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Attraktive landdistrikter med stor
sammenhængskraft
Byrådets indsatsområder og målsætninger for landdistrikterne
• Det gode hverdagsliv for alle i landsbyerne og det
åbne land
Kommunen har følgende målsætninger:
• At der arbejdes for at skabe gode rammevilkår for det
lokale foreningsliv
• At der skabes processer således at borgerne oplever
nærhed og sammenhængskraft i lokalområdet
• At der sikres gode vilkår for en sund livsstil
• At der arbejdes for at sikre let adgang til rekreative
naturområder
• Gode mødesteder skaber rammerne om aktiviteter og
sammenhold
Kommunen har følgende målsætninger:
• At der skal være attraktive og lokalt forankrede mødesteder i alle større lokalområder
• Et forbedret fysisk miljø i landsbyerne
Kommunen har følgende målsætninger
• At der er attraktive bomiljøer i alle landsbyer
• At den strategiske indsats primært fokuseres på
landsbyer med bosætningspotentiale i henhold til kommuneplanen (Als, Assens, Onsild Stationsby, Sdr. Onsild,
Valsgård og Vebbestrup)

• En dynamisk erhvervs- og bosætningsindsats afpasset de lokale muligheder
Kommunen har følgende målsætning:
• At der arbejdes for at understøtte etablering af virksomheder i mindre landsbyer og erhvervsudvikling i
landsbyer med bosætningspotentiale
• Der ønskes særligt fokus på landbrug som erhverv.
• En sammenhængende infrastruktur i hele kommunen
Kommunen har følgende målsætninger:
• At der arbejdes for at sikre en god infrastruktur mellem
de mindre lokalområder og hovedfærdselsårene
• At der arbejdes for at sikre god telekommunikation og
internetdækning i hele kommunen
Landdistriktspolitikken bygger på en revision af den eksisterende politik, der udløb i 2013. I processen har der været
en tæt dialog mellem Kommunen og Landdistriksrådet og
i som baggrundsmateriale er der udarbejdet en SWOTanalyse, der bygger på interviews med en række lokalråd,
områderåd m.v.
Landdistriktspolitikken er Byrådets overordnede
pejlemærker. De enkelte fagudvalg har efterfølgende til
opgave at udmønte målsætninger i konkrete strategier,
som kan implementeres med handleplaner til at føre indsatsområderne ud i praksis.

Byrådets vision for landdistrikterne:

"Mariagerfjord Kommune har attraktive landdistrikter med stor sammenhængskraft"
Det betyder at....
…man støtter den strategiske udvikling i landsbyer med vækstpotentiale
..man støtter udviklingen med udgangspunkt i de lokale ressourcer og værdier
…dialog og samarbejde er et vigtigt element i landsbyernes udvikling

