
De fleste ”storby-borgmestre” har 
efter kommunalreformen stort set 
brugt alle kræfter på at konkurrere 
med hinanden om storby-profilering 
og mod hovedstaden på bekostning 
af udviklingen i kommunernes små 
samfund.

Det står i skarp kontrast til, at hver 
tredje dansker gerne vil bo på landet, 
men det er kun hver femte, der gør 
det. Selv om mange kunne tænke sig 
at bo på landet, så betyder kommu-
nernes kamp mod hinanden, at lands-
byerne står som tabere til de større 
byer i konkurrencen om bosætning. 
Derfor er det positivt, at Udvalget for 
levedygtige landsbyer, der blev nedsat 
af erhvervsminister Brian Mikkelsen 
i fjor, i dette forår har fremsat forslag 
om, at kommunerne i fremtiden skal 
foretage en vurdering af de enkelte 
landsbyers tilstand, udfordringer og 
muligheder som element i en stra-
tegisk planlægning for kommunens 
landområder og landsbyer. Jeg håber, 
at et folketingsflertal følger anbefalin-
gen. Jo før, desto bedre.

Det vil forhåbentlig åbne øjnene 
hos flere byrådsmedlemmer for, at de 
ikke bare har et ansvar for kommu-
nens største by, men måske i endnu 
højere grad for de mindre samfunds 

udvikling. Den kommunale plan-
lægning af f.eks. detailhandel har 
afgørende betydning for landsbyers 
overlevelse. Storbyerne skal nok klare 
sig. Nogle bedre end andre. Men 
mange landsbyer og sågar mellem-
store provinsbyer risikerer at uddø, 
hvis deres problemer med affolkning, 
skolelukninger, butiksdød osv. ikke 
tages mere alvorligt.

Invester i landsbyerne

Vi har igennem de seneste 50 år 
brugt rigtig mange penge på at gøre 
de større byer meget bedre at leve 
i. Op mod 80 milliarder er der brugt 
på byfornyelse i de større byer, hvor 
meget er nedrevet, og resten er reno-
veret og ført op til moderne standard. 
Samtidig er mange flere milliarder 
investeret i uddannelse, kulturudbud 
og infrastruktur primært i de større 
byer.

Derfor giver det god mening at 
investere lidt mere i at gøre lands-
byerne attraktive igen. Udvalget for 
levedygtige landsbyer foreslår, at 
staten afsætter minimum 330 mio. 
kr. om året de næste ti år til opryd-
ning og fornyelse i landsbyerne. Vi 
har i udvalget det seneste år under 

udarbejdelsen af rapporten besøgt en 
række landsbyer over hele landet og 
dér talt med borgmestre, borgergrup-
per m.m.

Pas på de små butikker

Vi besøgte bl.a. Ebberup på Sydfyn, 
hvor Spar-købmanden er omdrej-
ningspunkt for rigtigt mange af 
byens aktiviteter og servicerer et stort 
opland. Men ægteparret, som driver 
butikken, er nu truet af et byrådsfler-
tal, som vil tillade byggeri af en stor 
discountbutik uden for Assens netop 
på vejen til Ebberup.

Hvis byrådet vil det bedste for både 
Assens bymidte og for Ebberup og 
omegn, så siger man selvfølgelig nej 
til den eksterne placering af en Netto.  
Eksemplet viser, at detailhandels-
planlægningen har en helt afgørende 
betydning for de små samfunds 
udvikling. Derfor bør kommunerne 
forpligtes til en strategisk planlægning 
for landsbyerne. For det er og bliver 
kommunerne, som har nøglen til de 
levende landsbyer – og dermed også 
bærer et centralt ansvar for affolkning 
eller tilflytning. Der er trods alt græn-
ser for udflytning af statslige arbejds-
pladser…

Kommunerne har nøglen 
til den levende landsby
Invester mere i at gøre landsbyerne attraktive 
og giv kommunerne pligt til at lave strategisk 
planlægning for landsbyerne.

Af adm. direktør John Wagner, De Samvirkende Købmænd, 
medlem af erhvervsministerens Udvalg for levedygtige landsbyer
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De Samvirkende Købmænd
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