
Landsbytopmødet 2020 i Sønderborg Kommune, 21. oktober i Diamanten, Fynshav 

Det var en spændende aften, der handlede om ”Sønderborg-modellen” – betegnelsen for 

samarbejdsformen mellem de 36 landsbylaug, det frivillige Landsbyforum og det politiske 

udvalg på landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune: Udvalget for Landdistrikter, Natur og 

Fødevarer (LNF). 

Vi fik kigget på, hvordan modeller er og fungerer. Vi fik kigget på, hvad der er godt, og hvad 

der kan gøres bedre. Det var tydeligt, at Sønderborg-modellen som sådan virker – men vi skal 

arbejde med og forbedre kommunikationen.  

Kommunikationen kan der af og til være noget bøvl med: Får man beskeder i god nok tid – 

eller for sent? Er der for meget eller for lidt information/kommunikation? 

Landsbyerne, forvaltningen og politikerne er nødt til at se på, hvordan vi bliver endnu bedre til 

at snakke sammen. Kommunen vil gerne åbne én dør for landsbylaugene ind i kommunen – 

nemlig gennem sekretariat for landdistrikter, hvor Carl Erik eller jeg tager imod. Er der noget, 

vi ikke kan svare på, er det vores opgave at hjælpe videre til den person, der kan svare. 

Rigtig mange deltagere havde fine ord at sige om samarbejdet i Sønderborg-modellen. Der 

blev åbnet for, at ikke kun LNF har ansvaret for udviklingen i landdistrikterne, men at temaet 

berører alle andre udvalg også: Sundhedsudvalget, Erhvervsudvalget, Social- og 

Seniorudvalget, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme osv. 

Landsbylaugenes bestyrelser vil også se på, hvordan deres baglandet finder ud af, hvad 

Sønderborg-modellen er og kan bruges til. 

Frilandsbyer og andre ideer 

Landsbytopmødet bød på to oplæg fra hhv. Hanne Tanvig (landdistriktsforsker på Kbh.’s 

Universitet) og Peter Plant (Årets landsby, Torup 2019). Deres emner var: Hvordan kan man 

køre det ud i det ekstreme og blive mere selvejende og selvkørende som landsby? Der blev 

nævnt frilandsbyer, hvor borgerne driver arbejdet og tager beslutningerne. Hvis snærende 

regler står i vejen, skal de måske laves om? Her blev nævnt eksempler på, at en frivillige 

forening som et landsbylaug ikke kan løfte større opgaver inden for bosætning eller 

erhvervsudvikling. Så må der måske etableres en anpartsselskab, et AMBA eller en fond som 

en underafdeling af et landsbylaug. 

Stemningen i forsamlingen gik dog ikke i retning af, at landsbyerne selv overtager alle 

opgaver, for det er frivillige folk, der trækker læsset: ”Kommunen må gerne fortsat lægge 

asfalt og stå for undervisningen af vores børn”. Hvis læsset bliver for tungt, og de frivillige 

mister lysten, ja, så bliver det hele tabt på gulvet. Og der kan gå lang tid, før nogen forsøger 

sig igen.  

Fra ord til handling 

De lokale landsbylaug udviser stor virkelyst, og deres lokale udviklingsplaner sætter retning 

for, hvor de vil hen som landsby, og hvordan de kommer derhen. Her danner Sønderborg-

modellen det mønster, der kan gøre vejen fra ord til handlinger lidt kortere - og dermed  

lettere at nå i mål. 

 

 

 


