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FAKTA
Landsbyen de 7 sogne
er et samarbejde
mellem ﬁre borgerforeninger, der dækker
et område med syv
mindre landsbyer på
Sydvestmors: Karby,
Redsted, Tæbring,
Outrup, Rakkeby, Fjallerslev og Hvidbjerg.
Der er 2.114 indbyggere i Landsbyen de
7 sogne.
Organisatorisk har
Landsbyen de 7 sogne
en styregruppe på
i alt 11 medlemmer
bestående af to-tre
medlemmer fra hver
af de ﬁre borgerforeninger i området
samt en formand og
en projektkoordinator.
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Landsbyen de 7
sogne har som mål:
• At fastholde liv og
udvikling i området
• At fastholde og
tiltrække beboere
i området gennem
de faciliteter og det
fællesskab, der er i
området
• At fastholde og
tiltrække erhverv i
området
• At indsamle ideer og
drømme om hvad
vi vil have i området af faciliteter og
aktiviteter - og deres
eventuelle lokalisering
• At skabe overblik
over hvilke ressourcer og faciliteter,
der er eller skal
skabes for at realisere projektet
• Målet om dannelsen
af Landsbyen de 7
sogne søges nået
gennem direkte
involvering af beboerne i området
og den egentlige
udvikling af konceptet ”Landsbyen de 7
sogne”
I hele Morsø Kommune er der 1.090 tomme
boliger (august 2015),
hvilket svarer til 9,8
procent af boligmassen i kommunen. Det
vurderes, at en tilsvarende procentdel gør
sig gældende i Landsbyen de 7 sogne.

DE 7 SOGNE VISER
VEJEN FOR
LANDSBYERNE

På Mors er syv landsbyer
gået sammen for at fordele og placere faciliteter
i området. Det kan være
vejen frem for andre, mener
landsbyforsker.
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Den røde bygning med de store glaspartier
bugner af reklamer lige fra to markante gule terninger på taget til en række vægplakater med ugens slagtilbud. Umiddelbart
ligner det enhver anden købmandsbutik
i landet, men her hos ”Min Købmand” på
Gammel Møllevej i landsbyen Redsted på
Mors, er bygningen ejet af byens borgere.
For at holde liv i det lokale handelsliv købte
de bygningen på andelsbasis og har forpagtet butikken ud.
Købmandsbutikken er et ganske godt symbol på, hvad der sker i såvel Redsted som i
en række andre landsbyer på det sydvestlige Mors i disse år.
Siden 2012 er ildsjæle fra Redsted og seks
andre landsbyer nemlig rykket tættere
sammen og begyndt at nytænke landsbyerne i et projekt de kalder ”Landsbyen de
7 Sogne”. Projektet går ud på at skabe en
helhedsplan for landsbyerne i forsøget på
at fastholde liv og udvikling i hele området.
Et af de væsentlige mål i klyngesamarbejdet er at finde fælles fodslag om at fordele
og placere for eksempel sportsfaciliteter,
kulturhus og købmænd de steder, der har
de bedste potentialer for det.

En businesscase
– De har måske ikke løst den gordiske
knude for landsbyerne, men det er tæt på,
konstaterer landsbyforsker, lektor Jørgen
Møller fra Aalborg Universitet.
Han ser et stort potentiale i klyngesamarbejder generelt mellem landsbyer i
Danmark.
– De 7 sogne på Mors er en businesscase i,
hvordan landsbyerne kan etablere et samarbejde for selv at finde ud af at koncentrere sig om udvalgte steder. På Mors har de
været hamrende gode til dette samarbejde,
lyder det fra landsbyforskeren.
Også i Morsø Kommune er der stor ros til
initiativtagerne.
– Engagementet og viljen har været kodeordene for dannelsen af Landsbyen de 7 sogne,
og alt er groet op nedefra. Måske havde de
kniven for struben i forbindelse med nedlæggelsen af den lokale folkeskole, hvilket
førte til etablering af en friskole. Men de har
været rigtig gode til at kvalificere tingene.
Det giver jo god mening ikke blot at kigge på
en enkelt landsby, men at lægge en helhedsbetragtning på et større område, siger planlægger og landskabsinspektør Helle Thorning Bertelsen fra Morsø Kommune.

Affolkning – et globalt problem
Kommunen i det nordvestlige hjørne af Jylland er en af de efterhånden mange kommuner i Danmark, der er presset på befolkningstallet. I en såkaldt Serviceplan 2020
forudser Morsø Kommune, at den demografiske udvikling betyder, at befolkningsgrundlaget skrider med cirka 10 procent fra
21.189 indbyggere i dag til omkring 19.998
i 2020.
– Affolkningen kan vi ikke ændre ved. Det
er et globalt og strukturelt problem. Men
vi kan arbejde på at gøre landsbyerne til et
rigtigt godt sted at bo for dem, der er her. Og
hvis flere vil flytte til, er vi selvfølgelig glade
for det, siger Helle Thorning Bertelsen.

Den andelsejede købmandsbutik i
Redsted er byens samlingspunkt, men
bygningen fra 1943 trænger til at blive
frisket op. I den forbindelse ønsker
borgerne at udvide med en café og
gøre det til en ”kulturkøbmand”.

fjernet de ejendomme, det var muligt at
indgå private aftaler med eller opkøbe
gennem tvangsauktioner.
Indsatsen har fortrinsvis været drevet af
selskabet Bedre Boliger A/S, der blev stiftet
for 10 år siden af en gruppe borgere. De første år blev opkøb og nedrivninger finansieret af private midler. I dag foregår saneringen af boliger i et samarbejde mellem Bedre
Nedrivning er et kildent spørgsmål
Boliger og Morsø Kommune.
I det hidtidige arbejde i fællesskabet om– Indsatsen mod tomme og dårlige boliger vil fortsat være nødvendig i takt med
kring Landsbyen de 7 sogne har der især
været fokus på, hvad der kan skabe mere liv det faldende befolkningstal og at ejere af
”usælgelige” ejendomme fraflytter områog aktiviteter for borgerne. Derudover har
også udviklingsprojekter med henblik på at det eller dør, påpeger Morsø Kommune i
det program, som kommunalbestyrelsen
øge turismepotentialet fyldt meget. Knap
så stor fokus har der været på nedskalerin- netop har vedtaget, og som beskriver den
ger af landsbyerne i form af blandt andet
strategiske tilpasning af landsbyerne de
nedrivning af de dårligste boliger.
kommende år.
Som en af deltagerne under en workshop om I programmet udvælges temaer som eksempelvis ”landsbyernes købmænd” og
landsbyernes udvikling formulerede det:
– Det er svært at udpege de nedrivningseg- ”mødesteder” som en nøgle til en strategisk
nede boliger, når det kan være din nabo, du og helhedsorienteret planlægning. Endvidere understreges det, at tilpasningen
sidder og peger på.
I alt er der over de sidste fire år blevet fjer- handler om at dele funktioner og fokusere
net 52 huse i de syv landsbysogne. Men det aktiviteten samt ”fastholde bolig, job, haner et af de vanskelige områder, når landsby- del og rekreative muligheder inden for det
erne skal fornyes og forskønnes, medgiver
samme område”.
Helle Thorning Bertelsen:
I Redsted betyder det formentlig, at købmandsbutikken skal friskes op og måske
– Det er jo uhyre svært at lave strategier for
nedrivning. For vi taler om privat ejendoms- udvides med en café.
ret. Hvor strategisk kan man så være uden at – Bygningen har en fremtid som kulturkøbmand, hvis byens ildsjæle går sammen om
gå for tæt på? Vi skal jo ikke krænke nogen.
at støtte den, hedder det i det forslag, der er
Hidtil har indsatsen mod dårlige boliger været praktiseret som ”det mulilagt frem efter ønske fra de lokale borgere.
ges kunst”, hvilket betyder, at man har
• ruh@kl.dk

