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LANDSBYERNE ER TRUET AF SAMFUNDET.
Anker Lohmann Hansen, Lektor. Civ.lng.
jorgen Holier, Lektor.Arkitekt MAA
Aalborg Universitet. Institut for Samfundsudvikling og Planlaegning.
I Byplan Nyt nr. 1,2009 er temaet
"Landsby-er under pres", og Byplan Nyt har
ret i,at det er en vaesentlig
problemstilling.Yder Byplan Nyt et fagligt,
vaegtigt bidrag til at forsta den
samfundsmaessige kontekst for problemerne
eller asndre ved den kendsgerning, at hverken
regering eller Folketing g0r noget reelt for at
asndre ved den situation? Nej, det g0r Byplan
Nyt ikke. I takt med tidsinden fokuseres pa
de "grimme" huse, landsby med golfbane og
kulturekspressen i Thy.Jamen herregud!

- Der skal ske en udligning i energiomkostningerne mellem land og by
- Der skal ydes saerlige tilskud til efterisolering, alternative energikilder osv.i landdistrikterne med henblik pa fortrasngning af
fossile braendstoffer
- Der skal afsasttes betydelige byfornyelses
midler (en mia.om iret) til landsbyforbedring
- Der skal afsasttes betydelige midler til
opk0b og nedrivning af utidssvarende huse
Hvis regering og Folketing ikke vil noget med

Der er ingen tvivl om, at de 0konomiske
rammebetingelser er afg0rende for
sam-fundets udvikling. En raskke 0konomiske
beslutninger har medfort alvorlige, negative
konsekvenser for landsbyerne. Her skal
naevnes tre:

landsbyerne, sa fjern dem, men g0r det pa en
anstaendig made, si det ikke medf0rer social
og 0konomisk ruin for de mennesker, der
bor der. I Danmark er der to
bosaetningsom-rader.som samfundet har
interesseret sig for,fordi der var /er
problemer: Det ene er brokvarterer og

De betydelige transportomkostninger, der er

bycentre, hvor der gennem tiden er brugt

knyttet til omfanget af bilbenyttelse, som igen

mange, mange milliarder. Fordi der boede si

er knyttet til bopsel og udbudet af kollektiv

mange pa et afgraenset omride, i en let

trafik. Beboerne i landsbyerne er n0dt til at

opfattelig geografi, der gjorde, at

bruge bil og k0rer dobbelt si meget i bil som

problemerne ikke kunne skjules - og for at

beboerne i K0benhavn. De store

skabe beskaeftigelse.

investering-er i kollektiv trafik er sket i
byerne.
Den anden er opvarmningsomkostningerne.
Kutfyrede kraftvaerker leverer billig og
naesten afgiftsfri varme til bybefolkningen. Pi
landet er der afgiftsbelagt individuel
opvarm-ning eller barmarksvaerker, hvis
varmepris er op mod 5 gange si dyr som
byernes varme.
Den tredje er skattestoppet. De st0rre byers
boligejere har med loftet over boligskatterne
fiet nogle relative fordele,som naesten ikke
kan overvurderes.Udligningen der la i.at
boligskatten fulgte med op, nar
eftersp0rgs-len pi boliger i et omrade steg.er
sat ud af kraft.

Det andet er de store almennyttige
bolig-kvarterer.hvor samfundet bruger
milliarder pi istandsaettelse og social indsats.
Fordi der bor mange, som skaber problemer
for samfundet, socialt og kriminelt,og som
bliver mediemaessigt eksponerede iTV.
Et tredje bosaetningsomride er landsbyerne
under pres! Men her gir samfundet ikke ind
med en massiv indsats. Hvorfor? Er det fordi
problemet er "ubegribeligt",geografisk
diffust,spredt og forskelligartet. Eller er det
fordi beboerne stort set opf0rer sig
ordent-ligt og asder urimelighederne i sig?
Eller er det fordi, der ikke er en massiv,
mediemaessig eksponering af landsbyerne, at
de folketings-politiske interesser skrumper
ind?

Er det rimeligt, at den 0konomiske politik
skal tage de sidste i landsbyen i en langstrakt
d0dskamp? Hvad er det for et samfund, der
ignorerer signalerne og tendenserne? Skal
landsbyerne vaere de positive rurale
bosaetningssteder, mange rent faktisk gerne
vil have, si skal f0lgende forhold forbedres:

Vi hiber.at kunne vaere med til at initiere en
aben, udogmatisk og fordomsfri debat om
landsbyerne under pres. Det skylder vi
hinanden og de op mod I million danskere,
der beboer de 7.000 smi og store landsbyer
over hele Danmark.

