomasse, som
biogassen produceres af, for nyligt har taget del
i kulstoflagring gennem fotosyntesen, som alt
plantemateriale producerer.

SPJALD
Et grønt varmefællesskab

Modsat en fossil energikilde som naturgas, er
kulstoffet som biogas-molekylet består af, ikke
baseret på ældgammelt biologisk materiale.

Kilde: Landbrug og Fødevarer

omkringliggende landbrugs restprodukter.
Eller for at sige det ligeud; på gylle. Produktionen foregår 4 km uden for landsbyen på
Viftrup Biogas, og Spjalds varmeforsyning er
nu 100% CO2-neutral.

Harmoni mellem økonomi og miljø
Knud Christensen havde gået med drømmen længe. Kunne der ikke gøres mere og
andet med landmændenes gylle og defekte
råstoffer? Drømmen var et anlæg, der bl.a.
brugte gylle, defekt ensilage, som køerne
ikke gider æde og andet ’landbrugsaffald’
til at producere biogas. Men det skulle også
kunne løbe rundt. Sådan et anlæg koster 30
millioner kroner at etablere.
Andelsselskabet Spjald Fjernvarme- og
Vandværk stod i en lidt anden situation. Først
og fremmest har de ansvar for at sikre deres andelshavere, dvs. Spjalds indbyggere,
billig varme. Samtidig blæser de vestjyske

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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Tegn to streger på et kort – et mellem Skjern
og Holstebro og et mellem Ringkøbing og
Herning, så finder du Viftrup Biogas og
landsbyen Spjald. Geografisk ville man nok
beskrive Spjald som et sted beliggende i
Vestjylland. Hvis du spørger Knud Christensen, tidligere landmand, bosiddende i Spjald
og initiativtager bag projektet, så kan Spjald
også beskrives som et sted, ”hvor vi er vant til
at klare tingene selv”. Andre vil måske tillægge stedet helt tredje kvaliteter. De fleste udefrakommende vil dog nok være overrasket,
hvis man pegede på Spjald som et grønt
foregangssted.
Spjald er en landsby med cirka 1350 indbyggere. Som så mange andre landsbyer
forsynes husene her med varme og vand fra
det lokale vand- og varmeselskab. Spjald er
dog lidt særlig. Her er ressourcer fra land til
by forenet på en ny måde. Landsbyen forsynes nemlig med biogas produceret af det
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SPJALD
Et grønt varmefællesskab

vinde også i en grøn retning fra kommunalt
hold med ambitiøse klima- og miljømål i
Ringkøbing-Skjern Kommune. Så lige pludselig kunne det i kraft af energiforliget i 2012
også økonomisk lade sig gøre at finansiere
et anlæg. Det var den kontekst af forskellige
interesser, der pludselig stod i harmoni med
hinanden, som muliggjorde projektets økonomiske bæredygtighed. Projektet kunne gå
i gang.
De konkrete fysiske tiltag bestod i konstruktion af den nødvendige infrastruktur og
selve biogasanlægget; Knud Christensen
byggede et biogasanlæg og varmeværket
en motor, der producerede el og fjernvarme
af gassen. Derudover blev der indgået faste
aftaler på leverancer af gylle og anden biomasse fra lokale landmænd. Alle faste leverandører kommer inden for en radius af 12 km
fra anlægget.

Viftrup biogas

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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Anlægspris: 22,5 mio. kr.
Rørledning: 2,4 mio. kr.
Antal vognlæs: 1889 pr. år
Årlig produktion: 1.750.000 kubikmeter gas
CO2-besparelse: 7.347 ton pr. år
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Spjald Fjernvarme og Vandværk
Investering: 13 mio. kr.
Årlig besparelse: 1.500.000 kr.
Besparelse pr. kWh forbrug: 125 kr.
Besparelse for standardhus: 2.263 kr.
Biogassen dækker 75% af varmeproduktionen
og 50 % af Spjalds strømforbrug.

FOTO Landmændene kommer

jævnligt forbi Knud Christensen,
når anlægget skal forsynes.

Tillid og gennemsigtighed omkring de økonomiske incitamenter
De politiske, teknologiske og økonomiske
forhold er på mange måder, som de nu engang er. De er bestemt af rationaler uden for
både Knud Christensens, Spjalds indbyggeres og de omkringliggende landmænds
rækkevidde. Da de rigtige forhold kom i
stand, blev det helt afgørende tiltag for samarbejdet mellem Spjald landsby og Viftrup
Biogas at opbygge tillid, gennemsigtighed
og en indstilling, hvor alle skal have noget ud
af det. Knud Christensen fortæller at, ”På nær
én undtagelse, er det gået galt alle andre
steder, fordi det har været for svært at dele
den økonomiske kage.” I Spjald er de kommet frem til en fælles forståelse, hvor der skal
være fordele for både Spjalds indbyggere,
Knud som biogasproducent og landmændene.
Samarbejdet mellem kommune, Knud
Christensen og fjernvarmeanlægget har
også overvejende været konfliktfri, men to
forhold har været udfordrende. En godkendelse fra Natur- og Miljøankenævnet blev
forsinket med to år. Ifølge Knud Christensen
fordi praksis for godkendelse af biogasanlæg ændredes undervejs, da nævnet blev
opmærksomme på et særligt EU-bestemt
forhold. Det lykkedes dog til sidst, men Knud
Christensen var overrasket over, ”hvor meget
magt Miljøankenævnet reelt sidder med.”
Derudover, var der en del modstand fra de
omkringliggende nabogårde. Modstanden
imødekom Knud Christensen med dialog,
stædighed og en felttur til et biogasanlæg
i Sønderjylland. Til sidst faldt modstanden
over for gode økonomiske, samfunds- og
miljømæssige argumenter.

Billig varme, cirkulær gylle og
grøn gør-det-selv mentalitet
Et af resultaterne er en gentænkning af ressourcegenbruget for det landbrugserhverv,
der er afgørende for et område, som det
Spjald ligger i. Biomassen, som biogassen
produceres af, kommer delvist fra gylle. Ingen af de vigtige næringsstoffer går tabt i
processen, og gyllen kan stadig bruges på

LÆRINGER FRA SPJALD
• En fælles business case, der bygger på tillid
mellem leverandørerne i fællesskab, var afgørende for projektets gennemførelse.

• Et klart fælles mål om at være ’Den selvforsynende landkommune’, en organisering i et
energiråd og et kommunalt fokus på klima
og energi i Ringkjøbing-Skjern kommune, har
skabt vejen for Viftrup Biogas som et samarbejde mellem landbrug, varmeforsyning og
borgere.

SPJALD
Et grønt varmefællesskab

• Den bæredygtige idé skal give mening både
praktisk, økonomisk og socialt.

Casen er blevet til på baggrund af interviews med:
Hans Brunsgaard, Spjald fjernvarme
Knud Christensen, Viftrup Biogas
Henning Donslund, sekretariatsleder i Energisekretariatet, Ringkøbing
Skjern Kommune

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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jorden. Ydermere anvendes biomassen
fra defekte råvarer, der alternativt skulle
kasseres. Resultaterne for Spjalds borgere er også til at tage og føle på. Varmeregningen er årligt faldet med ca. 2000
kr. Hans Brunsgaard, som er formand for
Spjald Fjernvarme, ved at de lokale ejendomsmæglere bruger det som argument,
når der skal sælges huse. Befolkningstallet i Spjald er da heller ikke faldet de
seneste år.
Hans Brunsgaard er ikke i tvivl om at biogasprojektet ”holder gryden i kog.” I Spjald
er det ildsjælene og energiske landsbyfolk, der langt hen ad vejen driver udviklingen selv. Også den grønne. Hans Brunsgaard og Knud Christensen bor begge i
Spjald, og de har set, hvordan landsbyen
overkommer ”Udkantsdanmarks” - nogle
gange - barske kår ift. centraliseringen af
Danmark. Spjald har selv lavet lægehus.
De har også bygget nyt kulturhus, da byen
manglede et moderne samlingssted til fester, musikforening og kulturliv. I Spjald giver den grønne omstilling mening praktisk,
økonomisk, ressourcemæssigt og socialt.
Knud Christensen er optimistisk: ”Herude
har vi altid fået tingene til at lykkedes”.
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Q&A
Torben Møller Hansen

”Torup afspejler muligheden for at bo og tænke
grønt”
For leder af Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv i Halsnæs Kommune,
Torben Møller Hansen, har tillid og det tætte samarbejde med Torup
Ting været afgørende. Men han tilskriver Torups succes en gruppe
individer, som har forstået at tage ejerskab og handle sammen. For
Torben er digitalisering og hjælp til fondsansøgninger områder, der
kan hjælpe bæredygtige landsbyfællesskaber på vej.
Hvordan vil du beskrive Torup?
”Torup er en dynamo på en række områder. Torup er ikke et sted, men er jo i virkeligheden nogle dynamiske mennesker, som har klare visioner, som driver dem til at handle sammen. Og de
har selv skabt udviklingen for deres område. Det er en gruppe af mennesker, der har evnet at
sætte sig sammen og lave en vision, og de har forstået at bygge broen til fonde og kommune
og er lykkes med det. De kan tænke ud af boksen, og de sørger for ikke at skævvride projektet
socialt, men arbejder på at gøre projektet relevant for de mange.”

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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Hvad har Halsnæs Kommune lært af samarbejdet med Torup?
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”Hvis man vil have den grønne forankring i en kommune, så er det nødvendigt, at man har en
by og nogle mennesker som Torup - altså en slags eksperimenterende lab. Det er ikke alle
kommuner, som er informeret om den grønne dagsorden, men min oplevelse er, at de spørgsmål, som Peter Plant og Torup Ting stiller til kommunen, de gør at vores Plan- og Bygafdeling
og vores Naturafdeling er positivt motiveret for at være up to date på dette område. Deres
grønne initiativer har uden tvivl en afsmittende effekt på administrationens arbejde.”

Hvad ser du af udfordringer ift. at arbejde med udviklingen af bæredygtige initiativer i landsbyerne?
“Den kommunale udligning stiller alle ens. Men når man ser på uddelingen af fondsmidler,
så er de ikke vægtet og uddelt ligeligt. Jeg tror, at de fleste fondspenge, de lander i de fem
største kommuner. For her har man kapaciteten til at skrive. I Torup har de overskuddet til at
skrive fondsansøgninger. Havde vi ikke haft dem til at skrive, så var mange af initiativerne ikke
lykkedes. I de kommuner, som ikke har et Torup, der bør de skabe balance ved at hjælpe med
en fondsmedarbejder, så deres tanker og initiativer kommer ind til fondene i en højere kvalitet.
Man bør løfte yderområdernes kompetencer til at søge fonde.

Og så er det vigtigt, at man kombinerer demokrati med digitalisering. Bredbånd er også
vigtig i en bæredygtigheds-sammenhæng. Hvis man kan smelte digitalisering sammen med
styrker såsom bæredygtighed, kapital, talent og mangfoldighed, så bliver det potent. Én ting
er, at man ønsker at flytte ud på landet, men det man møder, det bør også være en bedre
digitalisering. Det er højt teknologiske unge idag – du skal have dem med, hvis de grønne
ambitioner skal leve.
En inkubation som Torup, de skal kunne mærke, at der er et samspil og en interesse for at
spille sammen om det grønne. Så vil de gerne gå videre med deres idé. Og så skal der være
en politisk og administrativ forståelse af, at det grønne er fremtiden.”

“Torup er den bedste branding og markedsføring ud over Knud Rasmussens Hus, som vi har i
kommunen. Den grønne branding af Torup har været med til at skabe en grøn selvopfattelse i
byrådet. Kommunen arbejder blandt andet med at forstærke vores cykelstier, og vindmøller er
kommet på byrådets dagsorden. Den grønne identitet begynder langsomt at brede sig, men
vi har en grøn identitet, som er flerfacetteret. Der er en samklang mellem nogle spidsprojekter,
som trækker andre projekter med sig. Fordi der er det tætte samspil mellem borgere, erhverv
og kommune, så talte vi for eksempel med Torup og Grønnessegård om en idé om elcykler
for alle turister. Og nu søger vi sammen med fem andre kommuner en pulje til grøn turisme.”

Q&A
Torben Møller Hansen

Hvad har en landsby som Torup skabt af ringe i vandet for Halsnæs
Kommune?

Hvad er din oplevelse af den unge grønne målgruppe som tilflyttere?

Torben Møller Hansen er leder af Kultur, Idræt,
Demokrati og Erhverv i Halsnæs Kommune
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“Der er ingen tvivl om, at Torup er en hot zone for tilflytning lige nu. Det er på grund af ildsjælene, men det er også fordi, at Torup afspejler muligheden for at bo grønt og tænke grønt.
Faktisk oplever hele Halsnæs en stigning i tilflyttere. Ejendomsmæglerne i Halsnæs melder
om kortere liggetider og højere huspriser og en stigning i omsætningen uden lige. Jeg oplever
også, at vi har lettere ved at rekruttere dygtige medarbejdere i kommunen. Det tror jeg er fordi,
de i højere grad kan se sig selv bo her.”
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FOTO Træk vejret. Få pusten. Tag på

tur i Sønderborg Kommune.

DY NT- SKE LDE-GAMMELGAB
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Sønderjyske græsrødder:
Når landsbyen kaster den
grønne bold, griber kommunen
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Sønderborg Kommune er ikke helt grøn, når det kommer
til ambitiøse klima- og miljømål og kendes bl.a. fra
Project Zero. Kommunen er ambitiøs, men rigtig mange
af de gode og grønne idéer gror nedefra. Organiseringen
på tværs af landsbylaugene har udviklet sig over tid, så
idérigdom og initiativlyst kombineres med bureaukratisk
forståelse og økonomi; Landsbylaugenes spirende idéer
løftes af kommunale muskler. Det er både blevet til
energirenovering, et skub til afsætning af lokale fødevarer
og gentænkning af kollektiv transport.

Transport omkring og mellem landsbyerne
er nemlig én af flere udfordringer på halvøen.
Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug har
derfor eksperimenteret med både landsbybus, bygget nye cykelstier og udtænkt
konceptet ’kør-med-bænke’. Idéerne kom
nedefra og er blevet støttet økonomisk af
Sønderborg Kommune. Nogle projekter er
droppet, men andre er fortsat. Irene Lorenzen, som er lokal ildsjæl, fortæller: ”Cykelstien
har haft kæmpe betydning. Vi gik sammen
som landsbylaug, satte foden ned, og nu er
det blevet meget nemmere at cykle.” En anden afledt konsekvens er, at gentænkningen
har skabt lidt røre i andedammen. Positiv
røre. Niels Peter Nielsen, formand i KværsTørsbøl-Snurom landsbylaug, fortæller, at
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Mobilitet i og mellem landsbyer

”det har været debatskabende.” De mindre
og lokale, men håndgribelige projekter, sætter således gang i større debatter om f.eks.
benzinforbrug og klima.
Nogle af mobilitetsinitiativerne er også
stoppet igen, efter den økonomiske støtte
udløb. Det er dog ikke mismod eller opgivenhed, der kendetegner de sønderjyske
ildsjæle. I stedet er der nu nedsat en mobilitetsforening, der skal arbejde videre på alle
de erfaringer, projektet har givet. Connie
Skovbjerg, der er landdistriktskoordinater
fra Sønderborg Kommune, fortæller, at læringen, der er kommet ud af initiativerne omkring fælles- og samkørsel, også spiller ind
i en ny app og et bookingsystem, der skal
organisere alternativ mobilitet på tværs af
kommunen.

Social og grøn bæredygtighed i
samspil
Alting kan ikke lykkes på en gang. Effekten af
idérigdommen og det entreprenante tankesæt rækker også ud over de enkelt projekters succes. Brian O’Driscoll, lokal iværksætter og familiefar, er ikke i tvivl: ”Jeg var flyttet ,

FOTO Bakspejle er gode.

Når det gælder sønderjysk
landsbyudvikling, kigges der til
gengæld fremad.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Halvøen Broager Land ligger ud til Flensborg Fjord sydvest for Sønderborg by. Her
finder man de tre landsbyer Dynt, Skelde
og Gammelgab, der tilsammen udgør et af
de 36 landsbylaug i Sønderborg Kommune.
Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug har
særligt arbejdet med mobilitet.
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hvis ikke der var sket noget. Nu bliver der gjort
noget, og fællesskaberne bliver vedligeholdt.
Fødselstallet er faktisk også stigende, som et
af de få steder i landsdelen!”
Den sociale effekt rækker tilmed udover
den enkelte landsby eller landsbylaug.
Landsbylaugene taler nemlig sammen. De er
et netværk og ikke enkeltstående eller autonome enheder. Det gør, som Niels Peter Nielsen siger, ”at man ikke behøver opfinde den
dybe tallerken flere gange. Det, der er vigtigt,
er, at der er en ildsjæl, der skal bære opgaven eller skubbe idéen i gang. Så bruger vi
Connie rigtig meget som sparingspartner.”
Connie Skovbjerg er en vigtig medspiller i eksekveringen af de lokale spirende idéer. Det
har meget at gøre med Sønderborg-model-

LÆRINGER FRA DYNT-SKELDE-GAMMELGAB

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

• En organisering i et netværk af landsbyer og et
paragraf 17 styk 4 udvalg sikrer en åben og tæt dialog
mellem administration og politikere.
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• Puljer møntet på bæredygtige initiativer i landsbyerne lokker ildsjæle med idéer på banen.
• Landsbykoordinator sidder som en del af kommunaldirektørens stab og agerer bindeled til landsbygrupperne med fokus på at styrke dem i at nå deres mål.
• Lokale udviklingsplaner sikrer fælles retning, gør
samarbejdet med kommunen lettere og skaber ejerskab over udviklingen af området blandt borgerne.
• Små bæredygtighedsinitiativer skaber øget bevidsthed i hverdagen og lokal debat om klima og forbrug
blandt borgerne.

len. Det har også i høj grad at gøre med det
paragraf 17 styk 4 udvalg, som kommunen
har etableret for landsbysamarbejdet.

Landdistriktskoordinator, landsbyforum og paragraf 17 styk 4
udvalg
Sønderborg-modellen er en konsekvens af
strukturreformen i 2007. I dag er modellen
en del af svaret på, hvorfor landsbyerne er
så effektfulde i den grønne idégenerering og
-realisering. Sønderborg-modellen betyder,
at lokale paraplyorganisationer er organiseret i kontingent-fri landsbylaug. Sønderborg
kommune betaler alle laugene 5500 kr. til
den mest basale drift samt en hjemmeside
som fælles kommunikationsplatform.

cykeltur rundt i de sønderjyske
landsbyer.

DYNT-SKELDE-GAMMELGAB
Når landsbyen kaster den grønne bold, griber kommunen

NIELS PETER NIELSEN, FORMAND I KVÆRS-TØRSBØL-SNUROM LANDSBYLAUG

FOTO Sæt bilen. Tag i stedet en
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”Det har været debatskabende.
De mindre og lokale, men
håndgribelige projekter, sætter
således gang i større debatter om
f.eks. benzinforbrug og klima”
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Sønderborgmodellen
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Sønderborgmodellen er en organisering af lokale frivillige landsbykræfter, den kommunale administration og de politiske beslutningstagere.
Alle lokale landsbyer er repræsenteret geografisk igennem et af de 36 landsbylaug,
som f.eks. Dynt-Skelde-Gammelgab.
Laugene har egne vedtægter og rammer for deres virke. Alle landsbylaug arbejder ud
fra en lokal udviklingsplan, der beskriver lokale strategiske ønsker og bruges som et
fælles arbejdspapir i samarbejdet mellem kommune og landsby.
Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer er et §17 stk. 4 udvalg med fem
byrådsmedlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter, der refererer direkte til
økonomiudvalget.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Sekretariatet er den praktiske støtte, der sikrer sparring, fundraising og samarbejde
på tværs af organisationen. I sekretariatet sidder bl.a. en landsby-koordinator og en
landsbyudvikler.
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Det betyder i realiteten, at alle landsbybeboere er medlemmer i et af de 36 landsbylaug i kraft af deres blotte adresse.
I landsbylaugene diskuterer man sig lokalt
frem til målsætninger. Næsten alle landsbylaug har også udviklet formelle udviklingsplaner. Fire gange om året mødes frivillige
fra landsbylaugene i de syv store områder
i Sønderborg Kommune i et landsbyforum.
Der snakkes frit fra leveren, og alle erfaringer
– positive og negative – deles. Derudover, så
har Sønderborg Kommune et såkaldt paragraf 17 styk 4 udvalg, der betyder, at alle syv
områder er repræsenteret i et udvalg med
lokalpolitikerne. Dialogen og erfaringer fra

de lokale landsbylaug flyder frit over i landsbyforum og udvalg. Det flyder også tilbage
igen. Pointen kan synes lidt teknisk, men
handler blot om, at kommunikationen mellem borgere i landsbyerne og kommunen er
åben. Det repræsenterer Connie Skovbjerg,
som landdistriktskoordinator.
Connie Skovbjerg hjælper landsbylaugene med at få ordlyd og dirigerer henvendelserne de rigtige steder hen i et til tider
forvirrende kommunalt bureaukrati. Som
Irene Lorenzen siger, så er ”hun lidt bedre til
at trykke de myndigheder lidt på maven ift.
de ting vi gerne vil have gjort.” Roy Hansen
supplerer med, at ”Connie er nøglen ind til

LANDSBYFORUM

BYRÅD
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FORVALTNING

SEKRETARIAT

AFD. BÆREDYGTIGHED,
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LANDSBYER
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LANDDISTRIKTER,
NATUR OG
FØDEVARER

kommunen. Os kan de lytte til, men Connie
skal de lytte til.”
I Dynt-Skelde-Gammelgab, Kværs-TørsbølSnurom og de resterende 34 landsbylaug er
de langt fra færdige. Der drømmes om endnu
mere aktivitet i landsbyerne. Brian O’Driscoll
drømmer om at få ”bragt noget mere natur
tilbage til Broager Land” og Irene Lorenzen
drømmer om ”selvforsyning og mindre kørsel
ind til byen”. De grønne idéer kommer nedefra i Sønderborg Kommune. De vokser, fordi
landbyerne spiller bold med hinanden. Når
idéerne er modnet, står Connie Skovbjerg
klar med åbne arme til at gribe de grønne
bolde, der kastes hendes vej.

Casen er blevet til på baggrund af interviews med:
Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg kommune
Roy Hansen, Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug
Brian O’Driscoll, Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug
Irene Lorenzen, aktiv i Dynt-Skelde-Gammelgab området
Niels Peter Nielsen, formand Kværs-Tørsbøl-Snurom landsbylaug

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

(Èn af kommunaldirektørens stabe)
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ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

FOTO Fødevarekultur er et af mange
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samlingspunkter i Torup.
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Bæredygtighed i flere
dimensioner
Torup landsby er en absolut bannerfører i bæredygtig
landsbyudvikling. Siden det første spadestik blev taget til
Økosamfundet Dyssekilde, har landsbyen arbejdet med
bæredygtighed på flere fronter. Dialogen har altid foregået
på tværs af byens generationer, og det har givet pote. Torup
er en lille landsby i periferien af Nordsjælland, der har
taget styringen med egen udvikling.

Bæredygtighed er et begreb, de ikke tager
let på i Torup. Formand for lokalrådet Torup
Ting, Peter Plant – en af de store drivkræfter
i Torup – beskriver, at ”Vi har gjort os umage
med at definere en opfattelse af begrebet
bæredygtig.” Torup har arbejdet med at præcisere bæredygtighed i fire dimensioner. Det
handler om både social, kulturel, økonomisk
og miljømæssig bæredygtighed. Alle fire dimensioner er vigtige i sammenhæng med og
på tværs af hinanden.
Og Torup landsby har gennem de seneste
20-30 år været udfordret på tværs af de fire
dimensioner, som så mange andre landsbyer. Bosætning og fraflytning var svært. Skolen
var udfordret og købmanden lukningstruet.
Vendepunktet blev en kartoffelmark. Kartoffelmarken blev nemlig udgangspunktet
for etableringen af et fællesskab med fokus
på økologisk byggeri, der på mange måder
har været definerende for Torups udvikling
også i dag: Økosamfundet Dyssekilde. Peter
Plant forklarer yderligere at ”Økosamfundet
Dyssekildes oprindelige fokus var at arbejde
med åndbare materialer og cirkulærbare
materialer.” Økosamfundet var dog aldrig
isoleret – de ’gamle’ indbyggere i Torup og
de nye har fra starten været i dialog. Traditio-

TORUP LANDSBY
Bæredygtighed i flere dimensioner

Et legendarisk Økosamfund: Bæredygtighed i flere dimensioner

ner, historie og erfaring er integreret med nye
kræfter og en masse idéer.
Men allerede dengang var den grønne
bæredygtighed ikke altoverskyggende. Den
sociale dimension var mindst lige så vigtig. Beboer i Torup og koordinator for Torup
Fonden Catalina Sommer, fortæller: ”Jeg har
boet i økosamfundet længe og har oplevet,
hvordan sociale netværk fortsætter. Børnene
vokser op, flytter til København. Men mange
kommer tilbage, og de vil gerne bosætte sig
her igen.”
Betydningen af det sociale skinner også
igennem i kommunen. Torben Møller-Hansen
er leder af afdelingen for Erhverv, Kultur, Idræt
og Demokrati i Halsnæs Kommune. Han forklarer, at Torup er mere end et sted. Torup er
”i virkeligheden nogle dynamiske mennesker
som har klare visioner, som driver dem til at
handle sammen. Og de har skabt udviklin-

Torups eget bæredygtighedsbegreb
Den grønne bæredygtighed: At sikre natur og
naturgrundlaget. Det relaterer sig til transport og
husbyggeri.
Den økonomiske bæredygtighed: At det skal give
mening i de samfundsmæssige rammer, indenfor
hvilken vi driver økonomi på.
Social bæredygtighed: Mødet mellem mennesker
og det sociale tænkes hele tiden ind i aktiviteterne;
Vær opmærksom på nye mødesteder på tværs
af generationer og uddannelsesniveau og tal i et
medierende sprog.
Kulturel bæredygtighed: Aktiviteterne er ikke kun
funktionelle. De skal sikre kreativitet, læring og
bred kulturel appel, som for eksempel klatring,
koncerter, madmarked og forfatterkursus.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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Du kan godt stige på toget i Hillerød med
planer om at nå endestationen Hundested
Havn. Men hvis du er lidt vaks, så står du af
fire stop før. På Dyssekilde station. I så fald
får du syn for en lille landsby med cirka 350
indbyggere. I tredive år har virkelyst og folks
ønske om at bidrage til fællesskabets bedste båret udviklingen i landsbylivet. Og det er
lykkedes fortræffeligt. Du har måske hørt om
landsbyen før. Torup blev kåret til Årets landsby i 2019.
Torup er temmelig utvivlsomt et ret særligt
sted. Den moderne historie om Torups landsbyudvikling strækker sig nemlig tredive år
tilbage, og dengang gjorde man sig også
tanker om bæredygtighed. I dag forholder
landsbyen sig helhedsorienteret til bæredygtighed i fire dimensioner.
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gen. Det er en gruppe af mennesker der har
evnet at sætte sig sammen og lavet en vision.
De har forstået at bygge broen til fonde og
kommune og er lykkes med det.” Kommunen
har naturligt været samarbejdspartner på
en række af Torups initiativer, bl.a. det næste
store projekt: Hvideland.

TORUP LANDSBY
Bæredygtighed i flere dimensioner

Hvideland: Nye ambitioner, nye
udfordringer
I dag er det helt store projekt i Torup Hvideland. Hvideland er et nyt ’bæredygtigt fællesskab’, der i sin kerne er et græsrodsprojekt.
Idéen er vokset frem i Torups muld og tager
fysisk afsæt i Hvidelandsgården og dens jorder. Projektet er formuleret gennem arbejdet
i Torup Ting, som har været meget involveret
i lokalplanens indhold. Hvideland centreres
omkring den nedlagte gård, som skal danne
rammen for et fælleshus. På jorden omkring
udstykkes 80-100 boliger. Kun jorden, som

Grænseoverskridende landsbyudvikling

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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Torup rækker ud over sine egne grænser. Landsbyen har opnået både national og europæisk
opmærksomhed. Se bl.a:
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Projekt DELTAG: Kulturhuse i Danmark
Smart Rural 21: Her ligger bl.a. en række små
videoer på engelsk; se Smart Rural Areas – in the
21st Century (smartrural21.eu)
Varme Zoner: Model til afdækning af forudsætningerne for vækst i de danske landsbyer af
Hornemann, Johnsen, Lund & Mortensen
De tre udadvendte projekter indgår i Torup Tings
formands foredragsturneer over hele Danmark om
’Liv på Landet: Borgerdreven udvikling’.

soklen afgrænser, vil være privat ejendom.
Alt andet bliver fælles. Projektet inkluderer
derudover grønne ambitioner som lavenergihuse, fem hektar fællesjord til afgrøder og
fælles forsyning. De grundige overvejelser
omkring bæredygtighedens dimensioner
giver pote for fællesskabet.
For eksempel skaber Hvideland ramme
om 150 nye indbyggere. Det betyder en
potentiel befolkningstilvækst på 25%. Som
Catalina Sommer fortæller, betyder det “en
masse nye naboer, nye spændende bekendtskaber, nye idéer og grobund for nye
projekter, der kan spille sammen med de
kræfter, der allerede eksisterer i Torup i dag”.
Det understreger vigtigheden af den sociale
og kulturelle bæredygtighed. Den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed er også
et diskussionsemne. For selvom der er nogle
helt grundlæggende bæredygtighedsprincipper bag Hvideland, er der mange overvejelser bag. Peter Plant forklarer bl.a. udfordringerne med den fælles varmeforsyning:
”Der er alle mulige kompromisser i det. Kan
vi lave det fælles varmeanlæg, vi gerne vil
lave? Eller er det bedre økonomisk og klimamæssigt individuel forsyning?”

Strukturpotentiale:
Toget stopper i Torup
Torup landsby er en levende landsby. Befolkningstallet er vokset enormt siden grundlæggelsen af Økosamfundet Dyssekilde i 1986.
Både socialt, kulturelt økonomisk, ja og ikke
mindst på den grønne front, formår landsbyen at være foregangseksempel.
Torup er også strukturelt mere begunstiget
end mange andre landsbyer i andre dele af
landet. Som indledningsvist beskrevet er der
fortsat toge, der stopper på Dyssekilde Station. Dette strukturpotentiale er ikke mange
landsbyer på 350 indbyggere velsignede
med. Men potentiale hæfter. Hvem ved, om
det tog var kørt, hvis ikke nogen havde taget
fat i slut 80’erne og gjort noget markant anderledes? De strukturelle omstændigheder
er et potentiale, som landbyen har forvaltet
med allerstørste ansvarlighed, og det har
Torup sig selv at takke for.

TORUP LANDSBY
Bæredygtighed i flere dimensioner

FOTO Der er både voksende økonomi

LÆRINGER FRA TORUP

i og øget trafik til Torup landsby.

• Det grønne initiativ har en afsmittende effekt på den politiske stemning i byrådet og på administrationens arbejde, som må være up to date med lovgivning
og muligheder.
• Ekstern finansiering via fonde har været afgørende for Torups mange grønne
projekter.
• Torups grønne brand og identitet giver stolthed i kommunen, og en bølge af
nye projekter omkring vindmøllepark, cykelstier og grøn turisme har nemmere
gang på jorden i byrådet.

Casen er blevet til på baggrund af interviews med:
Peter Plant, formand Torup Ting
Catalina Sommer, Koordinator, Torup Fonden
Torben Møller-Hansen, leder afd. For lokaldemokrati I Halsnæs Kommune

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
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• Et vedholdende og helhedsorienteret fokus på bæredygtighed som både miljømæssig, økonomisk, social og kulturel sikrer bæredygtigheden over tid.
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Q &A

Q&A
Birthe Linddal Jeppesen

”Det handler om at skabe
et samspil på tværs af nye
og gamle beboere”
Blandt meget andet er sociologen og fremtidsforskeren Birthe
Linddal Jeppesen optaget af, hvordan tilflyttere og eksisterende
landsbyboere kan mødes i lokale fællesskaber og lære af hinanden.
Kan landsbyens forskellige grupperinger rumme hinandens
værdier og forskelligheder, kan det skabe grobund for udvikling og
fællesskab, siger hun.

GRØNNE FÆLLESSKABER SOM UDVIKLINGSSTRATEGI
Seks fællesskaber viser veje til bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Mange drømmer om at flytte på landet. Tror du, tendensen fortsætter?
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”Jeg er ikke i tvivl om, at urbanisering er en megatrend, som vil fortsætte. Men jeg ser også
en modtendens: Det er blevet dyrere at bo i byen. Flere vil gerne leve mere bæredygtigt, og
Corona har fået flere til at sætte pris på naturen og friluftslivet, så allerede nu ser vi en markant
udflytning.
Men, at realisere drømmen om det gode liv på landet, er også krævende. Det gælder i forhold til det sociale og i forhold til det praktiske. Måske drømmer man om at være selvforsynende med grøntsager. Det lyder jo dejligt, men inden man når dertil, skal man være villig til at lægge mange timers arbejde. Det kræver færdigheder at få de grønne projekter til at lykkedes.
Færdigheder, som ofte er fremmede for det moderne menneske. Selv en vildtvoksende have
skal beskæres og trimmes. Til gengæld er der mange på landet, særligt blandt de ældre, som
besidder grønne kompetencer, fordi de har boet og virket på landet i mange år.
Så det, der for alvor kan få stærkere, mere innovative og grønnere landsbysamfund til at
vokse frem er, hvis man kan få sat gang i en udveksling af idéer og kompetencer. F.eks. er der
jo i alle landsbyer pensionerede landmænd, som ved en masse om at dyrke jorden, mens en
del af de nye tilflyttere har gode idéer til at dyrke jorden på nye måder. Tit taler de grupper ikke
sammen, fordi begge har fordomme eller berøringsangst over for hinanden, og det man ikke
kender. Men kunne man få disse to størrelser til at arbejde sammen, er der rum for, at meget
kan ske.”

Hvilket potentiale ser du?
”Tilflytterne har ofte masser af drømme, og landsbyerne har ledige arealer, bygninger og viden til at føre visionerne ud i livet. Hvis begge parter er åbne, er der mange muligheder. Måske
har landmanden overskydende jord, som ’de nye’ kan få lov til at passe. Eller måske er der
plads til en skater-rampe i det gamle pakhus? Det kan være, man kan låne den gamle traktor

eller lokke landmanden til at harve, når han alligevel er i gang. Der er også folk med mangfoldige kompetencer på landet – f.eks. nogle, der ved noget om jagt, håndværk eller det at holde
høns. Det handler om at skabe et samspil på tværs af nye og gamle beboere. Kan man det, er
det værdifuldt for begge parter.”

Hvilke faktorer har ellers betydning for at skabe tilflytning til et
landdistrikt?

Q&A
Birthe Linddal Jeppesen

”De steder, der klarer sig, er dem, der råder over herligheder som adgang til landskabet og
den åbne natur, nærhed til vandet og en velbevaret bygningskultur. Derfor plejer jeg at sige, at
kommunen bør lave en stram lokalplan og gøre sig umage for at formidle den hensigtsmæssigt. Man skal være virkelig skarp på, hvilke kvaliteter man råder over, og hvordan kvaliteterne
bevares og videreudvikles med respekt for stedets potentiale. Man skal vide, at hvis man river
landsbyens pæne proprietærgård ned til fordel for syv parcelhuse, fjerner man måske også
det, der gjorde landsbyen interessant for potentielle tilflyttere. Og så skal man være helt skarp
på, hvem man gerne vil tiltrække, og hvem man gerne vil udvikle byen til. Der er en verden til
forskel på, om man gerne vil have de unge til at flytte til eller komme hjem, eller om man gerne
vil holde på seniorerne, når de bliver pensionister.”

Hvad betyder adgangen til naturen?
”Naturen er afgørende for næsten alle tilflyttere. Jeg mødte en kvinde fra Amager, som var
flyttet på landet, fordi hun gerne ville bo tæt på naturen og dyrene, men hun kom ud i monokulturelt landskab, hvor der ikke var adgang til naturen. Så flyttede hun tilbage til Amager, og her
kunne hun se på frilandsgrise i den lokale børnehave og gå lange ture i naturen på Amager
Fælled. Altså, oplevede hun mere natur i København. Min pointe er, at måske er der i dag kun
én ud af 10 landsbyer, der f.eks. har grise på marken, og der er en kæmpe kløft mellem tilflytternes forventninger og de realiteter, de kommer ud til. Folk ude i landsbyerne skal blive bedre
til at skabe landlige kvaliteter og vise det gode liv på landet, hvis de vil lokke folk til.”

”Vælger man at flytte fra byen til landet, følger der en hel del praktiske udfordringer med. Ofte
får man langt til arbejde, skole og indkøbsmuligheder. Men logistikken kan tilflytterne som
regel godt løse. Til gengæld bliver de skuffede, hvis ikke de mødes af nogen form for lokalt
fællesskab. Mange, der flytter på landet, drømmer om naboskab og nærhed. Her skal man
vide, at det kræver åbenhed og værdimæssige kompromisser fra både tilflytterne og de eksisterende beboere. Så kan det være en god idé med et enkelt åbningstræk. Altså en aktivitet,
man kan være fælles om. Et kogræsselaug kan f.eks. være en nem og uforpligtende måde at
starte en samtale på. Næsten alle landsbyer har et overdrev, hvor man kan lave en fold.”

Nogle vælger også at flytte ud som en gruppe og starte deres eget
grønne fællesskab?
”Ja, og så er der en risiko for, at tilflytterne ender som små lukkede enklaver. Jeg synes snarere, at man skal tænke hele landsbyen som et stort fællesskab. Det kræver lokalt lederskab
og gensidig respekt, men der er også mange muligheder. Man kan starte et bofællesskab
eller medborgerhus i de tiloversblevne bygninger, eller man kan lave små fælles havelodder i
landsbymidten og skabe aktiviteter i de grønne områder. Kan landsbyens forskellige grupperinger rumme hinandens værdier og forskelligheder, kan de flytte bjerge.”

Birthe Linddal Jeppesen er historiker, sociolog og fremtidsforsker og arbejder for tiden
på sin ph.d-afhandling på RUC
med fokus på social kapital,
fællesskaber og innovation i
landdistrikterne. Projektet er
en del af det europæiske forskningsprojekt RURACTION. Birthe
Linddal Jeppesen er vokset op
i Ørsted på Fyn, og efter mange
år i storbyen, bor hun i dag i
landsbyen Thorup på Mols.
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Hvilke andre udfordringer ser du for at skabe øget tilflytning til landdistrikterne?
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FOTO Fællesskabet og gulerødderne
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vokser side om side i det
midtsvenske.
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SK ATTU NG BYN

Grønne fællesskaber på
tværs af generationer:
Landmænd og idealister i
Midtsverige
Da højskoleundervisning med fokus på bæredygtighed,
økologi og selvforsyning så dagens lys i 1978, var det
ikke alle, der synes lige godt om de progressive tanker. I
et forsøg på at afvæbne bekymringen for den nye grønne
foretagsomhed inviterede højskolen lokale bønder med
ind i klasselokalet. Bønderne blev anset som en værdifuld
ressource, og det blev kimen til et grønt fællesskab i en
midtsvensk landsby, der siden da har tiltrukket unge,
børnefamilier og turister.

Men lad os træde et par skridt tilbage; Skattungbyns historie er ikke ulig mange andre
både danske og svenske småbyer på landet. I 1960 var befolkningstallet i Skattugbyn over 500. Siden faldt det med mere end
200 mennesker over de efterfølgende to

SKATTUNGBYN
Landmænd og idealister i Midtsverige

Velfærdsstatens forsvinden i de
små landsbyer

årtier. Skattungbyns helt store udfordringer
blev dengang, som de fortsat er i dag, at
fastholde de helt grundlæggende tilbud og
services, som muliggør bosætning; Skole og
indkøbsmuligheder for eksempel.
Eva Nordfjell har boet i Skattungbyn siden
2014. Hun forklarer, at ”Vores største udfordring er - når man er en lille landsby - så kan
kommunen ikke stå for den grundlæggende
service.” Som så mange andre steder er det
Skattungbyns civilsamfund, som tager over,
der hvor velfærdsstaten stille har trukket sig
tilbage. De frivillige er fundamentet for at organisere de grundlæggende elementer, der
gør det praktisk muligt at leve i en landsby.
De grundlæggende forhold, der gør, at unge
mennesker og børnefamilier ser en realistisk
fremtid i en lille by. Skattungbyn har medvind
i fællesskabs-sejlene. Udover at organisere
en friskole, så står frivillige kræfter også bag
både en free-shop, en genbrugs- og byttecentral, en landhandel, indkøbsforening og
en forening for samkørsel. Landsbyens drive
har inspireret kommunen. Lokalt byrådsmedlem, Mikael Thalin, i Orsa Kommune fortæller,

FOTO Kulturlivet blomstrer, når nyt

og gammelt mødes.
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Vi er søgt betydeligt længere nordpå - danske forhold taget i betragtning. Ca. 630 km i
fugleflugt fra København. Skattungbyn er en
lille svensk landsby, der har skabt et navn for
sig selv. Faktisk i så høj en grad, at turister
besøger de 350 faste indbyggere bare for
at opleve livet, den bæredygtige livsstil og
det tempo, tingene foregår i på landet i det
midtsvenske. Siden 1970’erne har Skattungbyn formået at fastholde og endda forøge
befolkningstallet løbende. Det er vel og mærke i en svensk kontekst, hvor strukturforhold
og afstande eksisterer i en lidt anden og
større skala end i Danmark. Meget af det har
noget at gøre med en selvforsynende livsstil
med rod i landsbyens højskolefilial.
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at ”når de i Skattungbyn går så meget op i de
grønne spørgsmål, så mærker vi jo presset
på os i kommunen.”

SKATTUNGBYN
Landmænd og idealister i Midtsverige

Højskolekursus som motor for bæredygtig levevis og fællesskaber
Skattungbyn blev i 1978 stedet for en ny filial
af Mora folkhögskola med et helt særlig kursus. Byen leverede de fysiske rammer for højskolekurset ”Økologisk landbrug og bæredygtig livsstil,” 3 der i dag også bare er kendt
som Skattungkurset. Kursets fokus er at give
højskoleelever i alle aldre indsigt og praktisk
erfaring i økologisk kultivering af grøntsager og en bæredygtig livsstil. Tankerne fra
70’ernes miljøbevægelser slog således helt
konkret rod i den midtsvenske jord. Men en
højskole er i sig selv ikke nogen garanti for
et fællesskab, der rækker ud over højskolen
selv.
Skattungkursets grundlægger er også
en af Skattungbyns helt store ildsjæle. Han
hedder Kåre Olsson. Fra starten blev det
omkringliggende lokalsamfund tænkt ind i
kurset ved at mobilisere en allerede eksisterende ressource. ”Den gamle landbefolkning
blev også brugt som lærere. Deres viden
havde værdi,” forklarer Eva Nordfjell, der selv
er tidligere højskoleelev og nu rektor på Skat-
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LÆRINGER FRA SKATTUNGBYN
• En organisationsstruktur inspireret af landbokulturen med selvejende bønder samler én gang om året
alle til et landsbymøde, hvor der vælges en bestyrelse til byudviklingsforeningen og en repræsentant
til byrådet. Det har sikret den gode dialog med Orsa
Kommune.
• Spændingsfeltet mellem idealister og traditionalister gælder også den grønne dagsorden. Grønne
initiativer skal give mening og være til gavn for alle.
• Det er svært for byen at følge med successen og
tilpasse sig efterspørgslen på boliger. Selvforsyning
og en bæredygtig livsstil er et stærkt brand, når det
lykkes at skabe et stærkt grønt værdifællesskab.
3: Fra svensk ”Ekologisk odling och hållbar livsföring”
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tungbyns friskole. Kursets formidling involverede nemlig en masse praktisk viden fra
områdets bønder, som blev kombineret med
idealistiske tanker om bæredygtighed og
selvforsyning. Et nyt fællesskab mellem nye
og gamle blev grundlagt med højskolebevægelsens visioner om folkeoplysning som
fælles udgangspunkt.
Alle kursusdeltagerne, og af dem en masse unge, fik således syn for, at landsbyens
rammer faktisk gav mulighed for i praksis at
leve i større balance med naturen. Samtidig
indgik de aktivt i det lokale fællesskab. Eva
Nordfjell vurderer, at ud af de 350 nuværende indbyggere er halvdelen kommet til pga.
skolen og kurset eller gennem venner, der
har deltaget på kurset. En af dem er Andreas
Marklund.
Efter at have taget sin gymnasie- og universitetsuddannelse i den svenske hovedstad fulgte Andreas Marklund højskolekurset
i Skattungbyn. Der skulle ikke mere til end
højskolekurset, før han besluttede at flytte
permanent til Skattungbyn. Det var i 2012,
og Andreas var i starten af 20’erne. Der var
flere ting, der tiltalte Andreas i Skattungbyn;
”Det er lettere at gå fra tanke til handling i
Skattungbyn. Der findes marker, plads og
ressourcer. Men der findes også det sociale sammenhold. Det er vigtigt, når initiativer
skal startes op.”

Fælles kræfter bag
Andreas Marklund er selv særdeles aktiv i
Skattungbyn. Han har tidligere været en af
de drivende kræfter bag en lokal indkøbsforening, der bestiller fødevarer direkte fra
svenske producenter. Derudover er han
også en af hovedmændene bag en bilpool.
Bilpoolen er et fællesskab, som organiserer
samkørsel omkring en dele el-bil.
Én udfordring er dog fælles for alle foreningerne, fortæller Andreas Marklund: ”At
få nye og flere medlemmer.” I en landsby af
Skattungbyns størrelse er det som sagt civilsamfundet og de frivillige kræfter, der driver udviklingen. Derfor gør byen også noget
ud af at engagere nye tilflyttere. ”Hvert år har
vi en velkomstfest for nye tilflyttere med mad

SKATTUNGBYN
Landmænd og idealister i Midtsverige

FOTO Jordbrug er et af

knudepunkterne for fællesskab
på tværs af generationerne i
Skattungbyn.

ANDREAS MARKLUND, TILFLYTTER TIL SKATTUNGBYN

og musik. Der præsenterer vi foreningerne i
byen. Foreningerne kan også sige, hvad de
har brug for. Det er en vigtig ting at føle, at nogen har brug for én,” fortæller Andreas.

Fællesskaber alle kan bakke op om

ge andre har helt andre værdier. Der findes
ekstremer, men det er ikke to hold.” Andreas
Marklund runder af med at pointere: ”Skolen
og landhandlen – de initiativer kan alle mødes om.” Det er vigtigt med fællesskaber, alle
har en interesse i.

Selvom landsbyen har et brand som et grønt
- ja måske for nogle som lidt et ”hippie” - sted,
er Skattungbyn heller ikke bare én ting. Andreas Marklund fortæller, at ”mange er flyttet
til med idéer om økologi og klima, men man-

Casen er blevet til på baggrund af interviews med:
Andreas Marklund, ung tilflytter
Eva Nordfjell, rektor på Skattungbyns friskole
Mikael Thalin, kommunal politiker Orsa Kommune
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”Det er lettere at gå fra tanke til
handling i Skattungbyn. Der findes
marker, plads og ressourcer.
Men der findes også det sociale
sammenhold. Det er vigtigt, når
initiativer skal startes op.”
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ANALYSE
Seks cases viser veje til bæredygtig udvikling af lokalsamfund

FOTO Vind er der nok af på den
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skotske vestkyst. Gåpåmod og
hårdførhed - endnu mere.
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ISL E O F E IGG

Grønne fællesskaber på
den yderste kant
Den skotske ø Isle of Eigg har skabt et grønt energisystem
baseret på vind, vand og sol. Ud over bekvemmeligheder
som opvarmning, elektricitet og hårdførhed mod
olieforsyningens ujævnheder, stikker fællesskabet og
rødderne bag energisystemet dybt i jorden. Så dybt at nye
grønne idéer dukker op andre steder på øen. Befolkningen
er på 25 år vokset med 70%.

Ejerskab til jord
1997 blev imidlertid et skelsættende år. I
90’erne var Eigg præget af, at øens adelige
ejer stille og roligt lod øens sociale og materielle kår gå til grunde. Da den seneste ejer
erklæredes konkurs, øjnede befolkningen
på øen en mulighed, og de organiserede sig
omkring the Isle of Eigg Heritage Trust Fund.
Gennem fundraising og hjælp fra tusindvis
af donorer købte forvaltningsfonden øen.
Med overtagelsen blev kimen lagt til den initiativlyst, der nu har muliggjort øens radikale
omstilling. Knapt 25 år er gået siden opkøbet,
og siden har minisamfundet revitaliseret sig
selv. Det fælles ejerskab til øen var en grundlæggende forudsætning.
Maggie Fyffe, som i dag er administrativ
bestyrer af fonden, har boet på Isle of Eigg i
40 år. Maggie fortæller, at ”Dengang var der
ikke sikkerhed omkring jordbesiddelse og
lejeforhold på ejendommene. De små samfund har indset, at hvis de har ejerskab over
øen, kan de selv styre, hvordan man udvikler
den.”
Livet på Eigg kunne - og kan det i nogen
grad stadigvæk - betegnes som relativt
primitivt. Bl.a. fordi energi altid har været en
begrænset ressource. Energi blev et centralt
omdrejningspunkt i de første år efter den
nyvundne ret til selvbestemmelse. I årtier
havde beboerne på øen klaret sig med individuelle dieselgeneratorer for at sikre sig et
minimum af elektricitet. Det fossile brændsel
var først og fremmest problematisk, fordi

det gjorde øen afhængig af en ekstern forsyningskæde. Øen skulle være energi-uafhængig og hårdfør. Ambitionen blev et nyt
energi-grid. Det skulle drage nytte af lokale
naturressourcer og udskifte de larmende og
forurenende dieselgeneratorer.

Eiggs enestående energisystem
Eigg Electric er en fælles ejet, styret og vedligeholdt virksomhed,
der har leveret elektricitet siden 2008 til alle øens beboere fra
tre vedvarende energikilder: Vind, vand og sol.
Systemet er enestående på tre måder:
1) Det kombinerer energiproduktion fra tre kilder i et system.
2) Det integrerede netværkssystem understøtter en isoleret ø
med spredt bosætning.

ISLE OF EIGG
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Øen Eigg er en del af øhavet De Indre Hebrider. Det lyder næsten som et mytisk sted. De
rå klipper og et brusende hav sætter tonen
for den barskhed, der dominerer livsvilkårene her på Nordvesteuropas periferi - på
kanten til det nordlige Atlanterhav. Naturen
har altid spillet en afgørende rolle. Af vores
seks nedslag er dette det mest afsides. At
’klare sig selv’ har her en særlig betydning.
Det tog lang tid før, at det moderne liv og de
forsyningskæder, det kræver, nåede til Eigg.
Skotlands problematiske jordrettigheder
gjorde i mange år udviklingen på øen træg.

3) Systemet er uafhængigt af energinetværket på fastlandet.
Konkret er systemet bygget op om tre hydroelektriske generatorer (vandturbiner), fire små vindmøller og et solsystemanlæg.
Fordelen ved de tre kilder er, at de komplimenterer hinanden i
sæsonudsving i vejr, temperatur, solskin og vandgennemstrømning og dermed skaber en resiliens.
Hele systemet har en maks kapacitet på 184kW.
De tre kilder leverer i praksis 95% af al energi siden 2008. De
resterende 5% leveres af to back-up dieselgeneratorer, når
energiproduktionen fra de vedvarende kilder enten er for lave,
eller mens de vedligeholdes.
Energien distribuerer vedvarende energi til alle hjem og virksomheder via et kabelnetværk, der strækker sig 11 km på langs
i undergrunden.
Fra den centrale kontrolbygning reguleres spændingen, og
energien opbevares i 90 4-volts batterier. Opladningen sker, når
produktionen overstiger forbruget og anvendes, når produktionen er utilstrækkelig.
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På kanten til Atlanten
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”Medejerskab fører til
selvstændiggørelse. Alt kan
ske derfra”

ISLE OF EIGG
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STUART MCCARTHY, TILFLYTTER OG STIFTER AF ISLE OF EIGG BREWERY

FOTO Turister og frivillige besøger Isle of Eigg for øens skønhed og grønne idealisme.
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Off-grid elektrificering af Eigg
Men sådan en idé er dyr. Faktisk meget dyr,
og der stod ikke ligefrem investorer i kø, som
anede en profitabel investering i energiforsyning på Eigg. Derfor blev den første udfordring at rejse kapital til det system, der i dag
ejes og administreres kollektivt af Eigg Electric. Et stort funding-arbejde blev sat i værk
med Maggie Fyffe i spidsen. Udviklingsgruppen fik for EU-midler lavet et feasibility-studie, der konkluderede, at et nyt energisystem
var muligt. Eigg’s elektrificerings-historie
ender lykkeligt i 2008 med etablering af et
off-grid system, der samler energi fra både
vind, vand og sol-kilder i en stor ’batteribank’,
og gør øen selvforsynende med energi til
opvarmning og elektricitet. Det nye energisystem har hævet levestandarden betydeligt.
En flad struktur og gennemsigtighed blev
derfor fundamental for alle initiativer på øen.
Maggie forklarer i forbindelse med Eigg
Electric, at ”de fleste der bor på Eigg lever i
forvejen på en ’low-impact’ måde. Fællesskabet er interesseret i grønne spørgsmål.
Men før planlægningen af et så massivt projekt var der mange møder, der skulle sikre,
at alle var ombord i projektet.” Andre afgørende initiativer er fulgt efter som bl.a. egen
bredbåndforsyning, der også er ejet af et
”community company”, som Maggie kalder
det. Det betyder ikke, at øen er frelst.

tiv-bryggeri var en realitet. Bryggeriet vil være
selvforsynende til produktionen med energi,
malt og humle. Alle restprodukterne bliver
brugt til at fodre dyr på øen. Men det stopper
ikke der. Planen er, at bryggeriet skal kunne
ansætte tre personer, og at overskuddet skal
danne grundlag for en pulje, der giver andre med iværkætterdrømme på Isle of Eigg
mulighed for at prøve af og lære. Og måske
blive til nye økonomiske successer. Men det
er ikke det vigtigste. For Stu er det vigtigt, at
det bliver en platform, der skaber sans for
medejerskab, fordi ”Medejerskab fører til
selvstændiggørelse. Alt kan ske derfra.”
De overordnede resultater er tydelige. Siden overtagelsen af øen er dens befolkning
steget fra 64 til 110. Hver sommer besøger
omkring 15.000 turister øen, og unge frivillige fra nær og fjern stiller sig i kø for at lave
naturbeskyttelse eller hjælpe på byggeprojekter. Nogle af dem bliver boende. For der
er plads til at se på tingene lidt anderledes.
Alle med et ønske om at bidrage og yde kan
være med. Den sans for lighed har Stu fra
bryggeriet givet et navn: Eiggality.

ISLE OF EIGG
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Ben Thompson sidder i øens forvaltningsfond som politisk repræsentant fra the Highland Council. Han hjælper også øen med
fondsansøgninger. Selv om øen har nået imponerende milepæle, mener Ben Thompson,
at der en del læring at hente. Han forklarer, at
”hvis du startede i dag, så ville du nok starte
med at forbedre husene, så behovet for energi bliver mindre. Husk på at nogle af de værste huse i Europa ligger i Skotland. Selvom
du varmer et fugtigt hus op, så er det stadig
fugtigt.” Læringen bliver her at huske på, at
grønne løsninger ikke er ensidigt ’gode’, hvis
man måske overser andre kerneproblemer.
Ben Thompson fremhæver især Eiggs sociale fællesskab og organisering: ”De har
været gode til at bringe flere mennesker
og så mange af beboerne som muligt ind i
beslutningsprocessen. Den drivende kraft
for energi-projektet var ikke miljø, men fællesskabs-resiliens.” Fællesskabet og hårdførheden skaber grobunden for, at lokale
beboeres kompetencer og talenter kommer
i spil. En af dem hedder Stuart McCarthy. Stu
kan godt lide øl.

Grønt mikro-bryggeri
LÆRINGER FRA ISLE OF EIGG
• Lokal fundraising og crowdfunding skaber, ud over finansiering
af initiativerne, medejerskab og engagement.
• Det lokale medejerskab i en ejendomsfond og den brede inddragelse af alle i beslutningsprocesserne skaber engagement
og skabertrang, der styrker det lokale fællesskab og identitet.
• Den bæredygtige løsning er stærk, når den også er den praktiske løsning, som giver mening i hverdagen.
• Det bæredygtige energiinitiativ brander hele øen – og nye produkter og erhverv kan bygge videre på øens grønne branding.

Casen er blevet til på baggrund af interviews med:
Maggie Fyffe, koordinator for Isle of Eigg Heritage Trust
Stuart McCarthy, tilflytter og stifter af Isle of Eigg Brewery
Ben Thompson, politiker og rådsmedlem i the Highland Council
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Stu flyttede i 2013 til øen sammen med sin
kone, der er født på Eigg. Efter fire år som
engelsklærer på et gymnasium i Nepal og
med andet barn på vej, besluttede parret
at flytte til Eigg. Stu forklarer, at en af de helt
store attraktioner er den ’can-do’ attitude, der
hersker; ”Ting bliver gjort. Folk er klar til at løse
og klar til at lære for at få det til at ske.” Skabertrangen kom Stu til at føle på egen krop.
Øen har ikke et gymnasium, og med flytningen blev Stu øjeblikkeligt arbejdsløs. En del
af tiden arbejdede han på svigerforældrenes hostel på Eigg, men hostellet kunne ikke
forsørge to familier.
Stu fandt ud af, at han ikke bare kunne lide
at drikke øl, men også at brygge det. Stu gik
med en ven i gang med selvbryg. Det fungerede i 5 år, men efterspørgslen voksede.
Ideen til Isle of Eigg Brewery begyndte at
tage form. I efteråret 2020 rejste bryggeriet
195.000 pund på 42 dage med 605 investorer via crowdfunding. Skotlands første kollek-
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Grønne fællesskaber
som udviklingsstrategi
Danmark er på en ambitiøs mission
om at reducere CO2-udledningen med
70% i 2030 - og vi når ikke målet, hvis
vi fortsætter, som vi plejer. Klimakrisen
sætter dagsordenen for en presserende
og markant omstilling i måden, vi bor,
arbejder, oplever og forbruger. Der er
brug for nye løsninger, som kan hjælpe
omstillingen på vej. Landdistrikterne
har en afgørende rolle at spille for, at
Danmark kan nå de ambitiøse klimamål.
Flere steder begynder landsbyerne at gå
foran og vise, hvordan grønne fællesskaber for alvor kan skabe positiv forandring og udvikling.
Seks grønne og bæredygtige omstillingsprojekter i landsbyer og landdistrikter
viser, at grønne projekter lykkes, når
de tager afsæt i lokale ressourcer og
potentialer, og når de er funderet i et
bredt ejerskab i lokalsamfundet. Når de
tilbyder løsninger, der sparer på ressourceforbruget og løser hverdagens
udfordringer. De lykkes ikke mindst, når
der etableres tætte forbindelser mellem
kommune og lokalsamfund. Et nært og
tillidsfuldt samarbejde kan sætte gang
i en positiv spiral af afledte udviklingsprojekter. Når det sker, kan de både være
med til at styrke bosætning, erhverv og
fortællingen om det gode liv på landet.
Denne publikation giver inspiration og
anbefalinger til, hvordan lokale landsbysamfund og kommuner kan arbejde
mere målrettet med at styrke grønne og
bæredygtige initiativer i landsbyerne, bidrage med nye løsninger til den grønne
omstilling og støtte op om udviklingen i
deres område.

