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Udvikling
af yderområderne
PROJEKT: Danmark
og Tyskland samarbejder om at udvikle
yderområder, og
Kalundborgegnens
Erhvervsråd er med.

Af Ulrik Reimann
KALUNDBORG: Interreg-projektet Beneﬁt for Regions
blev tirsdag offentliggjort i
Kolding. Projektet skal styrke dansk-tysk samarbejde
og skabe udvikling i yderområderne, herunder i Kalundborg Kommune.
Landdistrikter opfattes på
begge sider af grænsen ofte
som problemregioner i forhold til deres økonomiske og
sociale udvikling. I lyset af
den fortsatte globalisering
og økonomiske dynamik udtrykkes det i prognoser, at
disse områder vil miste betydning i den generelle økonomiske og sociale udvikling. Mange landdistrikter
står over for udfordringer
såsom fraﬂytning og aldrende befolkning, mangel
på kvaliﬁceret arbejdskraft,

svag erhvervsstruktur samt
et image, som generelt er negativt.
Det er baggrunden for Interreg-projektet, Beneﬁt for
Regions (B4R), og partnerne i projektet er Sønderborg
Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Syddansk
Universitet,
Kalundborgegnens Erhvervsråd, Guldborgsund Kommune, Kreis
Plön,
Kreis
SchleswigFlensburg, Fachhochschule Kiel, Landesamt für
Landwirtschaft,
Umwelt
und ländliche Räume des
Landes
Schleswig-Holstein,
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön
GmbH og Fachhochschule
Kiel. Derudover deltager en
række
netværkspartnere
fra begge lande.

Læring på tværs
- Det handler om, at danskere og tyskere skal lære af
hinanden og dele viden for
at udvikle landdistrikterne, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for
Landdistrikternes Fællesråd.
- Vi er gået med i det her
projekt for at vidensdele om
de udfordringer, vi står med
på begge sider af grænsen,
siger han.
Også formand for Land-

Projekt Benefit for Regions, som Kalundborgegnens Erhvervsråd er partner i, blev igangsat ved en kickoff på SDU i Kolding.
distriktsudvalget i Sønderborg Kommune, Anders
Brandt, mener, at landdistrikterne i Danmark og
Tyskland kan bidrage positivt til at hjælpe hinanden.
- Landdistrikterne er stærke, og der er masser af ressourcer. Man skal se ned i
detaljer og få en mere folkelig tilgang og ikke lade det
drukne i statistikker, siger
han.
Og både danskere og tyskere er klar til at tage kampen op mod den stigende
fraﬂytning og manglende
erhvervsudvikling i fællesskab, på trods af kulturelle

forskelle og forskellige tilgange til problematikken.
Projektet skal blandt andet
fokusere på turisme, forbedring af bredbånd, kvaliﬁceret arbejdskraft, lokale aktionsgrupper og fødevarer.

Byer skal dele ideer
- Vi bliver nødt til at samarbejde om fødevarer i landdistrikterne for at øge efterspørgslen. Det skal være
nærværende, og vi indrager
dem ude i lokalområderne,
der bedst ved, hvordan man
skaber væksten, siger Connie Skovbjerg fra Sønderborg Kommune, der pointe-

rede fordelen ved samarbejde mellem politikere, borgere og erhvervslivet.
Det er ikke kun tyskere
og danskere, der skal dele
viden. Også internt er der
meget at lære og give videre. Der er i dag ikke særlig
megen udveksling af idéer
mellem byer, selv ikke dem,
der ligger tæt på hinanden.
Og det skal projektet, som
ﬁnansieres af midler fra den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, lave om på.
Fra tysk side bliver der
lagt vægt på det store engagement og den enorme faglige dybde og bredde.

Privatfoto

- Styrkelse af landdistrikterne er på dagsordenen i
Tyskland og Danmark. Vi
har med Beneﬁt4Regions
mulighed for ikke blot nationalt, men internationalt
at komme frem til bedre
løsninger. Ligsom der er lignende udfordringer mellem
Hamborg og København,
så står vi over for lignende
udfordringer i landdistrikterne.
- Derfor er det ikke kun rimeligt, men nødvendigt at
overveje forslagene fra nabolandet, siger Volker Ratje
fra Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH.

Vintermøde med tidligere Herlufsholm-rektor
INDBLIK: Hør om Herlufsholms gamle og
nye historie, og hvilke udfordringer det er
at være rektor på en gammel skole med
mange traditioner.

HØNG: Onsdag den 8. februar kl. 19.30 er der vintermøde på Høng Landbrugsskole,
Finderupvej 8, med rektor
emeritus Klaus Eusebius Jakobsen.
Klaus Jakobsens karriere

startede i 1974 på Bornholm
på Rønne Statsskole, hvor
han underviste i historie og
samfundsfag og efter få år
blev vicerektor der.
Fra 1984-1993 var Klaus Jakobsen rektor på Bagsværd

Kostskole og Gymnasium en skole med små 1000 elever
fra 0. klasse til studentereksamen.
Fra 1993 og helt frem til
september 2016 varetog
Klaus Eusebius Jakobsen
jobbet som rektor på Herlufsholm Skole - også kaldet
Kostskolen.
En del af jobbet er, at man
som rektor har boligpligt, og
derfor blev rektorboligen på
Herlufsholm også hjemmet
for familien med hustruen,
lektor Inge Olhoff-Jakobsen
og tre børn.
Klaus Jakobsen er lige

til at give et indblik i Herlufsholms gamle og nye historie - om hvordan det er
at være elev på skolen - og
hvilke udfordringer det er
at være rektor på en gammel skole med mange traditioner - og samtidig ønske at
modernisere den. Kan det
lade sig gøre?
Tilmelding til vintermøde
kan ske til Bente Brun Pedersen, Else Tølbøl Hansen
og Hanne Pedersen senest 4.
februar.

fyldt 70 år og fratrådte derfor
rektorstilling i september
sidste år. Tiden efter pensioneringen fyldes i øjeblikket
med at skrive en bog om det
at være rektor på en af Danmarks mest kendte skoler elsket og hadet.
Klaus Jakobsen ser frem

Klaus Eusebius Jakobsen holder
foredrag 8. februar på Høng
Landbrugsskole.
Foto: Niels Brande
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