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Administrationens forslag til Handlinger i 2020 i relation til Syddjurs Kommunes Landdistriktspolitik inden for 
de 5 temaer, bosætning, erhverv, kultur/natur, fysiske rammer og dialog og samarbejde. 
 
 
Tema Handling i 2020 – Vi vil Ønsket effekt – Målet er at  
Bosætning 
 

Understøtte landsbyklyngerne i 
virkeliggørelse af deres strategi- og 
handleplaner, herunder med bidrag 
fra Puljen til Landsbyklynger. 
 

Landsbyklyngerne udvikler en evne 
til organisering og projektudvikling, 
og tilegner sig værktøjer til 
mødeledelse, og til styring af større 
projekter og projektøkonomi. 

 Understøtte bofællesskaber, både 
for unge og for seniorer samt 
generationsbofællesskaber.  

 

Unge bliver boende i Syddjurs, 
mens de studerer, og vælger i 
stigende grad at bosætte sig i 
Syddjurs, når de stifter familie. 
 
Seniorbofællesskaber vil give de 
ældre mulighed for at blive boende i 
deres nærmiljø, med familie og 
venner tæt på, og de vil bidrage til 
at der fortsat er liv og aktivitet på 
landet og i landsbyerne. 

 Understøtte engagerede borgere, 
der tager initiativ og har idéer til 
forbedring af levevilkårene i deres 
landsby. 
 

Borgerne oplever at handlekraft 
bliver præmieret og det undgås at 
der skabes en tillært hjælpeløshed, 
Borgerne har støtte indflydelse og 
medborgerskab, samtidig med at 
de oplever, at kommunen kun er en 
håndsbredde væk, og altid parat til 
at støtte og vejlede. 

 Facilitere vidensdeling og 
samarbejde mellem de forskellige 
lokalsamfund. 
Understøtte ansættelse af 
landsbypedeller og ambassadører. 

Styrke samarbejdet mellem 
civilsamfund og kommune, og 
styrke landsbyerne egen evne til at 
samarbejde og løse opgaver i 
fællesskab. 

 Undgå byspredning ved fortætning 
af byerne, særligt omkring stationen 
i byer langs letbanen.  
 

Beboelse fastholdes i midtbyen og 
dermed sikres også detailhandlen, 
som ellers er i fare for at dø ud, 
selv i de større byer som Hornslet, 
hvor afstanden bliver længere og 
længere mellem butikkerne og de 
voksende parcelhuskvarterer i 
forstaden. 

 Arbejde målrettet med bosætning og 
formidling mellem ejere af allerede 
lokalplanlagte områder eller egnede 
områder og mulige købere eller 
interessenter. 
 

Kommunen er en oplagt formidler 
og matchmaker mellem de mange 
forskellige parter, der skal kunne 
samarbejde, for at nye boformer for 
alvor kan etablere sig i kommunen; 
Kommune, ejendomsmæglere, 
bank, realkredit, byggefirmaer, 
almene boligselskaber, beboere og 
ejere.  

 Øge mobiliteten gennem samkørsel, 
delebilordninger og cykelstier 
mellem landsbyerne og 
knudepunkterne for den offentlige 

At det er muligt at transportere sig 
selv på el-cykel eller lignende 
mellem de trafikale knudepunkter, 
hvor der ikke længere er kollektiv 
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trafik. Øge kendskabet og dermed 
brugen af flextrafik. 
 

transportmulighed.  
Klimaaftrykket reduceres ved at 
deles om transportmidler. 

 
 
Erhverv Igangsætte og understøtte initiativer 

indenfor genbyg og genanvendelse 
af byggematerialer, som f.eks. 
genbrugsguider eller genbyg 
stationer og giv-det-videre aktioner. 
 

Klimaaftrykket reduceres og 
forbruget af ressourcer og energi 
reduceres ved at byggematerialer 
nedtages nænsomt med henblik på 
genbyg. Der skabes nye grønne 
virksomheder og nye jobs.  

 Understøtte kooperativer og 
fællesejede virksomheder med fokus 
på grøn omstilling, sociale 
bæredygtighed, lokal forsyning. 
 

At opnå større viden og sikkerhed 
omkring etablering af kooperativer 
og fællesejede virksomheder, da 
der dels er interesse for det, men 
mangel på ekspertise og dels ses 
som en mulighed for at understøtte 
vækst og udvikling særligt i 
landdistrikter. 

 Understøtte nye samarbejder 
mellem virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner og 
kommunens erhvervsafdeling for at 
fastholde unge under uddannelse 
og/eller sikre dem beskæftigelse 
efter endt uddannelse.   
Øge antallet af praktikanter og 
samarbejdet i øvrigt med 
universiteter. 
 

Kendskab og netværk mellem 
uddannelsesinstitutioner og 
virksomheder er øget. Unge sikres 
arbejde efter endt uddannelse, hvis 
de vil, og uanset hvad, har de et 
positivt kendskab til kommunen.  

 Understøtte kontorfællesskaber, fab-
lab og andre netværkskulturer for 
iværksættere. 

Kreative og selvstændige 
iværksættere tiltrækkes af 
netværker og iværksætter miljøer. 
De er i stand til at skabe deres 
egne job og de ønsker at bosætte 
sig midt i naturen, omgivet af de  
herlighedsværdier, som Syddjurs 
kan tilbyde. 

 Understøtte kulturel iværksætteri og 
iværksætteri inden for natur- og 
kulturturisme samt lokal 
fødevareproduktion og gastronomi. 
 

Djursland er kendt for lokal 
fødevareproduktion med en række 
unikke brands, og successen har 
afspejlet sig i en opblomstring af 
spisesteder med høj gastronomisk 
udmærkelse. 

 
Kultur/Natur Understøtte landsbyklyngernes nye 

mødesteder som ramme for 
kulturelle aktiviteter og sociale 
fælleskaber, som fællesspisninger, 
kreative værksteder mv. som 
modvægt til ensomhed.  
 

Mødestederne i landsbyklyngerne 
udgør lokale kulturhuse, hvor 
kulturoplevelser bringes tættere på 
borgerne og med et deraf følgende 
større publikum. 

 Understøtte forsamlingshusene som 
lokale kulturhuse gennem tilskud til 
energi- og bygningsforbedring.  
 

Energiforbruget til opvarmning er 
reduceret til et minimum og der 
skabes et større driftsoverskud i 
forsamlingshusene der anvendes til 
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nye aktiviteter for landsbyen 
 Understøtte landsbyerne i 

markeringen af 100 året for 
genforeningen og genindvielse af de 
nu fredede genforeningssten, som 
Syddjurs Kommune har restaureret.   

Genforeningsstenene har fået en 
fornyet betydning for landsbyen og 
historien en blevet genfortalt.  

 Anvende naturen til 
sundhedsfremmende initiativer i 
samarbejde med landsbyerne. 

Naturens sundhedsfremmende 
effekt er efterhånd anerkendt, og 
der er en lang række tilbud at 
vælge imellem til lands og til vands. 

 Samarbejde med bibliotekerne 
omkring flere kulturelle aktiviteter i 
landsbyerne og de nye mødesteder i 
landsbyklyngerne. 

Samarbejdet med biblioteket har 
banet vejen for flere partnerskaber 
med forsamlingshuset som ramme. 

 Anvende kunst i byfornyelse og 
inddragelse af kunstnere i 
byudvikling, f.eks. som i Pindstrup 
med Symfoni til et sted og teater og 
musik og kunst i hangaren ved 
Tirstrup, Århus Lufthavn.  

Mødet mellem kunstnere og 
lokalbefolkning har øget 
selvbevidstheden og stoltheden ved 
at bo et sted.  

 Understøtte initiativer der reducerer 
affald, herunder madspild i 
landsbyer 

Øge bevidstheden omkring klima 
og ressourcer i samarbejde med 
lokalbefolkningen og vise nye veje 
til hvad man selv kan gøre for at 
bidrage til en grøn omstilling 

 Understøtte bæredygtige 
arrangementer og events i 
landdistrikter, 
herunder·reparationsværksteder, 
fødevaremarkeder, festivaler eller 
byttemarkeder. 

Øge viden om bæredygtighed og 
skabe rammer for medindflydelse 
på den grønne omstilling. 

 Understøtte projekter i landsbyer, 
der udvikler natur og biodiversitet 
F.eks. naturpleje, træplantning, 
levesteder for insekter, 
spredningskorridorer og giftfri haver 

Bidrage til øget biodiversitet og 
naturindhold i byer og til et samlet 
grønt danmarkskort. 

 
Fysiske rammer Færdiggøre områdefornyelsen af 

Tirstrup og Pindstrup, og igangsætte 
planlægning af den kommende 
områdefornyelse. 
 

Områdefornyelse af kommunens 
landsbyer og inddragelse af 
borgere i byudviklingen har øget 
landsbyernes kvaliteter på flere 
niveauer.  

 Bevare og formidle kulturarven og 
bevaringsværdige bygninger 
gennem bygningspræmiering og 
tilskud til bygningsforbedring, og 
gennem udpegning af 
bevaringsværdige bygninger i 
kulturmiljøer i Syddjurs 
Kommuneplan.  

Ejere af bevaringsværdige 
bygninger har forståelse og 
veneration for bygningskulturen og 
viser interesse for 
bygningshistorien ved at 
gennemføre forbedringer i 
overensstemmelse med 
bygningernes oprindelige udtryk, 
der samtidig øger bygningernes 
værdi.  

 Muliggøre omdannelse af tomme 
bygninger og overflødiggjorte 
landsbrugsbygninger til 
bofællesskaber 

Tomme og forfaldne bygninger får 
nyt liv og bofælleskabet fører ny 
energi til lokalområdet og 
landsbyernes tiltrækningskraft og 
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potentiale for bosætning 
synliggøres. 

 Give tilskud til bygningsforbedring af 
nystartede bofællesskaber i 
landsbyer 

Tilskud til bygningsforbedring gør 
det muligt at omdanne 
bygningerne, så flere familier kan 
bo sammen, og i nogle tilfælde er 
tilskuddet afgørende for 
overhovedet at kunne optage lån til 
køb af huse i landsbyer.  

 Give tilskud til ’grønne’ nedrivninger, 
hvor byggematerialerne så vidt 
muligt gøres genanvendelige. 

Nænsom nedbrydning er første 
skridt for større genanvendelighed i 
byggematerialerne, men det koster 
ekstra i arbejdstid. Tilskuddet kan 
øges fra 50 til 60 %, hvis det kan 
godtgøres, at der er et væsentligt 
genbrug af nedbrydningsmaterialer. 

 
Dialog og 
samarbejde 

Afholdelse af årsmøde for 
Distriktsråd.  

Årsmødet giver distriktsrådene 
mulighed for at dele erfaringer og til 
at blive inspireret til det fremtidige 
arbejde. Fokus er på netværk og 
inspiration. 

 Deltagelse i Europæisk Kulturregion 
(Legacy Aarhus 2017), i andre 
internationale samarbejder og 
kulturel udveksling samt deltagelse i 
ERASMUS+ projekter. 
 

International udveksling bidrager til 
ny inspiration og nye samarbejder 
på tværs af kommuner, regioner og 
nationaliteter, og kan tilføre ny 
viden og nye løsningsmodeller. 

 Igangsætte nye metoder til 
samskabelse mellem borgerne og 
forvaltning i løsninger. 
 

Udvikling af løsninger, der ligger 
tættere på borgernes ønsker og 
behov, og hvor borgerne oplever at 
have høj grad af medbestemmelse 
og indflydelse og dermed større 
ejerskab. 

 Inddragelse af Demoråd i 
udviklingen af mødesteder for unge 
og . 
 

Aktive unge inddrages sammen 
med andre unge i etableringen af 
steder, de selv kan disponere over 
og sætte deres eget præg på. 


