Bilag til Landdistriktspolitik 2015 – 2018:

Landdistriktspolitikken med udgangspunkt i
SWOT-analyse
SWOT-analysen bygger på interviews/tilbagemeldinger fra lokalråd, områderåd og Landdistriktsråd
(efterår 2014)

Styrker (S)









Gode stier, veje og cykelstier i dele af kommunen
Nærhed til større byer ad motorveje/hovedveje
Flot og varieret natur med fjord, skov og hav, samt nem
adgang til naturen, muligheder for ophold og aktivitet
Idylliske landsbyer
Der er etableret mange gode møde- og samlingssteder, der
bruges af både lokale og gæster
Rigt og aktivt foreningsliv, socialt sammenhold og naboskab
med mange aktiviteter og fællesarrangementer, bl.a.
takket være aktive ildsjæle
Nærhed til motorvej og større byer som Randers, Viborg,
Aalborg og Aarhus, men også til Hobro, Hadsund, Arden og
Mariager
Mange selvstændige erhvervsdrivende i landområderne

Svagheder (W)












Muligheder (O)














Bedre adgang til naturen - etablering, genoprettelse,
vedligehold, formidling af stier
Større fleksibilitet i den kollektive trafik – bl.a. senere og
flere afgange, større markedsføring af Nordjyllands
Trafikselskabs flextrafik
Større og bedre brug af eller udnyttelse af naturpotentialet
Fortsat nedrivning og oprydning i landsbyer
Skabe aktiviteter for bredere målgrupper ved
mødestederne.
Fortsat renovering af forsamlingshuse
Fælles profilering og markedsføring af landsbyområder i
forhold til både øget bosætning og øget turisme i tråd med
Visitmariagerfjords fokus på skov, fjord og østkysten, samt
en større kobling mellem disse områder
Bedre udnyttelse af den turisme, der allerede er – fx i
ferieudlejning af huse, adgange til og muligheder for
ophold i naturen, samt kobling mellem skov, fjord og
østkysten
Bedre muligheder for finansiering af erhvervsbygninger, fra
politisk side bør der gøres noget for at fremme
erhvervsetablering
Tænke ’ud af boksen’ med henblik på at tiltrække tilflyttere
og erhvervsetablering til landområderne
Større grad af samarbejde og dialog mellem de forskellige
landsbyer, kommunen og foreningerne imellem

Mange landsbyområder oplever dårlig offentlig transport,
farlige veje for cyklister, samt tung trafik
Dyr og lang transporttid for skolebørn/unge
Dårligt internet og mobildækning, samt udfordringer med
GPS signaler
Forfaldne huse får lov til at stå – ejere ikke interesseret i
nedrivning
Vedligehold/opretholdelse af grønne områder, anlæg mv.
kan være en udfordring for små lokalsamfund/foreninger
Forsamlingshuse er dyre i drift – trænger til en renovering
Svært at låne til de meget billige huse på landet, samt
svært at låne til erhvervsbygninger
Manglende profilering og markedsføring af
landsbyområder som attraktive bosætningsområder
Manglende dialog og samarbejde mellem kommunen,
andre landsbyer/områder/råd/aktører
Flere foreninger oplever udfordringer med at få aktive
medlemmer, samt instruktører
Manglende servicefunktioner

Trusler (T)












Tiltagende tung trakfikbelastning, der bl.a. slider på vejene,
landsbyerne, skaber farlige veje især for skolebørn/unge
Yderligere forringelser af den kollektive trafik
Den forsat dårlige internet- og mobildækning
Forpint og misvedligeholdt natur
Det fysiske miljø er konstant presset af karakteristiske
trusler for ethvert skrøbeligt landsbysamfund, som fx
fraflytning, lukning af skole, købmand eller nedlæggelse af
busruter
Stigende politisk nedprioritering af landsbyer
Mulig fremtidig trussel, hvis offentlig service
decentraliseres yderligere
Kløft mellem kommunens visioner og realiteterne i
landsbyerne, hvor det ikke altid er nemt at bo, leve og
arbejde
Det kræver hårdt arbejde at bo på landet. Ildsjæle slides
op, foreninger kan ikke klare opgaverne med fx vedligehold
af grønne områder, opretholdelse af det sociale
sammenhold – emner, der fylder meget flere steder

