
FASTHOLDELSE OG UDVIKLING AF  
ERHVERV I EN KLYNGE AF LANDSBYER
 
 - ÅGERUP OG OMEGN



ANSØGNINGEN

Roskilde Kommune søger om tilskud til en udviklingsproces, hvor vi ønsker at 
afdække muligheder for at skabe et bæredygtigt erhvervsliv i en etableret lands-
byklynge, som er organiseret i Ågerup og Omegns Landsbyråd. 

Vi vil fokusere på afdækning af fælles snitflader for erhvervene i området, og hvor-
dan disse kan udnyttes i en bæredygtig udvikling med fokus på serviceerhverv, 
håndværk og fødevareklyngen. Vi vil også undersøge potentialet for deleøkonomi 
i et område med mange små virksomheder. Projektets resultater vil blive udbredt 
til det øvrige land. 
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PRÆSENTATION, MULIGHEDER OG UDFORDRINGER I LANDSBYKLYNGEN 

Ågerup er hovedbyen i en klynge af landsbyer nord for Roskilde, bestående af Åge-
rup, Store Valby, Gundsølille mv., (Ågerup og Kirkerup sogne). Området dækker i alt 
godt 1.300 husstande, hvor der boede i alt 3.009 beboere pr. 1.1.2017 ifølge Dan-
marks Statistik. 

Følgende parter er gået sammen om denne ansøgning:
• Roskilde Kommune
• Ågerup og Omegns Landsbyråd 
• erhvervsFORUM Roskilde.

UDFORDRINGER

Landsbyerne i Ågerup og omegn kæmper med de samme udfordringer på erhvervs-
området som landets andre landsbyer. For få årtier siden var her et mangfoldigt 
lokalt erhvervsliv med en eller flere købmænd og smede i alle de større landsbyer. I 
dag er der et enkelt supermarked og én smed tilbage i Ågerup. 

Mejerierne i Store Valby og Gundsølille er nedlagt. Det samme gælder bryggeriet i 
Ågerup. Hvis man skal til slagter eller cykelsmed må man til Roskilde, skomagerne 
er forsvundet og Ågerup mølle med tilhørende bageri er stoppet. Det samme gæl-
der de lokale filialer af banker og posthus. Også landbruget har været genstand for 
en stor koncentration og heraf følgende afgivelse af arbejdspladser. 

Den udfordring vil dette projekt tage op ved at analysere muligheder og barrierer 
for at fastholde og udvikle et bæredygtigt erhvervsliv i Ågerup og omegn.
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MULIGHEDER

Trods udfordringerne har området en mangfoldig underskov af små virksomheder, 
hele 170 ifølge NN Markedsdata.  Her er det navnlig servicevirksomheder og hånd-
værk der tæller, men også erhverv tilknyttet fødevareproduktion, både i form af 
større og mindre landbrug, gartneri, forarbejdning af levnedsmidler og gårdsalg er 
repræsenteret. 

Hovedparten af området er beliggende i landzonen og er underlagt landzoneregler-
ne. Dette betyder, at det primært er landbrug og relaterede erhverv der kan etab-
leres og drives i området. Områderne i og omkring Gundsølille, Store Valby, Risø 
Huse og Ågerup er omfattet af lokalplaner, hvor af nogle giver mulighed for erhverv. 
Se bilag 2.
         
Erhvervslivet i Ågerup og omegn har særlige muligheder i kraft af nærheden til 
København: Gartneriet kan selv levere til Grønttorvet, serviceerhverv kan lukrere på 
den korte afstand til lufthavn (30 min.) og kunder. 

Og så er der en lang tradition for samarbejde og foreningsliv, illustreret i Gundsø-
lille Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening, som netop har holdt 150 års jubilæum, 
og de gamle andelsmejerier. Kunne man udnytte denne tradition for samarbejde i 
nutidens erhvervsliv?

Tradition for arbejdsdeling mellem landsbyerne
Der har været arbejdsdeling mellem landsbyerne i århundreder. Der er kirker fra 
middelalderen i Ågerup og Kirkerup; i slutningen af 1800-tallet blev der etableret 
andelsmejerier i Store Valby og i Gundsølille. 

I dag er Ågerup klart den største landsby med sine ca. 1.500 indbyggere. Her ligger 
butikscenteret, der stadig er ejet af Gundsølille Brugsforening, med supermarked, 
et pizzeria og bodega ligesom der i Ågerup er bibliotek, omsorgscenter og møbel-
center. Lindebjergskolen i Gundsølille er hele områdets folkeskole. Den er tosporet. 
Hertil kommer en privat skole, Roskilde Lilleskole i Tågerup. Gundsølillehallen er 
områdets eneste sportshal. 

Th.: Bukkehøjgård i 
Ågerup som netop 
er nomineret til tit-
len som Danmarks 
smukkeste gård.

Tv.: Billede fra 
1920´erne. Frem-
visning af heste, 
formentlig fra gårde 
i tilknytning til Buk-
kehøjgård. 
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Roskilde Kommune har udpeget Ågerup og omegn til ZebraBy

LANDSBYKLYNGENS POTENTIALE 

Landsbyerne i Ågerup og omegn er allerede knyttet sammen i kraft af skole, kirker 
og sogne, sportshal og senest fra 2016 gennem etableringen af Landsbyrådet, som 
har indledt en møderække med områdets foreninger, institutioner og erhvervsdri-
vende for at skabe mest muligt synergi mellem de ældre foreninger og institutioner. 

Gennem bestyrelse, arbejdsgrupper, deltagelse i den landsdækkende affaldsind-
samling og lokale udviklingsprojekter, som fx oprettelse af hundelufterområde, er 
det på et halvt år lykkedes at engagere i underkanten af 100 borgere i Landsbyrå-
dets arbejde – et tal som forventes at stige i de kommende år. 

Det lokale sammenhold bliver nu yderligere styrket ved at Roskilde Kommune har 
udpeget Ågerup og omegn til ZebraBy og bevilget 400.000 kr., som er øremærket til 
lokale udviklingsprojekter. Midlerne vil blive fordelt efter en proces, som involverer 
mest muligt inddragelse gennem institutioner og foreninger, mundende ud i en bor-
gerworkshop i Gundsølillehallen den 24. maj og en endelig konfirmering af hvilke 
projekter, der skal støttes på den årlige sommerfest i Ågerup, som engagerer alle 
områdets beboere gennem fire dage med sport, konkurrencer og underholdning.

Blandt de ideer, der indtil nu er kommet frem, kan nævnes et lokalt trykt nyheds-
brev, et hundelufterområde, fælles køkkenhave, udendørs fitness, borde og bænke, 
forskønnelse af butikstorv. Det er således både fysiske anlæg og etablering af nye 
fællesskaber, der vil blive støttet efter et noget-for-noget princip, hvor borgerne 
lægger et stykke arbejde og kommunen bidrager med konsulenter, økonomi og 
realisering. 

Med andre ord: Klyngen er etableret – og der gøres gennem ZebraBy-projektet en 
yderligere indsats for at støtte det lokale sammenhold, blandt andet gennem etab-
lering af fysiske anlæg. Fokus i ZebraBy-projektet er primært på borgerne og i min-
dre grad på erhvervslivet. Derfor vil vi gerne gennem klyngelandsbyprojektet vende 
opmærksomheden mod det lokale erhvervsliv. 
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Eksisterende antennemaster i området. Kortet viser en ringe mobildækning i området. Høst på Grünbjerggård i 2013. Foto: J.C.Streiberg

Formålet med projektet er at fastholde og udvikle erhverv i Ågerup og omegn. Én 
udfordring er allerede kendt, nemlig de begrænsede mobil- og internetforbindelser. 
Dem vil ansøgerne i fællesskab adressere, fordi de er så vigtige for at få erhverv til 
at fungere uden for byerne. Det kan fx ske ved at søge støtte via Energistyrelsens 
bredsbåndspulje. 

I klyngeprojektet vil vi afdække muligheder og barrierer, fx inden for nedenstående 
områder:
• Deleøkonomi, som det fx kommer til udtryk i det prisbelønnede og landsbybase-

rede projekt ShareB2B. Kan servicevirksomheder og landbrug med fordel deles 
om faciliteter i det 21. århundrede? Det kunne fx dreje sig om udstyr, kontorfaci-
liteter, eller regnskabshjælp

• Fødevareklyngen, som har en fremtrædende placering i alle landområder. Hvil-
ke synergier kunne der ligge i at samarbejde inden for klyngen eller med andre 
lokale erhverv?

• Den fremtidige energiforsyning. Roskilde Kommune er allerede engageret i et 
Gate21 projekt, hvor der bl.a. skal udvikles et koncept for en Kommunestrategi 
for den smarte by og landsby. Det sidste er yderst relevant for klyngeprojektet.

På baggrund af denne proces vil projektet: 
• Formulere nye fælles satsningsområder med udgangspunkt i områdets særlige 

forudsætninger. Det kunne fx være inden for grønne erhverv, turisme, serviceer-
hverv, 

• identificere særlige barrierer, som man oplever som erhvervsdrivende i området 
– ud over de to ovennævnte.  

• identificere muligheder og barrierer for at beskæftige socialt udsatte.

Roskilde Kommune vil følge op på de muligheder og barrierer der identificeres gen-
nem projektet. Det kunne blandt andet ske gennem evt. ændringer af plangrundlaget.

Parterne vil sprede resultaterne til hele landet
Kommunen vil i samarbejde med Erhvervsforum og Landsbyrådet for Ågerup og 
Omegn i fællesskab arbejde for at udbrede projektets resultater til de andre lands-
byer i kommunen og i det øvrige Danmark. Her vil der blandt andet blive benyttet 
følgende kanaler:

Lokalt i Roskilde
• Omtale i lokale medier
• Præsentation af projektets resultater for byrådet
• Præsentation af projektets resultater ved møde for alle kommunens landsbyråd
• Samt brug af parternes hjemmesider og kanaler på sociale medier

Landsdækkende vil vi søge at få omtale gennem
• Landsdækkende medier
• landdistrikterne.dk, fx efter forelæggelse for Landdistrikternes Fællesråd
• KL’s kanaler
• Støtte til rejsende budbringere, som kan besøge andre kommuner.

Effekter af projektet
Gennem projektets resultater, kommunens opfølgning og den positive omtale i me-
dierne skabes et vendepunkt i udviklingen, så de eksisterende virksomheder får et 
grundlag for at opretholde og udvide deres bedrifter og nye animeres til at oprette 
virksomhed i området. Det vil styrke fællesskab og identitetsfølelse og medvirke til 
at nedsætte behovet for at pendle ud af området for at arbejde, til gavn for nærmiljø 
og trafiksikkerhed, og til at området vil kunne tiltrække nye beboere til området.

Parterne vil i fællesskab medvirke til at fortsætte samarbejdet med det lokale 
erhvervsliv og internt mellem de erhvervsdrivende, fx gennem regelmæssige net-
værksmøder. 

Gennemførelse af projektet ventes at føre til forbedret udnyttelse af eksisterende 
bygninger, dels til at drive erhverv, dels til afholdelse af møder. Der er gode ram-
mer for at mødes lokalt i Ågerup Sognegård, Ågerup Bibliotek, Gundsølillehallen og 
på Lindebjergskolen. 

Projektet forventes ligeledes at afdække årsager til de nuværende virksomheders 
valg af placering og forventninger til fremtiden, og derigennem identificere ram-
merne for fastholdelse af eksiterende og tiltrækning af nye virksomheder.
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SAMARBEJDER I LANDSBYKLYNGEN 

Områdets foreninger og institutioner mødes på kryds i tværs i en række sammen-
hænge. I dette afsnit vil vi fokusere på de samarbejdsrelationer, som fokuserer på 
at involvere det lokale erhvervsliv, selv om entreprenører og landmænd naturligvis 
også mødes, fx på skolen, i sportshallen eller i det lokale supermarked.

Eksisterende samarbejdsrelationer med relation til projektet
• Landsbyrådet har planlagt et årligt møde for det lokale erhvervsliv med henblik 

på at identificere fælles ønsker, som Landsbyrådet kan bære videre.
• Kommune og lokalt erhvervsliv, særligt igennem ansøgning om landzonetilla-

delser og byggeansøgninger. 
• Erhvervsforum Roskilde har, ud af foreningens ca. 500 medlemmer, nogle gan-

ske få medlemmer i området, specielt inden for fødevareproduktion. Erhvervs-
form Roskilde ser dog gode perspektiver i at få kontakt til en bredere vifte af 
virksomheder i området.

Forankring
Projektet vil blive forankret i det lokale erhvervsliv gennem inddragelse af udvalgte 
repræsentanter i styre- eller følgegruppe (jf. nedenfor), workshops, netværksmøder 
og elektroniske nyheder til de interesserede, alt efter hvad der måtte blive aftalt 
med den tilknyttede proceskonsulent.  
• Kommunen kan nå ud til de berørte virksomheder fx ved at sende sms’er for at 

minde om et arrangement og ved annoncering i lokale medier. 
• Erhvervsforum Roskilde og Ågerup og Omegns Landsbyråd vil følge op, fx via 

mail til medlemmer og annoncering via hjemmeside og Facebook. 
• Landboforeningen Gefion bakker op om projektets mål, intentioner og proces 

(bilag 1), hvilket sikrer projektet en god kommunikation med lokale landmænd.

Kompetencer
Parterne byder ind med følgende kompetencer:
• Roskilde Kommune: Lokalplanlægning for erhverv, landzoneadministration og 

projektledelse.
• Erhvervsforum Roskilde: Gennem foreningens partnerskabsaftale med Roskilde 

Kommune omkring erhvervs-, iværksætter- og turismeservice, kan Erhvervsfo-
rum Roskilde byde ind med sparring med og kompetenceudviklende forløb for 
eksisterende virksomheder og iværksættere, ligesom foreningen vil forsøge at 
afdække muligheder for at inkludere området i VisitRoskildes kernefortællinger 
på turismeområdet.

• Ågerup og Omegns Landsbyråd. Landsbyrådet favner hele området og har et 
dybtgående lokalkendskab. Landsbyrådet gløder af engagement, vilje og kraft til 
at sætte projekter i søen. Landsbyrådet har et omfattende netværk og en solid 
opbakning i klyngeområdet.

De tre øverste billeder er fra Ryttergården Gårdbutik ved Kirkerup. Nederst til venstre: 4 generationer på Gartneriet Søegaard ved Ågerup. 
Familien har ejet gartneriet siden 1919.  Nederst til højre: HJ Auto, Store Valbyvej.
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Styregruppe
Vi foreslår at der etableres en styregruppe for projektet, hvor repræsentanter for 
parterne deltager sammen med repræsentanter for de lokale erhverv og den eller 
de som bevillingshaverne måtte udpege. 

Kontaktpersoner
• Roskilde Kommune: Pernille Hjorth Fox, Rådhusbuen 1, Plan og Udvikling, 4000 

Roskilde, tlf. 4631 3567, pernillehf@roskilde.dk og Lars Hedegaard Nielsen, Råd-
husbuen 1, Erhvervsafdelingen, 4000 Roskilde, tlf. 4631 3596, larshn@roskilde.dk

• Erhvervsforum Roskilde: Direktør Jens Müller, Stændertorvet 2, 2. sal, 4000 
Roskilde, tlf. 2819 9011, jens@erhvervsforum.biz

• Ågerup og Omegns Landsbyråd: Jens C. Pedersen, formand, Østermarken 11, 
Ågerup, 4000 Roskilde, tlf. 2972 2334, formand@ÅgerupogOmegnsLandsbyråd.dk

Relation til kommunens eksisterende planer og strategier
Projektet ligger i fornem forlængelse af Roskilde Kommunes eksisterende planer 
og strategier, hvor man har fokus på byområder. Der er således et stort behov for at 
få etableret et erfaringsgrundlag, som kan danne baggrund, for planer og strategier 
for udviklingen i kommunens landdistrikter.

Roskilde Kommunes erhvervsfokus har hidtil primært været på udviklingen af 
erhvervsmulighederne i de større byer. Men der er et stort potentiale i kommunens 
landområder, hvor der udover landbrugserhvervet og de tilknyttede funktioner også 
er mange små virksomheder. De små virksomheder er typisk enkeltmandsvirksom-
heder med virksomhedsadresse på bopælen og dækker et bredt spektrum inden for 
service- og liberaleerhverv, herunder revisorer, grafikere, rådgivere mv. 

Roskilde Kommune har gennem flere år igennem kommunens Zebrabyprojekter 
haft fokus på at afdække potentialerne i de mindre bysamfund og finde nye mulig-
heder inden for disse. Derfor vil et landsbyklyngeprojekt med fokus på at udvikle 
erhvervsmulighederne være helt i tråd med kommunens projekter. 

Projektet forventes at kunne være med til, at danne ramme for udvikling af en stra-
tegi for udviklingen af kommunens landområder. 

Økonomi
Roskilde Kommune tilkendegiver at afsætte 75.000 kr. til projektet. Dette forudsæt-
ter dog, at en ansøgning til kommunens Udvalg for Vækst, erhverv og globalisering 
godkender dette. Dette behandles på udvalgets mødet den 9. juni 2017. 

Roskilde Kommune tilkendegiver også, at afsætte arbejdstid til at gennemføre  
projektet. Arbejdstiden vil primært være fra kommunes Plan- og Udviklingsafdeling 
og Erhvervsafdelingen. 
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Billeder fra Snoremark i Tågerup som blandt andet producerer æblemjød.



 

VI SKABER VIDEN, VÆKST OG VÆRDI

Gefion I  Fulbyvej 15  I  4180 Sorø  I  5786 5000  I  info@gefion.dk  I  gefion.dk
 

Ågerup og Omegns Landsbyråd 
Att. Jens C. Pedersen  

Sorø den 9. maj 2017  

 
 
Gefion støtter Ågerup og Omegns Landsbyråds initiativer om bæredygtig 
erhvervsudvikling  
 
Landboforeningen Gefion synes, at der er mange spændende tanker bag det initiativ, 
som Ågerup og Omegns Landsbyråd står bag. Gefion vil gerne støtte den proces, som 
skal afdække, hvilke muligheder der er for at styrke erhvervets udviklingsmuligheder til 
gavn for både erhvervsliv og landsby.   
 
Set fra landbrugets perspektiv er der mange spændende elementer i projektet, 
herunder muligheden for samspil mellem landbrug og landsby fx i forhold til 
produktion af grøn energi og biomasse.  
 
Samtidig er der mulighed for at styrke relationerne mellem lokalområde og de 
forskellige virksomheder i området, Et samarbejde, som vi tror, der kan komme helt 
nye initiativer ud af.  
 
Vi håber, at vi får mulighed for at være en del af initiativet.  
 
På vegne af Landboforeningen Gefion  
 
Villads Sørensen 
Bestyrelsesmedlem i Gefion og ansvarlig for aktiviteter i Roskilde Kommune  

BILAG 1

Erklæring om støtte fra Landboforeningen Gefion. 



© Styrelsen for Dataforsyning og EffektiviseringErhvervsstyrelsen

Lokalplan 566 Forskerpark ved DTU Risø Campus 
(2013)
Anvendelsen i lokalplanområdet som helhed fast-
lægges til produktion, forskning og udvikling samt 
dertil hørende administration inden for clean-
tech-erhverv, med relation til DTU Risø Campus. 
Der kan etableres større kontorbygninger med 
mere end 1.500 etagemeter. Ligeledes kan huses 
tilknyttede serviceerhverv og lignende, ligesom der 
kan etableres daginstitutioner for børn, boliger til 
gæsteforskere, kursus o.lign.

Lokalplan 7.04 Centerområde i Ågerup 
(1983)
Området må kun anvendes til center-
formål, herunder butikker, kontorer, 
liberale erhverv, institutioner og lig-
nende formål, der efter byrådets skøn 
naturligt hører til i området - samt til 
parkeringsarealer, friarealer m.v.

Lokalplan 7.14 Bolig- og erhvervsområde ved Gundsølillevej, Ågerup  
(2001)
Lokalplandelområde 3: Området må anvendes til forretningsvirksomhed, 
som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området, herunder mø-
belforretning. Området må endvidere anvendes til kontor- og handelsvirk-
somhed.

Lokalplan 7.19 Offentlige servicefunktioner 
(2001)
Område L: Landbrugsformål.

Lokalplan 7.08 Ågerups gamle bydel (del-
vist aflyst af 7.19) 
(1984)
Område C, landbrug.

Lokalplan 4.03 Gundsølille landsby 
(1992)
Område A boligområde, Byrådet kan tillade, at der opføres eller indrettes 
bebyggelse til mindre værksteder og butikker og lignede. Område B er-
hvervs- og boligområde. Område B udlægges til erhvervs og boligformål. 
I områderne Bl, B2 og B4 (den gamle skole, administrationsbygningen og 
det tidligere forsamlingshus), kan erhvervsvirksomheder bestå af kontor-, 
tegnestue-, laboratorie-, kursusvirksomhed, samt mindre reparations-, 
lager- og fremstillingsvirksomhed, som kan indpasses i området uden 
væsentlige genevirkninger for de omboende.Område D landbrug. Område 
D må kun anvendes til landbrug og lignende landzoneerhverv. Bygninger, 
der ikke længere er nødvendige for driften af landbrugsejendommen, kan 
dog efter byrådets tilladelse anvendes til mindre værksteds- og lager-
virksomhed o. lign., som ikke medfører væsentlige genevirkninger for de 
omboende.

Lokalplan 6.08 Del af landsbyen St. Valby 
(2005)
Område IV, dele af matr.nre. la og 8a: til 
landbrug og lignende landzoneerhverv 
samt matr.nr. 9c: til privat fællesvandværk.

ERHVERV I LOKALPLANER

BILAG 2

Oversigt over erhvervsmuligheder i lokalplanlagte områder.





Udarbejdet af i samarbejde med Roskilde Kommune, Ågerup og Omegns Landsbyråd og 
erhvervsFORUM Roskilde.


