
Landsbysamarbejde 

I landdistriktsudvikling tales der ofte om landsbyklynger. Det er mindre landsbyer og 

landsbysamfund, der ligger i geografisk nærhed af hinanden, forbundet med veje og ofte i et ret 

ensartet område. Sådanne landsbyer og små samfund har ikke den nødvendige styrke til større 

udviklingsinitiativer. De magter måske at skabe et fællesskab gennem sammenkomster, nabohjælp 

og mindre opgaver til gavn for fællesskabet. Men de mangler den nødvendige professionelle 

tekniske og økonomiske ekspertise samt den viden der er nødvendig til projektformulering, 

ansøgning om finansiering, projektstyring og -ledelse. Et samarbejde mellem sådanne 

landsbysamfund kan forøge ressourcegrundlaget, deling af ressourcer samt udveksling af ideer og 

synspunkter til gavn for helheden.  

Skamstrup er centralt placeret i forhold til Ulkestrup, Tømmerup, Skellingsted, Brokøb, Sørninge, 

Katrinebjerg og Bennebo. Ligheden i det geografiske område er et attraktivt og varieret landskab 

med både erhvervs- og rekreative muligheder. En anden lighed er de mange små gårde og 

husmandssteder, der indtil 1950erne var indtjeningsgrundlaget for en familie. I dag er de beboelse 

med lidt hobbylandbrug og bortforpagtning eller salg af jorden til de få tilbageværende større 

landbrug. Skamstrup og de syv mindre samfund opfylder således alle betingelser for at danne og 

agere som en landsbyklynge. 

Skamstrups tilbud til samarbejdet i landsbyklyngen er Kirken, Møllen og Foreningen Skamstrup og 

Omegn med Forsamlingshuset, Det Permanente Loppemarked og Landsbyskolen. Disse ressourcer i 

Skamstrup har tilsammen muliggjort initiativer til gavn for hele området. Det drejer sig om 

cykelstien fra Mørkøv til Skamstrup, der åbner en lettere adgang til hele områdets rekreative 

muligheder. Det drejer sig om lynhurtig bredbåndsforbindelse gennem fibernet, der ikke ville have 

været muligt uden hele områdets samarbejde. Det drejer sig om det indledte samarbejde om en 

landskabsplan og -forvaltning med henblik på at definere et sammenhængende stisystem i hele 

området. Og det drejer sig om udvikling af de rekreative og turistmæssige muligheder i samvirke 

med stisystemet, cykelstien Mørkøv til Skamstrup, Friluftsområdet i Skellingsted, Istidsruten og 

Projekt Åmosen. 

Ovenstående giver et godt og attraktivt grundlag for bosætning og erhvervsvirksomhed for unge 

initiativrige og ressourcestærke familier. Det næste større fællesprojekt kunne derfor være en 

kortlægning af nuværende erhvervsvirksomheder i området og potentialet for etablering af flere. 

Andre fælles opgaver kunne tage udgangspunkt i en uformel gruppe med den nødvendige ekspertise 

til udarbejdelse af projekter i hele området. Grundlaget for sådanne projekter ville være de 

stedbundne ressourcer, der er netop de ressourcer det konkrete område er rigt på og som vil kunne 

forbedre levevilkår og det lokale fællesskab samt tjene som eksempel for hele området. 

Det er et samarbejde på det grundlag og i et ligeværdigt partnerskab vi foreslår i stedet for 

agentrollen, der så bliver til en samarbejdspartner. Derfor foreslår vi, at man i hvert af de syv 

landsbysamfund stikker hovederne sammen og vælger den partner der bedst kan varetage områdets 

særlige interesser og bidrage til samarbejdet.  

Kontakt Jens på jhc.skamstrup@gmail.com eller tlf. 21 78 45 52 med forslag til en Partner. 
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