
Debataften den 15. marts om emnet: 

”Hvordan kunne Skamstrup og omegn se ud!!!” 

Hvad er din rolle? – og hvilken hjælp kan vi få udefra? 

Aftenens program: 

19.00 Velkomst og rammer for oplæg 

og debat 

19.15 – 20.30 Oplæg 

20.30 – 20.45 Pause 

20.45 – 21.45 Debat 

21.45 – 22.00 Konklusioner 

  
Organisering af landdistrikter og 

landdistriktsudvikling. 

Oplæg v. Jens Christensen 

 

Lokalsamfundets rolle i et 

samarbejde med Kommunen. 

Oplæg v. Morten Hylleberg, 

Egebjerg 

De lokale ressourcer og 

potentialer: 

 Menneskelige 

 Fysiske 

 Erhvervsmæssige 
Og samspillet mellem de 

tre. 
 

 

Hvad forstås ved 

Landskabskarakteranalyse og 

hvordan kan analysen anvendes til 

landskabsforvaltning i praksis. 

 

Oplæg v. Morten Holme, 

Landskabsarkitekt  
 

 

 

Byforskønnelse og byfornyelse med 

henblik på Skamstrup. 

 

Hvem, hvad hvor? 

Oplæg v. Andreas Jønck Faartoft, 

Landskabsarkitekt, og 

Birgitte Degener, Arkitekt    
 

Konklusioner og vejen 

frem 

Vi skriver et fyldestgørende referat med 

hovedkonklusioner, der sendes til alle deltagere 

i debatten og til læserne af Foreningens 

nyhedsinformationer. 

 



 

Debataften den 15. marts 2018:”Hvordan kunne Skamstrup og omegn se ud?” 

Hvad er din rolle? – og hvilken hjælp kan vi få udefra? 

 

Definitioner og tal: 

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 inddelte Fødevareministeriet kommunerne i fire 

klasser. Inddelingen blev foretaget i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning og baseret på 

14 udvalgte indikatorer. De fire klasser er: 

Yderkommuner 16 kommuner 

Landkommuner 29 kommuner 

Mellemkommuner 18 kommuner 

Bykommuner 35 kommuner 

I alt   98 kommuner 

I den definition er de første tre nævnte, altså 63 kommuner betragtet som landdistrikter. Holbæk 

Kommune er en mellemkommune, men ifølge definitionen således en landkommune. 

Andre har defineret et landdistrikt som ”områder uden sammenhængende bebyggelse, eller områder 

hvor den sammenhængende bebyggelse har under 200 indbyggere”. 

Endelig er der nogle der betegner et byområde som en sammenhængende bebyggelse, der har 

mindst 200 indbyggere. Landdistrikterne er således områderne udenfor byområderne. Så vi 

befinder os lige nu i et udpræget landdistrikt. 

Landdistriktsudvikling kan defineres som en lokal samarbejdssstyret (netværksstyret) udvikling, der 

har til formål at optimere, i samspil med offentlige myndigheder anvendelsen af de menneskelige, 

fysiske og erhvervsmæssige ressourcer og potentialer i lokalområdet d.v.s. landdistriktet.  

I Holbæk Kommune er de ca. 70.000 indbyggere fordelt med ca.40 % i Holbæk By; ca.41 % i byer 

over 200 indbyggere og; ca. 19 % i udprægede landdistrikter (omkring 60 landsbyer med mindre 

end 200 indbyggere og det åbne land). 

Holbæk Kommune har et budget for 2018 på ca. 4,2 mia. kroner. Med de ca. 70.000 indbyggere i 

Kommunen, betyder det, at der er det pæne gennemsnitlige beløb på 60.000 for hver indbygger til at 

modtage offentlige ydelser, investeringer og services. 



På grundlag af flere års arbejde har Holbæk Kommune nu udarbejdet et Kommissorium for 

Projektudvalget for udvikling af Lokalområder. Projektudvalgets sammensætning efter 

Kommunalvalget er: 

 Lars Qvist (formand) L 

 Peter Nielsson (V) 

 John Harpøth (O) 

 Christina Hvass Hansen (A) 

 Solvej Pedersen (B) 

Ressourcer: 

 

  
 

 

 

 

 

 
Lokale forhold                                      Ekstra-lokale ressourcer  

synliggjort udadtil                                trukket ind udefra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Den lokale strategiske kapacitet som grundlag for ressourceanvendelse (Efter Tanvig 2015) 

 

De menneskelige ressourcer: 

I de snart mange år jeg har haft lidt med lokalområdet at gøre, er det for mig blevet klart, at vi har 

næsten ubegrænsede menneskelige ressourcer i form af forskellige erhverv, forskellige uddanelser, 

forskellige holdninger og nye impulser fra tilflyttere o.s.v. Men der er måske også skabt et tomrum 

efter centraliseringen af mange services, aktiviteter og investeringer i 2007. Mange føler, at man 

står mere alene og derfor i højere grad skal varetage egne interesser uden den samme hjælp og støtte 

fra Kommunen som tidligere. 

Opgaven med ”Stemmer fra Skamstrup” og arbejdet i Foreningen Skamstrup og Omegn har vist, at 

der er mange muligheder og, at der er åbenhed overfor fællesskaber, der kan tilgodese både fælles 

og individuelle behov og ønsker. Det seneste større eksempel er fibernettet i Skamstrup, men den 

generelle opbakning til – og deltagelse i Foreningen Skamstrup og Omegns aktiviteter og 

arrangementer viser, at der er vilje til - og muligheder for at tilgodese fælles og individuelle behov 
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på mange forskellige felter i vores område. Formålet med mødet i dag er at drøfte nogle af de tiltag, 

der skal sættes i gang for at bruge bedre de menneskelige ressourcer, vi har i området. 

De fysiske ressourcer:  

Den største fysiske ressource er vores kultur – og naturlandskab. Andre fysiske ressourcer er 

bygninger og infrastruktur.  Morten Holme vil på grundlag af landskabskaraktererne i vores område 

give et bud på de muligheder vores landskab giver, og:  

1. Hvad der skal til for at realisere nogle af mulighederne? 

2. Hvordan kan mulighederne realiseres? Og måske 

3. Hvem skal realisere mulighederne (private, lodsejere, boligejere, fælleskaber og 

Kommunen). 

Andreas  Jønck Faartoft og Birgitte Degener vil fortælle om hvordan Skamstrup landsby ville kunne 

se ud på sigt. 

Andreas på grundlag af en detaljeret plan, som han udarbejdede for nogle år siden. og 

Birgitte vil supplere med en analyse af bygningsmassen i Skamstrup på grundlag af en registrering 

af bygninger foretaget i 2017. 

De erhvervsmæssige og økonomiske ressourcer: 

Alt i alt vil de tre indlæg redegøre for de menneskelige og fysiske ressourcer. Det vil sige hvad vi 

har nu og hvordan de ville kunne bruges bedre fremover. Det svage punkt i figuren er de 

økonomiske og erhvervsmæssige ressourcer og mangel på viden om hvad vi har i området og hvad 

vi kunne have fremover. Jeg håber vi får et par synspunkter frem i debatten senere på aftenen. 

Samarbejde: 

Vi kan ikke klare de opgaver, der er forbundet med ovenstående, alene. Dels skal vi holde 

lokalbefolkningen, Lokal Forum og Holbæk Kommune og andre institutioner informeret om vore 

ideer, ønsker og handlinger. I vores til fælde tilfælde sker de via Hjemmeside, Nyhedsbreve, 

Facebook m. m. samt møder og dialoger. 

Omvendt skal vi have inspiration og impulser udefra. Det sker i dag i høj grad gennem internettet, 

der giver adgang til eksempler, viden og resultater fra hele landet og i virkeligheden fra hele verden. 

Vi skal vide hvad Lokal Forum har af 
1
planer så der er en gensidig positiv påvirkning i retning af et 

fælles mål. Vi skal sikre at Kommunens planer, støtte og myndighedsfunktioner indgår i den 

udviklingsplan, der kan blive resultatet i vores område. 

                                                 
1
 Lokal Forums opgaver i synergi med Skamstrup (og Stigs Bjergby) lokalområder kunne efter min mening omfatte: 1) 

Cykelsti fra Stigs Bjergby til Skamstrup; 2) Indretning af Stationsbygningen til forskellige funktioner; 3) Facilitere 

Netto’s ankomst til Mørkøv; 4) Koordinere de allerede særdeles velfungerende foreninger i Mørkøv; 5) Sikre et fortsat 

velbesøgt Kræmmermarked og den bedst mulige anvendelse af overskuddet og; 6) Gøre det attraktivt for etablering af 

erhvervsliv og virksomheder i Mørkøv området. 



Morten Hylleberg vil fortælle om hvordan man i Egebjerg har skabt en dialog med Kommunen, der 

har medført et velfungerende samarbejde og konkrete resultater i Egebjerg. Den model for 

samarbejde forsøges nu udbredt til andre dele af Odsherred Kommune. 

Fra ide til handling: 

Hvis vi på dette møde og efter debatten mener, at vi skal gå videre i retning af at udarbejde en 

udviklingsplan for Skamstrupområdet, er der de følgende tre faser, som vi skal igennem: 

Mobiliseringsfasen: 

Vi skriver et fyldestgørende referat af dette møde, som vi sender til alle vores læsere af Foreningen 

Skamstrup og Omegns nyhedsinformation. Hvis det giver anledning til debat og kommentarer, 

følger vi op med dialog og møder på forskellige niveauer i løbet af året 2018. 

Opstartsfasen: 

Opstartsfasen sættes kun i gang hvis der har været interesse og opbakning i mobiliseringsfasen. 

Hvis det er tilfældet vil årsmødet den 5. februar 2019 være starten på denne fase. Som resultat af 

årsmødet besluttes om organisation, ledelse, nødvendige undersøgelser og ansøning om 

fondsmidler. I løbet af 2019 samles det hele i en detaljeret udviklingsplan, der præsenteres til – og 

drøftes med Holbæk Kommune. 

Udførelsesfasen: 

Denne fase starter i 2020 og udføres i det tempo som egenfinansiering, lokal arbejdskraft, offentlig 

støtte og fondsmidler tillader. Der etableres en organisation, der har den fornødne kapacitet til at 

koordinere og styre udførelsesfasen. Der lægges vægt på erhvervsorienterede tiltag og partnerskaber 

på områder, hvor kommunale opgaver bedre og billigere end nu kan udføres lokalt. 

  


