
Transport på landet 

Pressemeddelelse  

Vordingborg kommune er stor, og der er langt fra den ene ende til anden – det er måske ikke så tit, at der 

er brug for at transportere sig fra den ene ende af kommunen til den anden, men der er stort behov for at 

transportere sig rundt i kommunen og udenfor kommunen – både til arbejde, til fritidsaktiviteter, indkøb 

m.m. 

”Det er alfa og omega at de små samfund har noget transport, der passer med et fornuftigt hverdagsliv” 

siger Henny Jørgensen, Præstø Lokalråd ” Her tænker jeg på børn og unge, der skal pendle i mange timer 

for at komme til skole og uddannelse og til noget i fritiden, men tænker bestemt også de ældre, så de 

fortsat kan have et aktivt socialt liv og være udadvendte så længe som muligt.” 

De offentlige kasser bugner ikke med penge, og det betyder at man ikke kan forvente at der sker en øgning 

i den kollektive trafik. Samtidig er der mange, der slet ikke kender til de muligheder, der er for fleksibel 

kollektiv trafik og ”Kan vi finde nye måder i lokalsamfundet, hvor vi også hjælper hinanden med transport?” 

fortsætter Henny Jørgensen. 

”Transport på landet – kan vi gøre det anderledes og bedre?” 

Spørgsmålet er så svært, at hverken politikere eller forskere står i kø for at komme med gode svar – men 

kan vi - som ved, hvor skoen trykker - finde anderledes og bedre løsninger? 

 

Lokalråd 4262 – Sandved og Tornemark lokalråd vil gerne sammen med Landsbyforum og Fejø tage denne 

udfordring op, og inviterer til konference lørdag den 5. november kl. 9.30 -15 i Borup Riis Skole i Sandved. 

Vi har kaldt det en konference, men udover et par spændende oplæg, så skal dagens bruges til, at vi får set 

på hvilke transportbehov, der er i landdistrikterne og få ideer til, at der bliver en bedre transport på landet. 

Program og tilmelding på www.transportpaalandet.dk 

Efter konferencen vil der være mulighed for at arbejde videre med nogle af de ideer, som I kommer med.  

”Det skulle helst ikke være transportproblemet, der gør, at der bliver færre, der vælger at bo på landet” 

siger John hove fra Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne. 

På konferencen bliver der oplæg af Niels Andersen, der forsker i transport på landet på Ålborg Universitet, 

samt oplæg om muligheder ved at tænke i ny teknologi, men ”det vigtigste er, at det er os, som er berørt af 

det, får taget fat på problemerne, og arbejder på at finde nye løsninger” fortsætter John Hove. 

Projektet har fået støtte fra Landdistriktspuljen, og afvikles i samarbejde med Landliv a/s. 

Yderligere oplysninger: Mona Hvid, Landliv a/s, mona@landliv.dk tlf.: 2126 6566 
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