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LANDDISTRIKTSPOLITIK

Indledning

Rebild Kommunes Landdistriktspolitik har landsbyerne og det åbne lands kvaliteter og
muligheder som omdrejningspunkt. Den sætter retning og er grundlaget for samarbejdet
omkring udviklingen i landdistrikterne. Politikken indeholder en overordnet målsætning,
en række delmål og forslag til handlinger. Det vil sige hvor vil vi hen? Hvordan kommer
vi derhen? Og hvem gør hvad?
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Hvad er formålet med en landdistriktspolitik?

Med landdistriktspolitikken stiller vi skarpt på aktuelle fokusområder, og vi vil bruge den
som styringsredskab til at prioritere indsatser og midler. Med politikken forpligter vi os til
at skabe attraktive landdistrikter i samarbejde med landsbyrådet og borgerne i landsbyerne og landdistrikterne. Landdistriktspolitikken supplerer kommunens øvrige planer og
politikker ved at sætte spot på de muligheder og udfordringer, der knytter sig specifikt til
landsbyer og landdistrikter.

Vores overordnede målsætning

”

Landdistriktspolitikken er med til at understøtte målene i Vision 2025 ”Et sund liv i en
sund kommune”. I landsbyerne og det åbne land skal der også være sundt at leve og bo,
sundt erhvervsliv og sunde oplevelser. Her finder vi en stor del af de naturressourcer og
landskabelige kvaliteter, som er et gode for alle kommunens borgere og gæster. Ved at
arbejde dynamisk og helhedsorienteret sørger vi for, at rammerne for bosætning, erhverv
og gode oplevelser er til stede i landdistrikterne.

Livet på landet
eller i en landsby i
Rebild Kommune er
et aktivt tilvalg!

”

Landdistriktsudviklingen er et fælles ansvar
For at landdistriktspolitikkens mål kan føres ud i livet, er det helt essentielt at inddrage
landdistrikternes aktører i arbejdet. Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne, men
kan ikke løfte opgaven alene. Der er brug for, at alle bidrager og samarbejder. Landsbyer,
Landsbyrådet og Rebild Kommune vil være i dialog for at sikre udvikling i samme retning.

Hvem er afsenderen?
For at sikre en bred forankring, er landdistriktspolitikken blevet til i tæt samarbejde mellem landsbyer, landsbyråd, forvaltning og politikere. Så når vi skriver VI i politikken, er
det fordi, det er vores alle sammens fælles mål og fælles indsatser, selv om det formelt
er byrådet, der vedtager politikken.

Fra ord til handling
I forlængelse af landdistriktspolitikken vil vi udarbejde konkrete handleplaner, som sætter handling bag alle ordene. Lige som politikken bliver handleplanerne udarbejdet i samarbejde mellem alle de berørte aktører. I handleplanerne vil vi folde udviklingsopgaverne
ud og tage stilling til hvordan vi helt konkret vil gribe dem an.
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Udvikling eller afvikling
Det er et svært spørgsmål at besvare, men det er vigtigt, at vi forholder os til alle udfordringer. Vi vil ikke inddele landsbyerne i et A- og et B-hold, men vi er heller ikke være
blinde for, at nogle landsbyer har gode vilkår, mens andre kæmper en ulige kamp for at
holde indbyggertallet oppe. Hvad enten landsbyerne i kommunen er i befolkningsmæssig
udvikling eller lider under fraflytning, skal der være gode levevilkår for dem, der bor der.

Landsbyerne i Rebild Kommune
er i udvikling

Vi understøtter gode ideer
og lokale initiativer

Udvikling kan forstås som byudvikling med
anlæg af nye huse, der runder landsbyen af
eller fylder tomme huller ud. Det kan også
være ny anvendelse af allerede eksisterende bygninger, etablering af virksomheder,
udnyttelse af naturens ressourcer eller blot
at der er nye aktiviteter og positiv energi.
Det handler om at finde ud af, hvad der er
særligt for den enkelte landsby og bruge
det som et aktiv.

Vi understøtter det, der spirer og gror. Udviklingen sker der hvor idéerne og mulighederne er til stede. Vi tager imod idéer
og iværksætteri med åbne arme og støtter
hvor og når vi kan.

g
a
l
s
r
o
F
Vi hjælper også de landsbyer,
der er under afvikling

Der hvor landsbyerne er ved ”at afvikle sig
selv”, fordi der af forskellige årsager er flere, der flytter fra end til, vil vi også gerne
hjælpe. Der hvor man må erkende at fraflytningen ikke kan vendes, er der behov
for at se på, hvordan der fortsat kan være
attraktivt at bo for de tilbageværende.

Samarbejde som nøglen
til udvikling

Vi vil understøtte samarbejder både internt
i landsbyerne, mellem landsbyerne og mellem landsbyerne og de større byer i kommunen for at skabe grobund for nye initiativer.
Vi ser de små og store byer som hinandens
forudsætninger, og et øget samarbejde kan
komme såvel små som store byer til gavn.

Hvordan kommer vi derhen?
Lokal identitet og stedbundne
ressourcer

Iværksætterstøtte og strategisk anvendelse af midler

Vi skal bygge videre på eksisterende lokale
fortællinger og særlige kendetegn. Vi skal
hjælpe hinanden med at identificere og formidle hvad der er specielt for den enkelte
landsby.

Vi skal bakke op om lokale iværksættere
og hjælpe dem til at udnytte de rammer
og muligheder, der er til stede. Vi skal bruge vores projektpuljer til at understøtte
foreninger og enkeltpersoner, der kommer
med gode initiativer og idéer som skaber
udvikling og aktivitet.

Nytænkning
Vi skal være åbne for nye anvendelser af
eksisterende bygninger og være gode til at
udnytte planlovens rammer under hensyntagen til de lokale forhold. Vi skal anvende
de resterende midler i nedrivningspuljen
strategisk og fortsat prioritere at rydde op
i de forfaldne huse. De steder, hvor det ikke
giver mening at bevare bygningerne, skal
vi arbejde med at tilføre området værdier
af mere rekreativ karakter.
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Landsbyklynger og andre
former for samarbejde
Sammen står vi stærkere. Derfor skal vi væk
fra tanken om, at alle landsbyer skal rumme
alt og i stedet bygge nye fællesskaber baseret på de forskellige landsbyers styrker. Vi
vil understøtte samarbejdsprocesser, der
er til gavn for udviklingen i lokalområderne.
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Attraktive boliger
Attraktive boliger er fundamentet for et sundt hverdagsliv. Boligerne i landsbyerne og det åbne
land byder på ro, nærhed til naturen og et stærkt fællesskab. De større byers faciliteter er inden for kort afstand, og der er heller ikke langt, hvis man skal pendle til Aalborg eller Aarhus.

En mangfoldig vifte af
landsbyer
Vi ser det som en styrke, at vores landsbyer
tilbyder noget forskelligt. Hver enkelt landsby har sin egen unikke historie og identitet.
Hvis du kigger dig omkring, kan du finde en
landsby og en bolig, der passer til dit behov,
uanset om du er ung eller gammel.

Vi starter en positiv spiral
Der skal være omsætning på boligmarkedet
i hele kommunen. Vi arbejder for at ændre
holdningen hos medierne, bankerne og kreditforeningerne, så det igen bliver muligt at
låne penge til en ejendom i landsbyerne og
i det åbne land.

Velfungerende infrastruktur
Boligerne i landsbyerne er særligt attraktive, når både den fysiske og den digitale
infrastruktur fungerer. Vores fysiske infrastruktur skal gøre det muligt for børn og
unge at transportere sig sikkert til og fra
skole og fritidsinteresser enten på cykel
eller med offentlig transport. En hurtig internetforbindelse og god mobildækning er
afgørende for både bosætning og erhverv,
derfor skal begge dele være tilgængelige
over hele kommunen.
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Hvordan kommer vi derhen?
Vi tager afsæt i den lokale
identitet

Landsbyernes stedbundne ressourcer skal
være velkendte og understøtte markedsføringen af den enkelte landsby. Det skal være
tydeligt, hvilke faciliteter og fritidstilbud der
findes, og hvor langt der er til indkøb, børnepasning og skole. Vi skal udnytte, at der er
gode muligheder for at kombinere bolig og
erhverv, og vi skal finde steder, hvor der er
plads til at eksperimentere med alternative
boformer, byggematerialer og byggemetoder.

Cykelstier og kollektiv
transport
Et sammenhængende net af cykelstier vil
være til gavn for både turister og kommunens borgere. Det er økonomisk en stor opgave, som vi løfter en bid ad gangen over en
længere årrække. Den kollektive transport
er udfordret af et dalende kundegrundlag.
Vi skal så vidt muligt bevare eller finde al-
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ternative løsninger, så det ikke er en manglende busforbindelse der affolker en landsby.

Internet og mobildækning

I områder hvor der er langt mellem husene
er det ikke rentabelt for udbyderne at sikre
internet- og mobildækning. Vi skal derfor
arbejde på at få del i tilgængelige puljemidler og være åbne for alternative løsninger.

Spark døren ind og fortæl
de gode historier

Vi fortæller de gode historier igen og igen.
Landsbyerne, kommunen og politikerne skal
udnytte enhver lejlighed til at fortælle, hvorfor landsbyerne er attraktive og værd at
investere i, så banker, kreditforeninger og
medier får øje på landsbyernes potentiale.
Vi bakker op om de interesseorganisationer, der også arbejder for at fremme landdistrikternes muligheder.

LANDDISTRIKTSPOLITIK

Natur og friluftsliv
Danskerne elsker skoven. Bortset fra stranden er skoven den mest besøgte naturtype. De
mest attraktive landsbyer er der hvor der også er bekvem adgang til færdsel, ophold og
oplevelser i nærliggende skov og anden natur. Naturen er en af vores største ressourcer,
og det skal vi benytte os af.

Smukke fysiske omgivelser
omkring landsbyerne

Nem adgang til naturoplevelser og friluftsaktiviteter

Landsbyer med nærhed til skov og anden
natur er attraktive for bosætning. Beliggenhed tæt ved naturarealer og udsigt til
naturskønne omgivelser fra egen bolig er
berigende for sjælen og positivt for ejendomsværdien. Derfor vil vi arbejde på at
trække naturen tæt på landsbyerne.

Uanset om det omgivende landskab omkring
landsbyen er rigt eller fattigt på natur, er
stiadgang til landskabet vigtig. Selv beskedne spor i skel mellem dyrkede marker giver mulighed for oplevelser og motion på
afstand af biltrafikken. Tilstedeværelse af
stier giver frihed.
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Hvordan kommer vi derhen?
Nye natur- og opholdsarealer i nærområdet

Etablering af ny natur ved landsbyer kan
være i form af skovrejsning. Ny skov kan
anlægges med lysninger, der både øger den
landskabelige variation og giver skoven et
mere alsidigt plante- og dyreliv. Skovlysninger og andre åbne naturarealer kan bruges
til mange former for friluftsaktiviteter, motion, leg, bålhygge, overnatning og naturoplevelser – til gavn for den enkeltes trivsel
og det lokale fællesskab.

Etablering af stier i det
åbne land
Jordbrugserhvervet er et vigtigt erhverv i
Rebild Kommune. I takt med at markerne
er blevet større er mange småbeplantninger, skel og markveje forsvundet over de
seneste årtier. Det betyder desværre, at
mulighederne for at gå en tur i landskabet
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er blevet færre omkring mange landsbyer.
Udfordringerne ved etablering af ny natur og
stier ud i landskabet er først og fremmest
ejerforholdene og økonomien. Ved stort set
alle landsbyer er de omgivende arealer i privat eje og oftest anvendt til jordbrugsformål. En god dialog med jordejere er derfor
afgørende for ethvert initiativ af denne art.

LANDDISTRIKTSPOLITIK

Sammenhold og fællesskab
Fællesskabet og foreningslivet i landsbyerne og landdistrikterne har stor betydning for
den lokale identitetsfølelse og det lokale sammenhold. Det bidrager til et godt og sundt
hverdagsliv.
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Anerkendelse af det frivillige
arbejde

Kultur- og fritidslivet i kommunens landdistrikter er afhængigt af de initiativer der
tages af de frivillige i de lokale foreninger. Vi
anerkender den store indsats og har derfor
fokus på at skabe gode vilkår for det frivillige arbejde.

Samarbejde mellem frivillige
og kommunen

Vi er fælles om at skabe trivsel og udvikling
i landdistrikterne. Vi bruger hinanden som
sparringspartnere, både når vi udvikler nye

projekter, og når vi støder på udfordringer.
Det gode samarbejde er med til at styrke
de eksisterende relationer og skabe nye
netværk.

Levende samlingssteder

Alle lokalområder skal have et sted at mødes. Samlingsstederne er med til at understøtte fællesskaberne og er en af forudsætningerne for, at livet kan udfoldes
i landdistrikterne. Vi yder fast økonomisk
tilskud til de registrerede forsamlingshuse
og støtter gerne de øvrige samlingssteder,
når de laver nye tiltag.

Hvordan kommer vi derhen?

Det skal være sjovt at
arbejde frivilligt

Vi ønsker at hjælpe de frivillige, så de føler
sig klædt på til at løfte de opgaver, de påtager sig. Vi vil gerne byde ind i samarbejdet med vejledning, inspiration og hjælp til
selvhjælp, så det er overkommeligt at føre
projekter ud i livet.

Dialog mellem alle aktører
Dialogen er den vigtigste forudsætning for
et godt samarbejde. Politikerne er løbende
i dialog med Landsbyrådet og borgerne i
landsbyerne og landdistrikterne for at sikre en fælles retning for udviklingen. Der er
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tæt samarbejde mellem Landsbyrådet og
forvaltningen, mellem Landsbyrådet og de
enkelte landsbyer og mellem forvaltningen
og landsbyerne og de lokale aktører.

Nyt liv i forsamlingshusene
Mange af de traditionelle forsamlingshuse
er økonomisk trængte på grund af store
udgifter til drift. Der er behov for at tænke
kreativt, både når der skal skaffes penge til
nødvendig renovering og når der skal findes
nye indtægtskilder. Der skal arbejdes for,
at samlingsstederne er aktive, attraktive og
fleksible. Også her kan det være hensigtsmæssigt at tænke på tværs af landsbyer.

LANDDISTRIKTSPOLITIK

Positiv omtale
Positiv omtale er en grundlæggende forudsætning for at kunne tiltrække nye borgere. Der er
en begyndende bevægelse fra by mod land, og de negative historier om Udkantsdanmark,
affolkning og landsbydød bliver færre. Vi skal selvfølgelig ride med på den positive bølge.
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Vi synliggør vores kvaliteter

Det er synligt både inden for og uden for
kommunegrænsen, at livet på landet i Rebild
Kommune har meget at byde på. Vi arbejder
målrettet med at fortælle de gode historier
om landsbyerne og deres forskellige kvaliteter. Vi sikrer lokalkendskab, fastholder de
lokale værdier og formidler de stedbundne
ressourcer.

Lokalområder hvor man
føler sig velkommen

I landsbyerne er der plads til både tilflyttere og de, der har været i området i flere
generationer. Vi er åbne for, at alle kan
være med i det lokale fællesskab og har
respekt for, at nogen foretrækker at holde
sig for sig selv.

Landsbyboerne som
ambassadører

Landsbyboerne er bevidste om, at de er de
bedste ambassadører for livet på landet.
Summen af ambassadørernes gode historier
fortalt til venner og familie, er den bedste
branding vi kan få.

Hvordan kommer vi derhen?

Formidling via alle tilgængelige platforme

Positiv særbehandling til
tilflyttere

Vi skal arbejde med at identificere og beskrive landsbyernes stedbundne ressourcer.
Det skal være tydeligt, hvilke faciliteter og
tilbud landsbyerne byder på. Vi skal bruge
alle tilgængelige platforme til formidlingen,
og vi skal have fokus på både de historiske
fortællinger og de aktuelle gode historier.

Vi har fokus på at gøre en særlig indsats
for, at tilflyttere og potentielle tilflyttere
føler sig velkomne. Det skal være nemt at
finde informationer og at blive en del af det
lokale foreningsliv.

Vi er stolte af at bo, der
hvor vi bor
Den bedste forudsætning for at landsbyboerne bliver gode ambassadører er, at de selv
er glade og tilfredse med deres hverdagsliv.
Begejstring smitter. Samtidig er det vigtigt,
at de kender deres landsbys historie og de
lokale fortællinger.
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Hvem gør hvad?

Landdistriktsudviklingen kræver en tværgående indsats og går derfor på tværs af politik- og forvaltningsområder. Vi ser landdistriktsudvikling som en fælles
opgave, hvor vi som kommune sætter de overordnede
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Hvad gø n?
e
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 Vi sætter pris på mangfol-

digheden og vil gerne understøtte, at landsbyerne
er forskellige og har forskellige kvaliteter – derfor
giver det ikke mening at
tilbyde en standard ”pakkeløsning”. For at behandle landsbyerne ens skal de
behandles forskelligt.

rammer og tilbyder os som samarbejdspartner. Hvis vi
skal nå de mål, vi har sat i politikken, er der brug for
hjælp fra alle landdistrikternes aktører.

r
Hvad gø et?
åd
landsbyr

 Landsbyrådet består af repræ-

sentanter fra 34 af kommunens
landsbyer. Landsbyrådet er et
dialogforum, som er med til at
fremme og understøtte nærdemokrati og lokalsamfundenes indflydelse. De har valgt
en bestyrelse, som, sammen
med landdistriktskonsulenten,
varetager samarbejdet mellem kommunens landsbysamfund. Bestyrelsen har til formål
at koordinere og formidle fælles synspunkter og medvirker
til at fremme landdistrikternes
interesser.

r
Hvad gøne?
r
landsbye

 Denne politik medfører

ikke nogen handlepligt for
landsbyerne. Men landsbyerne kan hver for sig og i
fællesskab være med til at
understøtte en positiv udvikling i landdistrikterne.

g
a
l
s
r
o
F

 Vi tror på, at projekter er

mest bæredygtige, når de
er lokalt forankret. Brug
gerne kommunens landdistriktskonsulent som sparringspartner. Invitér os ind
i de større projekter, hvis I
gerne vil have kommunen
med rundt om bordet. Vi
vil gerne være med til at
klæde de frivillige på til at
kunne løfte de opgaver, de
påtager sig, og til at finde
mod til at gå i gang med
store projekter.

 Der er en mangfoldighed

af kompetencer til stede i
den kommunale forvaltning og ude i lokalsamfundene. For at sætte kompetencerne i spil skal vi være
i dialog med hinanden. Vi
vil være med til at skabe
netværk og sikre vidensdeling, så kompetencerne
udnyttes bedst muligt.

 Kommunen er naturligvis

også myndigheden, der
vedtager planer og udsteder tilladelser. Det gør vi
under størst mulig hensyntagen til de mennesker,
der bliver berørt af det og
til landskabet og naturen.

 Vi benytter os af vores

tværkommunale netværk
og de muligheder vi har
for at søge indflydelse på
landdistrikternes vilkår på
regionalt og nationalt plan.

 Landsbyrådet og særligt besty-

relsen er løbende i dialog med
politikerne. Landsbyrådet har
været en væsentlig medspiller
i udarbejdelsen af nærværende landdistriktspolitik. Det giver et medejerskab, som skal
være med til at sikre, at landdistriktspolitikken kan føres ud
i livet. Landsbyrådet skal spille
en aktiv rolle i udformningen af
de handleplaner, der skal følge
landdistriktspolitikken op.

 Landsbyrådet tilbyder med

www.landsby-rebild.dk en digital platform, hvor landsbyerne
kan kommunikere med hinanden og med omverden. De sørger for, at der hvert år er forskellige arrangementer, hvor
landsbyerne kan mødes til inspiration og erfaringsudveksling.

 Landsbyrådets bestyrelse præ-

ger udviklingen gennem fordeling af midlerne i ’Projektpulje til
landsbyer med opland’, for eksempel ved at afsætte nogle af
midlerne til fælles projekter, der
kommer alle landsbyer til gavn.

 Landsbyrådets bestyrelse sam-

arbejder med landsbyrådene i
nabokommunerne for at understøtte den fælles udvikling i de
himmerlandske landdistrikter.
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 Førstehåndsindtr ykket

betyder meget, derfor er
det vigtigt at vedligeholde
landsbyen, så den fremstår attraktiv for omverden. De enkelte grundejere har naturligvis ansvaret
på egen matrikel, mens
fællesskabet tager sig af
de fælles arealer og måske
giver en hjælpende hånd,
der hvor det kniber.

 Det der er unikt for hver

enkelt landsby skal fremhæves. De gode historier
skal fortælles, så de der
lægger vejen forbi både
fysisk og digitalt kan få et
godt indblik i landsbyens
kvaliteter. Tag godt imod
tilflyttere. De kommer
med nye kompetencer og
ideer, og de har valgt lige
præcis jeres sted til, så de
kan være med til at sætte
spot på de gode sider.

 Et aktivt foreningsliv er

med til at sætte positivt
præg på et lokalområde. Samarbejd på kryds
og tværs og del de gode
ideer med hinanden – så
er der også flere hænder
når opgaverne skal løses.
Samlingsstederne i landsbyerne skal holdes i live
med et varieret udbud af
aktiviteter, der gerne må
appellere til folk ud over
eget lokalområde.

LANDDISTRIKTSPOLITIK – PROCES

g
a
l
s
r
o
F

9

”

Livet på landet
eller i en landsby i
Rebild Kommune er
et aktivt tilvalg!

”
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