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I Aalborg Kommune har vi ført en aktiv landdistriktsindsats siden 2007, hvor kommunens
første landdistriktspolitik blev vedtaget.

Forord

Vi står nu med den 3. landdistriktspolitik, og endnu engang sætter vi nye og ambitiøse mål
for udviklingen i landdistriktet!
Landdistriktspolitik 2014-2018
Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Aalborg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikt. Den
bygger på de mange spændende input fra 3 workshops afholdt i februar 2014, og på de
mange gode erfaringer fra de to foregående politikperioder.
Landdistriktspolitikken sætter således rammer og mål for, hvordan Aalborg Kommune skal
arbejde med udvikling af kommunens landdistrikt, og hvordan vi understøtter de mange lokale initiativer og kræfter, der arbejder for levende og attraktive byer og lokalsamfund.
Det gode liv i landdistriktet – tæt på byen
Aalborg Kommunes landdistrikt rummer rigtig gode muligheder for at mange mennesker
kan realisere deres drømme om et trygt og godt hverdagsliv, såvel som et aktivt og spændende arbejds- og fritidsliv. Der er levende og unikke landsbymiljøer, rummelige fællesskaber, spændende og afvekslende natur og gode lokale erhvervsmuligheder, samt kort afstand
til arbejdspladser, kulturtilbud og infrastruktur i Aalborg.
Tag del i udviklingen
Livet i landdistriktet tilbyder samtidig gode muligheder for, at den enkelte kan tage del i udviklingen af sin egen by. Her er et vidt forgrenet foreningsliv, og mange andre lokale aktører,
som opstarter og gennemfører projekter til udvikling af netop deres by og lokalområde. Vi vil
i Aalborg Kommune forsøge at give dem de bedste betingelser for deres arbejde.
Vi skal dyrke det unikke
Alle byer og lokalsamfund har særlige kvaliteter at tilbyde i form af fx kulturhistorie, naturværdier, bymiljøer, traditioner og ikke mindst de mennesker, der bor der! Derfor skal der i
endnu højere grad satses på at styrke de enkelte byers særlige identitet og realisere deres
stedbundne ressourcer, de kommende år.
Mads Duedahl			
rådmand			

Bente Graversen
direktør
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Vision

Det skal være attraktivt
at bo og leve
i Aalborg Kommunes landdistrikt!
Landdistriktet udvikles i samarbejde med mennesker, foreninger og erhvervsdrivende, og med
udgangspunkt i de enkelte lokalsamfunds særlig
kvaliteter og ressourcer!
Mål 2014-2017
Visionen omsættes til handling ved hjælp af 6 overordnede mål for perioden 20142017:
•
•
•
•
•
•

Understøtte det lokale initiativ
Udvikling af byernes fysiske rammer
Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder
Sikre bedre adgang til naturoplevelser
Understøtte erhvervsudvikling med udgangspunkt i landdistriktets stedbundne
ressourcer
Styrke kendskabet til byer og lokalområders særlige identitet og kvaliteter

De overordnede mål er omsat i en lang række handlinger under de enkelte indsatsområder.
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Udvikling af landdistriktet er et fælles ansvar
At skabe udvikling i landdistriktet er en fælles opgave og et fælles ansvar. Aalborg
Kommune kan skabe gode rammer for livet i landdistrikterne, og borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan udfylde disse med konkrete aktiviteter og initiativer. Derfor er det også under de enkelte indsatsområder beskrevet, hvad Aalborg
Kommune vil gøre, og hvordan borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører
i landdistrikterne kan bidrage til den ønskede udvikling.
Udviklingen påvirkes fra mange sider
Samtidig er der rammer og forhold, som Aalborg Kommune ikke alene kan ændre.
Det gælder fx udfordringer i forhold internetforbindelser, lånemuligheder til boligkøb eller lovgivning om forhold i landdistrikterne. Her er det op til byrådets politikere og landdistrikternes interesseorganisationer sammen og hver for sig, at forsøge
at påvirke beslutninger og beslutningstagere.
Nye muligheder og udfordringer
Der er mange forskellige forhold, der påvirker livet i landdistrikterne, og mange
forskellige aktører, fra EU til den enkelte lokale forening, der beskæftiger sig med
udvikling i landdistrikterne. Det betyder, at der ofte opstår uforudsete muligheder
og udfordringer i den enkelte by eller for landdistriktet som sådan. Det er derfor
vigtigt, at Aalborg Kommunes indsatser planlægges, så det er muligt at reagere på
og udnytte de muligheder, der opstår undervejs i politikperioden.
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Politikkens interesseområde
Landdistriktspolitikken omhandler den del af Aalborg Kommune, som ligger udenfor Aalborgs bynære kerne.
Alle byer og områder har, uanset størrelse eller beliggenhed, mulighed for at søge ind på Aalborg Kommunes puljer til landdistriktsudvikling, benytte sig af tilbud
om aktiviteter i landdistrikterne og deltage i konkrete indsatser.
I forhold til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner og lignende lokale planer, vil indsatsen være rettet mod landsbyer og de oplandsbyer, som ikke er udpeget i
kommuneplanen Vision 2025, som oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale.
Fysisk Vision 2025
I Aalborg Kommunes kommuneplan – Fysisk Vision 2025 – har byrådet vedtaget, at 11 større byer tæt på Aalborg i kraft af nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag har et særligt potentiale for byvækst. De udpegede byer med særligt vækstpotentiale er
Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Nibe, Frejlev, Godthåb, Svenstrup, Klarup, Storvorde og Hals.
By- og Landskabsforvaltningen udarbejder byudviklingsplaner for de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale i perioden 2014-2017.
I kommunens øvrige oplandsbyer og landsbyer er der:
•
•
•
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fokus på frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse
en udvikling der tager afsæt i at sikre kvalitet, samt en bedre udnyttelse af den enkelte bys potentialer
lokalt forankrede projekter og initiativer i oplandsbyerne der udmøntes i såvel tilpasset arealudlæg, som omdannelse af centralt beliggende, nedslidte bygninger for at give plads for nye muligheder. Omdannelse og byfortætning prioriteres her frem for byspredning

Brændskov

Milbakken

Ajstruåp

Vester Halne
Hvorupgaard
Vejlen

Torpet

Øster Hassing

Restrup Enge

Nyrup

St. Restrup
Valsted

Tostrup
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Restrup Enge

Romdrup
Lillevorde

Dall

Torderup
Skovstrup
Lundby

Oppelstrup

Mjels

Gunderup

Haal
Komdrup
Halkær
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Mennesker der
vil noget

Mål: Understøtte det lokale initiativ
Bevarelse af gode og attraktive byer i Aalborg Kommunes landdistrikt er et
fælles ansvar mellem kommunen og landdistriktets borgere. Aalborg Kommune og borgerne kan i fællesskab og hver for sig bidrage til, at byerne fortsat udvikles og fungerer som en god base for hverdagslivet.
Borgernes rolle
Udvikling af landdistriktet er afhængig af, at der er mennesker, der vil yde en
aktiv indsats for at skabe liv og trivsel i deres by, fx ved drift af foreninger og
aktiviteter, og ved at igangsætte og støtte op om store og små initiativer og
arrangementer i byen og området. Uden aktive mennesker vendes udvikling
meget hurtigt til afvikling.
Kommunens rolle
Aalborg Kommune vil arbejde på at skabe de bedste rammer for borgere,
foreninger og virksomheder, der vil gennemføre aktiviteter og projekter til
udvikling af deres by og lokalområde. Det kan fx være med rådgivning og adgang til puljemidler, men også i forhold til smidig sagsbehandling og fleksibel
anvendelse af gældende rammer.
Langt de fleste byer i landdistriktet er i en positiv udvikling, men nogle byer
har vanskeligere end andre ved at fastholde en positiv udvikling. Her har kommunen en særlig opgave i forhold til at mobilisere, uddanne og støtte byernes
foreninger mv. i at skabe udvikling i deres by.
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Hvad vil kommunen gøre

Succeskriterier for indsatsen er

• Understøtte det lokale foreningsliv med kursustilbud om drift og udvikling af
foreninger
• Bistå byer med gennemførelse af fremtidsværksteder, udviklingsplaner og lign.
• Tilbyde arrangementer der kan inspirere og tilføre lokalområderne viden om relevante temaer
• Understøtte gennemførelse af aktiviteter og projekter med puljemidler
• Tilbyde råd og vejledning i forhold til udviklingsinitiativer
• Være igangsættende og bidragende i lokalområder, hvor udvikling er vanskelig
at fastholde
• Anerkende de gode initiativer, fx ved uddeling af ildsjæle- og projektpriser
• Medvirke til gode samarbejdsrelationer og konstruktiv dialog mellem borgere,
foreninger og kommune

• at der udbydes 2-3 aktiviteter om året, som understøtter det lokale foreningsliv
• at der understøttes 50-60 projekter årligt via AKA-midler
• at der understøttes 8-10 større lokalt initierede projekter om året, med
rådgivning og støtte
• at der igangsættes projekter i alle dele af kommunens landdistrikt
• at der årligt uddeles ildsjæle- og projektpris
• at foreninger og andre projektholdere oplever en konstruktiv dialog
med Aalborg Kommune om udvikling og gennemførelse af projekter

Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre
• Skabe sammenhold og fællesskaber via aktiviteter
• Bruge de lokale kompetencer til at løfte opgaver og aktiviteter i byen
• Integrere tilflyttere i byens fællesskab ved at byde dem velkommen og introducere dem til byens liv og aktiviteter
• Anerkende dem der igangsætter og gennemfører initiativer for fællesskabet.
• Afprøve nye samarbejdsformer i og mellem foreninger, erhvervslivet og byer
• Koordinere og samarbejde på tværs af foreninger og byer om større og mindre
aktiviteter og opgaver, fx via samrådene
• Holde sig orienteret om initiativer fra kommunen og områdets foreninger, fx på
hjemmesider, via nyhedsmails mm.
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Udvikling af
byerne

Mål: Udvikling af byernes fysiske rammer
Fysiske rammer
Aalborg Kommune er kendetegnet ved mange mindre oplandsbyer og landsbyer. I kommunens landdistrikt er der over 80 større og mindre byer, som
alle har deres egen identitet og kvaliteter. Der skal fortsat være fokus på at
udvikle de fysiske rammer, såsom boliger, infrastruktur, bredbånd, erhverv og
samlingssteder, for at sikre attraktive bosætnings- og erhvervsmiljøer.
Bosætning
Byernes kvaliteter i forhold til nærhed, overskuelighed, stedbundne værdier
og fællesskab skal fremhæves og synliggøres. Kvalitetsudvikling af både den
eksisterende bygningsmasse og nye udstykninger skal være med til at sikre
byernes mulighed for at tiltrække tilflyttere. Øget fokus på generationsskifte
i byerne kan styrkes.
Planlægning
Landdistriktet i kommunen har stor fordel af at være opland til Aalborg by,
og dette potentiale og den synergi, som er mellem landdistrikt og storby, skal
fremadrettet planlægges og styrkes i et tæt samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv, til gavn for alle borgere i kommunen. Det er dog
samtidig vigtigt at være opmærksom på, at udvikling af byerne er påvirket
af mange faktorer såsom markedskonjunkturer, overordnede flyttemønstre,
lånemuligheder, energiforsyning, kollektiv trafik, infrastruktur mv.
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Hvad vil kommunen gøre
• Tage udgangspunkt i den enkeltes bys identitet og styrke byens potentialer og
behov i den fremtidige udvikling
• Skabe nye muligheder for bosætning og kvalitetssikring via, fx omdannelse,
nedrivning af forfaldne bygninger, fortætning, huludfylding mv.
• Nedrive forfaldne bygninger i landdistriktet og styrke indsatsen i forhold til anvendelse af de nye frirum i byerne
• Igangsætte byfornyelsesprojekter i udvalgte byer
• Styrke tydelig kommunikation om kommunale planer i forhold til lokalområder
• Give mulighed for at støtte initiativer som forbedrer byens rum, pladser og
grønne områder ved adgang til puljemidler
• Have fokus på at løfte de grønne områder i et tæt samarbejde mellem kommunen og borgerne, fx ved brug af landsbypedeller
• Tænke naturkvaliteter ind i byudviklingen, og skabe grønne og aktive opholdsarealer
• Udbygge stinettet og skabe forbindelse mellem byerne, så fx børn i højere grad
kan gå eller cykle til skole og fritidsaktiviteter, jf. cykelhandlingsplan 2013
• Synliggøre kommunale systemer, hvor det er muligt at indberette fejl og mangler fx ”Tip kommunen”
Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre!
• Tage aktivt del i fællesskabet om at udvikle byen – stille egne kompetencer til
rådighed.
• Sørge for opbakning til konkrete projekter
• Etablere fælles oprydningsdage – give en hjælpende hånd til dem der ikke selv
magter det!
• Foreninger og grupper af borgere kan investere i tomme boliger og leje disse ud.
• Byer og foreninger kan kåre private forskønnelsesinitiativer
• Etablere og koordinere delebilsordninger og samkørsel
• Bruge samrådsstrukturen aktivt i forhold til samarbejdet med kommunen – sørge for bred repræsentation af foreninger og erhvervsliv

Hvad
Succeskriterier
kan foreninger,
for
erhvervslivet
indsatsen ermv. gøre
• at antallet af borgere i landdistriktet fastholdes
• at der i 4-5 byer om året er støttet og igangsat projekter til forskønnelse
af byernes fysiske rammer
• at der i 2-3 byer om året er igangsat ”Udvikling af din by”
• at der er gennemført udviklingsplaner for de 11 oplandsbyer med særligt
byvækstoptentiale
• at der er nedrevet 30 forfaldne boliger i årene 2014 og 2015 (de statslige
midler er pt. kun tilgængelig i den periode)
• at der er oprenset 4-5 gadekær om året

INFO:

”Vision 2025” giver mulighed for frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse. Byerne skal kvalitetsudvikles ved at udnytte de givne forudsætninger på nye kreative og fleksible måder.
Landsbypedelordningen blev igangsat i 2013, og har til formål at løse mindre
vedligeholdelsesopgaver udenfor de almindelige driftsopgaver i kommunens byer.
Energiforsyning, Byrådet godkendte foråret 2013 fase 1 af ”Varmeplan 2030”
der omhandler udvidelse af det central fjernvarmeområde i ca. 20 byer.
Både byer, der i dag har individuel naturgasforsyning eller egen fjernvarmeforsyning. Pt. er Aalborg Forsyning Varme i gang i Sulsted.
Tip Kommunen, på Aalborg Kommunes hjemmeside kan du give kommunen
et tip om fejl og mangler på veje, stier, fortove, parker og grønne områder.
Cykelhandlingsplanen er udgangspunkt for planlægning på cykelområdet De
prioriterede cykelstiprojekter er fastlagt i Cykelhandlingsplan 2013 og indeholder lister med 45 strækninger, hvor der planlægges nye cykelstier.
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Aktiviteter og
oplevelser

Mål: Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder
Fritidsaktiviteter
Foreningslivet har gennem tiden været den centrale arrangør af kultur- og fritidsaktiviteter og oplevelser i landdistrikterne. Mange foreninger har de seneste
år udvidet deres tilbud for at matche nye ønsker og behov. Derudover findes
også mange forskellige initiativer af mere uformel karakter, der imødekommer
nye målgruppers ønsker og behov, fx løb, havkajak, mountainbike og vandregrupper. Mulighederne for nye aktiviteter og oplevelser er ikke udtømt. Der er
fortsat potentiale for udvikling.
Kultur i landdistriktet
Kulturelle tilbud hører ikke kun til i storbyen Aalborg. Teater, musik, kunst og
foredragsarrangementer er, og skal fortsat være en del af oplevelsesmulighederne i kommunens landdistrikt. Der skal arbejdes for, at tilgængelighed til aktiviteter og oplevelser af kulturel karakter både på amatørniveau og på mere
professionelt niveau fortsat udbygges.
Potentiale i de lokale samlingssteder
Der findes mange samlingssteder, som danner rammen om aktiviteter i byerne,
fx forsamlingshuse, klubhuse og lokalhistoriske arkiver. Nogle samlingssteder
benyttes i stort omfang, andre står mere ubenyttede hen. Nytænkning i aktivitetsformer og udvikling af de fysiske rammer skal fortsat stå højt på prioriteringslisten, fx ved hjælp af ”Fremtidens Forsamlingshus” og ved udvikling af
tilbud og muligheder i de kommunale institutioner så som biblioteker/bogbusser, skoler, aktivitetscentre på ældreområdet og daginstitutioner. Udvikling af
samlingssteder skal altid ske med udgangspunkt i områdets samlede behov og
faciliteter.
Fokus på de udendørs samlingssteder
De fleste byer i landdistriktet har et eller flere udendørssamlingssteder eller
grønne områder. Her foregår mange planlagte aktiviteter og uformelt samvær.
De udendørs samlingssteder kan desuden danne udgangspunkt for en videreudvikling af nye aktivitets- og oplevelsesformer, både som selvstændige arenaer
og i sammenhæng med andre udendørs oplevelsesmuligheder.
Også større geografiske områders potentialer skal dyrkes endnu mere. Udbredelse, udvikling og opfølgning på konceptet ”Oplevelseszone”, som er igangsat
ved ”Aalborg Kyst” og ”Aalborg Fjordland”, skal fortsat være i fokus i udvikling af
Aalborg Kommunes landdistrikt.
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Hvad vil kommunen gøre

Succeskriterier for indsatsen er

• Understøtte aktiviteter af kulturel karakter i landdistriktet, fx videreudvikling af
”kulturen rykker ud”
• Understøtte ideudvikling af nye aktiviteter og oplevelser for lokalbefolkningen
inden for motionsområdet
• Arbejde for at etablere en række lokale sundhedsfremmende og forebyggende
tilbud i landdistrikterne
• Understøtte udvikling af mere uformelle tilbud, særligt for unge
• Understøtte foreningslivet i udvikling af nye samarbejdsformer i og mellem byer
i lokalområdet og på tværs af kommunens landdistrikt
• Medvirke til at skabe bedre udnyttelse af de eksisterende samlingssteder og
faciliteter, herunder biblioteker, bogbusser og de kommunale institutioner
• Understøtte forsamlingshuse og lignende samlingssteder i opgradering af de
fysiske rammer, ud fra en samlet vurdering af lokalområdets behov
• Fortsat udvikle ”oplevelseszone”-konceptet

•
•
•
•

Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre
• Udbrede kendskabet til mulighederne i nærmiljøet og hjælpe andre i gang med
aktiviteter
• Støtte op om de aktiviteter, der foregår i nærmiljøet, enten som arrangør eller
som deltager
• Søge samarbejde og danne netværk med andre aktører i byen og området om
planlægning og gennemførelse af eksisterende og nye aktiviteter – se nabobyerne som samarbejdspartnere
• Lave arbejdsfællesskaber og søge nye måder til løsning af fælles udfordringer,
fx på tværs af foreninger/lokalområder.
• Tænke nyt i forhold til udnyttelse af faciliteter og muligheder for at engagere
flere mennesker, fx ved at inddrage erhvervsliv og institutioner
• Lave aktiviteter der appellerer til borgere på tværs af sædvanlige målgrupper og
åbne faciliteter for andre end egne medlemmer

at kommunen årligt udbyder et karavaneprojekt, fx ”kulturen rykker ud”
at der årligt understøttes 5-10 lokale kulturprojekter med puljemidler
at der er en bedre udnyttelse af byernes samlingssteder og faciliteter
at der er opstartet 30 projekter i forsamlingshuse og lignende samlingssteder med opgradering af de fysiske rammer
• at der er gennemført sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i landdistriktet
• at der er aktiviteter, der understøtter erhverv, turisme og oplevelser i oplevelseszonerne

INFO
Aalborg Kommune har i Kulturpolitik 2013-2015 og Fritidspolitik 2010 opsat
konkrete mål for indsatsen for et rigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen.
Oplevelseszoner er områder, hvor der er fokus på at styrke forskellige oplevelsesmuligheder. Pt. er er der udpeget 3 oplevelseszoner i kommunen:
Aalborgs Havnefront, Aalborgs Kyst og Aalborgs Fjordland.
Fremtidens Forsamlingshuse er et forsøgsprojekt, der er gennemført i partnerskab med interessenterne i tre forskellige forsamlingshuse i Aalborg
Kommune. Formålet med projektet har været at undersøge forsamlingshusets potentiale som levende og bæredygtigt mødested i den lille landsby.
Bibliotekerne er et møde- og samlingsstedsted og kulturelt omdrejningspunkt samt en række borgerserviceopgaver som fx brevafstemning, udstedelse af nem-id mm. Bibliotekerne i landdistriktet holder åbent i 513
timer om ugen. Bogbussen kommer til de yderste dele af kommunen med
med 47 faste holdesteder.

13

Mål: Sikre bedre adgang til naturoplevelser i
landdistriktet

Adgang til naturen

Nem adgang til naturen
Adgang til naturen og byernes grønne områder er for mange en af de vigtigste
grunde til at bosætte sig på landet eller i landdistriktets små og større byer.
Flere undersøgelser viser desuden at et aktivt friluftsliv fremmer sundhed og
livskvalitet. Naturen er således både en vigtig ressource for de som bor i landdistriktet, og for folk som bor i Aalborg eller besøger kommunen som turister.
Det er derfor vigtigt, at der i Aalborg Kommune er god adgang til at opleve og
færdes i naturen.
Naturens kvaliteter
Landskabet ved Limfjorden og Kattegat, de udstrakte flader, bakkelandet og
ådalene er en væsentlig del af Aalborg Kommunes identitet. På samme måde
giver de grønne områder identitet til byerne og rummer samtidig plads til forskellige funktioner, fra samlingssted til hvile, leg og bevægelse.
Landskabet rummer desuden vigtige fortællinger om natur- og kulturhistorie.
Der skal fortsat gøres en aktiv indsats for at beskytte og bevare disse spor, og
for at formidle historien gennem oplevelser og undervisning.
Naturens brugere
Der skal være plads til mange forskellige aktiviteter i kommunens naturområder.
Samtidig skal der også være områder, der appellerer til stille oplevelser, og områder hvor naturen kan udvikle sig på egne præmisser.
For at et aktivt frilufts- og fritidsliv kan blomstre i alle egne af kommunen, er det
derfor vigtigt, at der også i fremtiden er fokus på en markant og robust struktur,
der kan rumme og give plads til stier, skove og bynære grønne områder. Og at
der fortsat arbejdes på en god dialog mellem de mange forskellige brugergrupper og lodsejere.
Benyttelse og beskyttelse
Nogle naturområder er hårdføre og tåler mange aktiviteter, mens andre er mere
sårbare. Behovet for beskyttelse af sårbar natur og ønsket om benyttelse skal
derfor løbende afvejes. På mange arealer er det muligt at kombinere og tilgodese begge interesser.
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Hvad vil kommunen gøre
• Stille egne grønne arealer til friluftsliv til rådighed for forskellige oplevelsesmuligheder, fra ro og hvile til aktivitet og kreativitet
• Etablere faciliteter der motiverer til et aktivt liv, fx mountainbikeruter, fitnessfaciliteter, formidlingshytter eller hundeskove på kommunale arealer – både til
organiseret og uorganiseret brug
• Give plads til urørt natur, samt uforstyrrede områder, hvor naturen kan opleves
i stilhed
• Skabe sammenhængende stinet med et højt naturindhold over hele kommunen,
og sikre at der er faciliteter til ophold og primitiv overnatning i udvalgte områder
• Sikre adgang til åer, vandløb, søer, hav og fjord for at fremme aktiviteter ved
vand
• Støtte op om borgere og foreninger der ønsker at lave stinet, samlingssteder og
aktiviteter i naturen, med rådgivning og puljemidler
• Arbejde aktivt med formidling af natur- og kulturhistorie, samt aktivitets- og oplevelsesmuligheder i naturen. Det gøres både gennem naturvejledere, formidlingsskilte og elektroniske medier.
• Inddrage naturen aktivt i forbindelse med tiltrækning af borgere og turister til
kommunen. Større naturområder som Aalborg Kyst, Aalborg Fjordland eller Lille Vildmose kan fx bruges aktivt i reklame for kommunen

Hvad kan borgere, foreninger og erhvervsliv gøre

• Udvikle lokale projekter der giver adgang til naturen, fx stier omkring og mellem
byerne
• Hjælpe det gode samarbejde mellem brugergrupper og lodsejere i gang
• Påtage sig vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med lokale projekter
• Hjælpe aktivt med udarbejdelse af naturprojekter på privat jord
• Sikre at der ryddes op efter egne og foreningers aktiviteter i naturen
• Foreninger kan lave aktiviteter i naturen f.eks. løb, ridning, jagt eller formidlingsaktiviteter
• Foreninger kan aktivt medvirke til at undgå konflikter mellem brugergrupper,
ved hensyntagen og gensidig accept, samt oplysning om egne aktiviteter
• Landbrug og skovbrug kan, hvor det er muligt, tillade stier og aktiviteter på deres arealer
• Under hensyntagen til naturen kan erhvervslivet lave kommercielle natur- og
friluftslivsaktivite-ter, fx sejlads på fjorden og guidede rideture

Succeskriterier
for indsatsen
er
Hvad
kan foreninger,
erhvervslivet
mv. gøre
•

at der årligt støttes 6-8 lokale natur- og friluftslivsprojekter via puljemidler
• at der årligt understøttes 2-3 større natur- og friluftslivsprojekter via
rådgivning, puljemidler og eksterne midler
• at der årligt etableres 4-5 projekter som fremmer aktiviteter og tilgængelighed til vandløb, søer, fjord og kyst.

INFO
I politik for ”Natur, parker og friluftsliv” vil Aalborg Kommune gøre en aktiv
indsats for naturen. Målet er at forbedre borgernes adgang til og muligheder for at bruge grønne områder samt at standse tilbagegangen i den
biologiske mangfoldighed. LINK
Friluftsliv er fællesbetegnelsen for en broget buket af aktiviteter i naturen,
lige fra løb- og gåture til kajakroning, ridning, geocaching, fuglekig, jagt
og lystfiskeri. Nogle finder ro og afstresning gennem friluftsaktiviteter,
andre får stillet deres behov for hård motion, udfordring og spænding.
Gode muligheder for at dyrke friluftsliv er en vigtig base for borgernes velvære og trivsel, og mange af kommunens politikker berører dette emne
– såsom børn og unge-, sundheds-, fritids- og seniorpolitikken.
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Erhverv i
landdistriktet

MÅL: Understøtte erhvervsudvikling med udgangspunkt i landdistriktets stedbundne ressourcer
Erhverv i landdistriktet
At være erhvervsdrivende i landdistriktet handler bl.a. om at kunne tiltrække
den nødvendige arbejdskraft, og tilbyde gode bosætningsmiljøer i nærheden.
Potentialet i landdistriktets byer skal derfor synliggøres. Attraktive bymiljøer,
oplevelses- og kulturtilbud, oplevelser langs fjord og vand og ikke mindst kommunens store naturområder er ligeledes vigtige parametre for udvikling af turisterhvervet.
Der vil fremadrettet være fokus på at udvikle mulighederne for nicheproduktion
og småskalaerhverv i landdistrikterne, særligt i tilknytning til landbrug, turisme
og oplevelsesøkonomi.
Muligheder for nyuddannede og iværksætteri
Muligheder for etablering af erhverv og iværksætteri i landdistriktet skal synliggøres. Landdistriktet kan tilbyde billige lokaler til iværksætteri og boligformål,
og kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til at fastholde unge i kommunen, når
de afslutter deres uddannelse i Aalborg.
En fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige
partnere, skal synliggøre kommunens attraktive jobmuligheder, øge kendskabet
til Aalborg som et attraktivt sted at bo og arbejde, samt skabe flere jobs til højtuddannede.
Digital infrastruktur
Der er i Aalborg Kommune stor fokus på udnyttelse af informations- og kommunikations teknologier som forudsætning for at udvikle attraktive byer og skabe grundlag for brug af digitale løsninger til gavn for velfærd og høj livskvalitet
(Smart City).
Mobil- og internetdækningen er dog mange steder i kommunen mangelfuld, og
giver ikke mulighed for at borgere og erhvervslivet kan udnytte de mange digitale løsninger. Selve sikringen af mobil- og internetdækning er ikke en kommunal
opgave, men kommunen har stor interesse i at styrke den digitale infrastruktur
i hele kommunen.
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Hvad vil kommunen gøre
•

•
•
•
•
•
•
•

Skabe gode rammer for erhvervslivet i forhold til etablering, vækst, fastholdelse
og udvikling af virksomheder med udgangspunkt i lokale forhold
Styrke rådgivning og vejledning om mulighed for at være erhvervsdrivende i
landdistriktet
Støtte op om eksisterende erhverv og iværksætterkultur med rådgivning og
netværksskabende aktiviteter
Indtænke tomme bygninger i erhvervsudvikling,
Forsat fokus på at fremme den digitale infrastruktur
Gennemføre forsøgsprojekter med implementering af ”Smart City” i landdistrikterne
Forsat fokus på oplevelseszoner til understøttelse af både fuld- og deltidserhverv
Mulighed for nicheproduktion, lokal afsætning og branding af lokale produkter

Succeskriterier for indsatsen er
• at antallet af iværksættere i landdistriktet øges
• at den digitale infrastruktur i landdistriktet forbedres væsentligt
• at oplevelseszonerne giver grobund for småskalaerhverv

Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre

• Støtte op om de lokale erhvervsdrivende – handle lokalt.
• Brande lokale produkter
• Tilstræbe gode samarbejdsrelationer med erhverv i området om det gode naboskab
• Stille lokaler til rådighed for iværksætterspirer
• Gøre kommunen opmærksom på ledige lokale og muligheder
• Gå sammen i forening af borgere i forhold til at skabe bedre muligheder for at
private bredbånd-udbydere vil etablere bredbånd i lokalområdet.
• Skabe netværk mellem lokale erhvervsdrivende

INFO
STAY: STAY – jobskabelse i partnerskab er en fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige partnere, som skal synliggøre kommunens attraktive jobmuligheder, øge kendskabet til Aalborg som et attraktivt sted at bo og arbejde, samt skabe flere jobs til
højtuddannede.
Kommunale indkøbsaftaler, Aalborg kommune arbejder pt. med analyse af
de kommunale indkøbsaftaler, og sagen forventes behandlet i Magistraten før sommeren 2014
Smart City Aalborg er en vision om, at Aalborg gennem udnyttelse af informations- og kommunikations teknologierne via smart ledelse og samarbejde mellem kommunen, vidensinstitutioner og erhvervslivet:
BusinessAalborg (tidl. Erhvervsafdelingen) er sekretariat for Aalborg Erhvervsråd og Aalborg Samarbejdet. I forbindelse med sekretariatsfunktionen administreres og formidles mange forskellige erhvervsfremmeinitiativer i form af projekter og netværk.
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Den gode historie

MÅL: Styrke kendskabet til byer og lokalområders
særlige identitet og kvaliteter
Landdistriktets potentialer
Aalborg Kommunes landdistrikt er opland til regionens vækstcenter og dynamo – Aalborg. Langt de fleste borgere i landdistriktet har god adgang til og fra
storbyens puls og arbejdspladser, og samtidig rummer byerne i landdistriktet en
mangfoldighed af boformer og attraktive, levende landsbymiljøer, der har fokus
på fællesskab og trygge opvækstvilkår for børn og unge.
Disse værdier og den gode fortælling herom skal markedsføres overfor kommunens øvrige indbyggere, potentielle tilflyttere og turister.
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Hvad vil kommunen gøre
• Medvirke til at synliggøre ”de gode historier” om Aalborg Kommunes landdistrikt via trykte og elektroniske medier i samarbejde med borgere, foreninger
og erhvervsliv
• Videreudvikle ”Landkortet” på Aalborg Kommunes hjemmeside, der oplyser om
byernes karakteristika, faciliteter og potentialer
• Videreudvikle oplevelseszone-konceptet, således at oplevelsesmuligheder i
landdistriktet synliggøres ogformidlingen forbedres
• Støtte op om byernes egne informationsinitiativer med råd, vejledning, kursusaktiviteter, puljemidler og omtale
• Igangsætte aktiviteter med fokus på at synliggøre landdistriktets potentialer
som bosted og turistmål
• Tage udgangspunkt i byernes kulturhistorie og landskabsværdier i kommunens
planlægning
• Holde kommunens interne møder i samlingssteder i landdistriktet, når det er et
oplagt alternativ til møder i Aalborg

Succeskriterier for indsatsen er

• at der opnået et større kendskab til landdistriktets byer blandt borgere
og turister
• at der er kendskab til aktivitets- og oplevelsesmuligheder i oplevelseszonerne Aalborgs Kyst og Aalborgs Fjordland
• at der er et aktivt og tilgængeligt landkort på kommunens hjemmeside

Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortælle venner og bekendte om fordelene ved at bo i landdistriktet
Holde egen have, hus og fortov i pæn stand
Deltage i fælles oprydningsdage, så byen fremstår pæn og velholdt
Markedsføre byen og områdets kvaliteter og aktiviteter i lokalområdet og i et
større opland, når det er relevant
Foreninger og erhvervsdrivende kan samarbejde om lokale events, udvikling af
oplevelsesøkonomi og markedsføring af lokale produkter.
Samarbejde med nabobyerne om markedsføring af områdets samlede aktiviteter og muligheder
Holde hjemmesider, facebook profiler mv. opdaterede, så de fremstår som aktive mediere.
Lave folder om byen og lade de lokale ejendomsmæglere dele den ud
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Rammer for udvikling
af landdistriktet
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Landdistriktspolitikkens status og rolle i Aalborg Kommune
Landdistriktspolitikken er byrådets politik for udvikling af kommunens landdistrikt.
Landdistriktspolitikken er desuden et fælles redskab for borgere, foreninger, embedsmænd og politikere, som skal sikre, at aktiviteter og projekter, der gennemføres, understøtter fælles mål.
Landdistriktspolitikkens relation til andre politikker
Landdistriktspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker
og planer, som naturligvis også gælder for landdistrikterne, fx sundhedspolitik, skolepolitik og seniorpolitik.
Landdistriktspolitikken beskæftiger sig med de områder, hvor der er særlige muligheder og behov i landdistriktet. De beskrevne indsatser dækker derfor områder
som enten ikke er omfattet af andre politikker, eller supplerer og understøtter mål
og indsatsområder i andre politikker, fx erhvervsplanen eller politik for natur, parker og friluftsliv.
Samarbejde med landdistrikternes aktører
Udmøntning af landdistriktspolitikken er et fælles anliggende, og det er derfor
også vigtigt, at der er gode forudsætninger for en åben og konstruktiv dialog med
borgere, foreninger, samråd og øvrige interesseorganisationer, såvel som internt i
Aalborg Kommune.
Involvering og deltagelse
De konkrete indsatser i landdistriktspolitikken designes, planlægges og gennemføres i samarbejde med de relevante lokalsamfund og aktører.
Dialog og samarbejde
Aalborg Kommune søger dialog med alle relevante aktører i landdistrikterne, i forhold til landdistriktsudvikling generelt og i udformningen af konkrete projekter.
Det formelle samarbejde organiseres i følgende fora
•
•
•

Aalborg Kommunes landdistriktsnetværk (internt, tværgående samarbejde)
Aalborg Kommunes Aktionsgruppe
Samråd i landdistrikterne

Derudover er Foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune en vigtig samarbejdspartner for kommunen.

Metoder og redskaber
Landdistriktspolitikken udmøntes ved hjælp af en række konkrete metoder og
værktøjer
•
•

•
•
•
•

Puljemidler til understøttelse af lokale projekter og aktiviteter
Strategiske indsatser som gennemføres i samarbejde mellem landdistriktsgruppen og lokale aktører (fx Oplevelseszoner, Udvikling af din by, forfaldne
boliger, Fremtidens Forsamlingshus mv.)
Rådgivning og konsulentbistand
Gennemføre og eller deltage i større konkrete udviklingsprojekter
Aktiv formidling af relevante nyheder og tilbud
Opbygge kvalifikationer lokalt, ved hjælp af kurser, temaaftner og formidling af
”best practice”.

Udvikling af landdistriktet er desuden afhængig af, at Aalborg Kommune fortsat
følger og er på forkant med nye strømninger og udviklingsmuligheder, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, og løbende udvikler og tilpasser tilbud, metoder
og strategiske indsatser.
Evaluering
Der udarbejdes en midtvejsstatus for landdistriktspolitikken i foråret 2016, og politikken evalueres desuden ved afslutning af politikperioden, i efteråret 2017.

Samarbejdsparter
I Aalborg Kommune er der 45 samråd. Samrådet er et samarbejde
mellem foreninger, klubber og offentlige institutioner i en by eller
områdemed det formål at styrke det lokale samarbejde.
Aalborg Kommunes Aktionsgruppe, (AKA). Aktionsgruppen har bl.a
til formål at prioritere og indstille ansøgninger til ”Puljen til Lokale
Projekter” til Sundheds- og Kulturudvalget.
Landsbyer i Aalborg Kommune, (LAK) er en sammenslutning af byer
under 2000 indbyggere. LAK er respræsenteret i Aalborg Kommunens Aktionsgruppe AKA.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen
Rantzausgade 4
9000 Aalborg
9931 1955
aalborgkommune.dk
landdistrikt@aalborg.dk

