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1. Temadrøftelse: Nye ideer til udvikling i landdistrikterne

Resumé 

Vækstforum og Regionsrådet indgår i samarbejde med kommunerne, LAG-erne og andre 
aktører om udvikling og gennemførelse af projekter og initiativer til udvikling i landdi-
strikterne. Som led i udvikling af indsatsen er der tilrettelagt en temadrøftelse med ind-
læg fra Realdania og Thisted Kommune, der indgår i partnerskab om udvikling og gen-
nemførelse af modelprojekter m.v. i projekt: "Mulighedernes Land - Nye ideer til udvik-
ling i landdistrikter". 

Administrationen indstiller, 

At Panelet, i sammenhæng med indlæggene fra Realdania og Thisted Kommune, drøfter 
nye ideer til udvikling i landdistrikterne. 

Beslutning 

Drøftedes. Formanden konkluderede, at der var mange gode ideer til inddragelse i det 
videre arbejde.  
 

Sagsfremstilling 

Udvikling af indsatsen og samarbejdet mellem aktørerne er centralt for udvikling i land-
distrikterne og for en stærk, sammenhængende og balanceret udvikling i regionerne og i 
hele landet. 
  
Udfordringerne for landdistrikterne er voksende med fald eller stagnation i befolkning, 
fald i arbejdspladser, reduktioner i den offentlige og private service, forfaldne bygnin-
ger o.s.v. 
  
Der er stigende opmærksomhed på problemerne og ubalancen. Aktørerne øger indsatsen 
for at svare igen på udfordringerne, der laves undersøgelser og udredninger, igangsæt-
tes projekter, den offentlige debat om problemerne er voksende m.v. 
  
Realdania, Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune gen-
nemfører et større partnerskabsprojekt: Mulighedernes Land, der i overskrifter omfatter 
følgende: 

 Afprøvning af nye veje til udvikling i landdistrikter og landsbyer.  
 Demonstrationsprojekter i de tre kommuner og et tværgående spor, som omfat-

ter analyser, metodeudvikling og kommunikation.  
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 Skaber, samler og formidler erfaringer, viden og redskaber til brug for politikere, 
planlæggere, forskere og andre med interesse for udvikling i landdistrikter.  

Projektleder Karen Skou, Realdania, vil på mødet nærmere redegøre for projek-
tets resultater, resultater fra andre projekter om udvikling i landdistrikter, som Realdania 
er involveret i m.v. 
  
Planchef Jens Bach og landdistriktskonsulent Otto Lægaard Jensen, Thisted Kommune, 
vil på mødet redegøre for de demonstrationsprojekter, som Thisted Kommune gennem-
fører som led i projekt Mulighedernes Land og for kommunens øvrige indsats for udvik-
ling i landdistrikterne. 
  
I projekt Mulighedernes Land fokuserer Thisted Kommune på bosætning og turisme 
og arbejder med følgende fire demonstrationsprojekter: 

 "Oprydning og nyt liv til tiloversblevne bygninger". 
Projektet fokuserer på afhjælpning af problemet med tomme og faldefærdige hu-
se og er lokaliseret i Vestervig, Todbøl og Frøstrup.  

 "Det gode liv ved kysten". 
Projektet tager udgangspunkt i Thys unikke naturlige muligheder for friluftsliv til 
vands og til lands, i den rige kulturhistorie i kystbyerne og i Nationalpark Thy. 
Projektet er lokaliseret i Klitmøller, Vorupør og Krik.  

 "Det sammenbundne Thy og Hannæs". 
Projektet skal skabe nye forbindelses- og oplevelseslinier i hele området og ud-
springer af stor interesse for øget tilgængelighed.  

 "Det udvidede landsbysamarbejde". 
Projektet bygger på samarbejde og netværksdannelse mellem flere landsbyer om 
tiltag, der gavner helheden, styrker det lokal sammenhold og den lokale identitet. 

Demonstrationsprojekterne i Thisted Kommune er udviklet på baggrund af omkring 
100 ideer fra borgerforeninger og andre grupper.  
Beskrivelse af demonstrationsprojekterne i Thisted Kommune er vedlagt dagsordenen. 
  

./. Demonstrationsprojekter Mulighedernes Land - April 2008, Thisted Kommune 
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2. Vækstforums Handlingsplan 2009

Resumé 

Vækstforum har den den 6. oktober 2008 afholdt konference om Handlingsplan 
2009 og træffer på møde den 24. november 2008 beslutning om indholdet i planen. 
Der foreligger indstilling om, at Panelet, som led i forberedelsen af gennemførelsen af 
indsatsen for udvikling i landdistrikterne i 2009, drøfter de foreliggende skitserede ud-
fordringer for landdistrikter og oplevelsesøkonomi. 

Administrationen indstiller, 

At indsatsen for udvikling i landdistrikterne i Vækstforums Handlingsplan 2009 drøftes.  

Beslutning 

Taget til efterretning.  
 
 

Sagsfremstilling 

På Vækstforums konference den 6. oktober 2008 om Handlingsplanen blev der, som 
grundlag for drøftelserne, fremlagt en kort overordnet beskrivelse af den hidtidige udvik-
lingsindsats - Handlingsplan 2007-2008 Status og udfordringer, med beskrivelse af ind-
satsen indenfor de 9 indsatsområder med vægt på følgende forhold: 

 Derfor - baggrund og styrkepositioner for udvikling på området.  
 Iværksatte initiativer på indsatsområdet.  
 Udfordringer på indsatsområdet. 

Landdistrikter:  
For landdistrikterne er der oplistet følgende udfordringer:  

 Hvordan udvikles fremtidens landsby så denne og dermed regionens landdistrik-
ter bliver attraktive først og fremmest i forhold til bosætning, men også i forhold 
til jobmuligheder (”byfornyelse”, service, energiforsyning osv.)?  

 Hvordan fastholdes og udvikles nye og eksisterende virksomheder i landsbyer og 
landdistrikter, således at disse områder er attraktive både job- og bosætnings-
mæssigt?  

 Hvordan udvikles de erhvervsmæssige styrkepositioner i regionens yderområder, 
således målsætningen om en region i balance understøttes (havne- og kystområ-
der, fødevarer, oplevelser m.m.)? 
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Der vedlægges et kort notat med hovedpunkter fra workshoppen om landdistrikter på 
konferencen den 6. oktober 2008.  

Oplevelsesøkonomi:

For oplevelsesøkonomi er der oplistet følgende udfordringer: 

 Dansk turisme står over for en stor udfordring, idet turisterhvervet gennem det 
sidste årti har mistet store udenlandske markedsandele, herunder også Region 
Midtjylland. Vækstforum har igangsat flere initiativer for at styrke udvikling af 
den midtjyske turisme. Hvilke nye initiativer skal der til for at understøtte innova-
tion og udvikling inden for turismen med fokus på oplevelser?  

 De kreative erhverv har store uudnyttede vækstpotentialer, som kan udnyttes 
gennem forbedrede erhvervsmæssige rammevilkår. Hvordan kan innovationen 
mellem de kreative brancher og det øvrige erhverv styrkes?  

 Hvordan kan etablering af nationalparker udnyttes til at skabe en bæredygtig er-
hvervsudvikling og øge bosætningen og antallet af turister?  

 Viden er en væsentlig parameter for udvikling. Hvordan omsættes teoretisk viden 
om markeder og trends indenfor oplevelsesøkonomien til praktisk og handlings-
orienteret viden som kan medvirke til at skabe nye forretningsmuligheder inden-
for oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland?   

  
./. Handlingsplan 2007-2008 Status og udfordringer 

  
./. Vækstforums konference 6. oktober 2008 - hovedpunkter fra Workshop om udvikling i 

landdistrikterne 
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3. Status for LAG-erne

Resumé 

Der er oprettet 18 LAG-er, som helt eller delvist er lokaliseret i Region Midtjylland. 
LAG-erne har udarbejdet udviklingsstrategier, der er godkendt af Fødevareministeriet, 
kommunerne samt Regionsrådet og Vækstforum. 
LAG-erne har fået tildelt budgetrammer for 2007 og 2008, der består af EU-midler og 
statsmidler og er i gang med prioritering af penge til projekter m.v. 
Der foreligger status for LAG-ernes indsats. 

Administrationen indstiller, 

At status for LAG-erne tages til orientering. 

Beslutning 

Taget til orientering.  
Britta Bang gjorde opmærksom på mellemkommune-LAG-ernes vanskelige situation. 
 
 

Sagsfremstilling 

Der er etableret 18 LAG-er, som ligger helt eller delvist indenfor Region Midtjyllands om-
råde. 16 LAG-er efter Landdistriktsprogrammet og 2 efter Fiskeriprogrammet. For Nord-
djurs og Syddjurs er dannet en fælles LAG. I Odder Kommune er der ikke oprettet en 
LAG. Skanderborg og Århus kommuner er ikke med i Landdistriktsprogrammet. 
  
LAG-erne: Djursland, Skive, Læsø-Samsø-Ærø og Småøerne har integreret indsatserne 
efter både Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet.  
  
Der er dannet 2 LAG-er alene efter Fiskeriprogrammet. LAG Vestjylland som omfatter 11 
kommuner, 6 i Region Midtjylland og 5 i Region Syddanmark, og LAG Midt Nord som 
omfatter Viborg Kommune i Region Midtjylland og 5 kommuner i Region Nordjylland.  
  
LAG-erne har udarbejdet udviklingsstrategier, der er godkendt af Fødevareministeriet, 
Kommunerne samt Regionsrådet og Vækstforum. Region Midtjyllands administration har, 
efter den bemyndigelse der er givet til administrationen af Vækstforum og Regionsrådet, 
godkendt strategierne.  
  
LAG-erne har fået tildelt budgetrammer for 2007 og 2008, der består af EU-midler og 
statsmidler. De er i gang med prioritering af penge til projekter og har ansat en koordi-
nator m.v. For LAG-erne i Region Midtjylland er budgetrammen for EU-midler og stats-
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midler i alt ca. 30 mio. kr. pr. år for 2007 og 2008. Regeringen arbejder med fastlæggel-
se af fordeligen af midlerne på indsatsområderne/Akserne i Landdistriktsprogrammet og 
Fiskeriprogrammet for 2009-2013. Der kan højst opnås 50 % tilskud til projekter. 
  
Funktionen som koordinator for LAG-erne er blevet prioriteret på forskellig må-
de. Enkelte LAG-er har ansat en fuldtidskoordinator. Andre har valgt en løsning 
med deltidsansættelse, eller aftaler med konsulentfirmaer om at varetage koordinator-
funktionen. 
  
LAG-erne er nu i fuld gang med prioritering af penge til projekter, medvirken i projekt-
udvikling, vejledning til projektholdere m.v. 
  
Næsten alle LAG-erne har holdt deres første ordinære generalforsamling siden stiftel-
sen og der er i vidt omfang tale om genvalg af formænd og øvrige bestyrelsesmedlem-
mer. 
  
Status for LAG-erne for hele landet er følgende: 

 For 59 af 63 kommuner, der har mulighed for at etablere/indgå i en LAG efter 
landdistriktsprogrammet, er der etableret en LAG. For følgende fire kommu-
ner forventes der ikke etableret en LAG: Fredericia, Ishøj, Odder og Tårnby. 

 Der er etableret 40 LAG-er, der alene varetager landdistriktsprogrammet. 
 Der er etableret 11 LAG-er, der varetager både landdistriktsprogrammet og Fi-

skeriprogrammet. 
 8 af de 59 kommuner, der er omfattet af landdistriktsprogrammet, indgår således 

i en LAG, der omfatter 2 eller flere kommuner. 
 Der er etableret 5 LAG-er, der alene varetager fiskeriprogrammet. 
 Direktoratet har pr. 1. oktober 2008 modtaget 452 projektansøgninger fra 30 

LAG-er. 274 ansøgninger har fået tilsagn for ca. 40 mio. kr. Kun to har fået af-
slag. 

Nedenfor er givet en status for LAG-er i Region Midtjylland på baggrund af LAG-ernes 
egne oplysninger: 
  
Djursland: Der er afholdt 2 ansøgningsrunder (den seneste med frist 22. september er 
ikke behandlet i skrivende stund). Af de 11 projekter der foreløbig er indstillet til Direk-
toratet, har 1 fået afslag. Af de resterende 10 er foreløbig 5 godkendt, mens der ikke er 
taget stilling til resten. For landdistriktsprogrammet er der foreløbigt indstillet projekter 
for 2.402.398 kr, således at der for 2007+2008 er uforbrugte midler på 5.161.775  kr. 
For fiskeriprogrammet er der ikke indstillet projekter, således at der kan disponeres 
over 1.476.000 kr.  
  
Viborg: Ansøgningsfrister er 1. april, 1. juni, 1. september og 1. december. Ud af det 
samlede beløb for 2007 og 2008 på 5.200.00 kr. til uddeling til projekter, er der på nu-
værende tidspunkt indstillet projekter for 2.725.000 kr, således at der resterer et dispo-
nibelt beløb for 2008 på 2.475.000 kr. 
  
Småøerne: Der er foreløbigt gennemført 2 ansøgningsrunder i 2008. Der gennemføres 
en ny runde i oktober, og derefter 2 årlige ansøgningsrunder. Der er i de to gennemførte 
runder indkommet 25 ansøgninger, hvoraf 16 er godkendt af bestyrelsen, og 9 ansøg-
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ninger er indtil nu blevet godkendt i direktoratet, mens de resterende ikke er blevet be-
handlet. Det samlede budget til projektfinansiering i 2007 og 2008 er 4.700.000 kr. Hvis 
også de resterende bestyrelsesgodkendte projekter godkendes i direktoratet, vil der væ-
re forbrugt i alt 2.798.000 kr, således at der resterer et disponibelt beløb til resten af 
2008 på 1.902.000 kr. Der er ikke godkendt projekter efter Fiskeriprogrammet, således 
at samtlige 2 mio. kr. fra fiskeriprogrammet, er disponible. 
  
Ringkøbing-Skjern: Der har været afholdt 2 ansøgningsrunder. Næste runde i oktober 
2008. Der er indtil nu indkommet 44 ansøgninger. LAG har godkendt 26 ansøgninger 
(hvoraf 2 efterfølgende har trukket sig) og 9 er indtil videre godkendt i direktoratet. Hvis 
også de resterende bestyrelsesgodkendte projekter godkendes i direktoratet, vil der væ-
re forbrugt i alt 4.143.554 til projekter, således at der resterer et disponibelt beløb til 
projekter for resten af 2008 på 1.420.582 kr. 
  
Randers: Der afholdes i alt 4 ansøgningsrunder i 2008, og LAG har indtil nu behandlet 
ansøgninger fra de 3 første runder. I de 3 runder er 12 ansøgninger ud af i alt 21 indstil-
let til godkendelse. Foreløbig er modtaget 3 tilsagnsskrivelser fra direktoratet, mens re-
sten ikke er behandlet I alt er der bevilget 2.666.350 kr, af den samlede ramme på 
3.664.430 kr, således at der resterer et disponibelt beløb til projekter for resten af 2008 
på 998.080 kr. 
  
Ikast-Brande: Der er foreløbig afholdt 2 ansøgningsrunder, med 1 yderligere i 
2008. Fremover vil der blive fire årlige ansøgningsrunder. Til første runde indkom 6 an-
søgninger, hvoraf fire blev godkendt af bestyrelsen (1 har efterfølgende valgt at stille 
projektet i bero). Ingen er indtil videre godkendt i direktoratet. I 2. runde indkom 8 an-
søgninger som endnu ikke er behandlet af bestyrelsen. Til de godkendte projekter er 
bevilget i alt 500.000 kr, af den samlede budgetramme til projekter på ca. 2.700.000 
(forbrug til administration for 2007 og 2008 ikke fastlagt præcist), således at der reste-
rer et disponibelt beløb til projekter for resten af 2008 på ca. 2.200.000 kr. 
  
Skive: De første ansøgningsrunder afholdes i september og november 2008. LAG har 
endnu ikke behandlet ansøgninger. Det forventes at der indkommer 10-12 ansøgninger i 
1. runde. Der er i alt ca. 5.5 mio. kr til rådighed til projekter under landdistriktspro-
grammet og fiskeriprogrammet, som er integreret i Skive. 
  
Holstebro: Der har været afholdt 3 ansøgningsrunder med i alt 17 ansøgninger, hvoraf 
12 er blevet godkendt af bestyrelsen. 2 har modtaget tilsagn fra direktoratet. Under for-
udsætning af direktoratets godkendelse af de resterende indstillede projekter, er der i alt 
forbrugt 1.638.500 kr af den samlede budgetramme til projekter for 2007 og 2008 på 
2.797.050 kr, således at der resterer et disponibelt beløb til projekter for resten af 2008 
på 1.158.550 kr. 
  
Herning: Der har været afholdt 2 ansøgningsrunder med i alt 17 ansøgninger. Der af-
holdes yderligere 1. runde i 2008. 10 projekter er indstillede til direktoratet, enten del-
vist eller med det fulde ansøgte beløb. 3 projekter er godkendt af direktoratet, mens de 
resterende afventer behandling. Under forudsætning af direktoratets godkendelse af de 
resterende indstillede projekter, er der af den samlede budgetramme for 2007 og 2008 
til projekter på 3.678.686 kr, bevilget 1.506.622 kr, således at der resterer et disponi-
belt beløb til projekter for resten af 2008 på 2,172.064 kr. 
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Hedensted: Der har været afholdt 2 ansøgningsrunder. Der var 2 ansøgninger i 1. run-
de, den ene ansøgning blev imødekommet. I 2. runde i september 2008 kom der 4. an-
søgninger, der alle blev imødekommet. Samlet har LAG Hedensted bevilget 1.114.000 kr 
til de 5 projekter.  
  
Struer: Der har været afholdt 4 ansøgningsrunder og den seneste var 1. oktober. LAG 
Struer har modtaget 19 ansøgninger, 6 ansøgninger er behandlet og indstillet, 9 ansøg-
ninger forventes behandlet ved næste runde, 1 ansøgning har fået afslag. 3 ansøgninger 
er trukket tilbage. De 6 indstillede projekter repræsenterer et beløb på 911.691 kr. LAG 
Struer har fra fødevareministeriet fået tildelt 1.301.299 kr om året i 2007 og 2008.  
  
Horsens: Horsens er en mellemkommune. LAG Horsens har fra fødevareministeriet fået 
tildelt 800.000 kr. om året, hele beløbet er EU-midler. LAG Horsens er således afhængig 
af at kommunen vil afsætte kommunale midler, der modsvarer EU-midlerne. I budgettet 
for 2008 har Horsens kommune haft afsat 400.000 kr. til LAG-arbejdet. Bestyrelsen har 
besluttet at ansøgninger behandles løbende. LAG´en har modtaget 3. ansøgninger, som 
er ved at blive behandlet, og er vidende om at der er en ansøgning mere undervejs. Be-
styrelsen har igangsat et undersøgelsesarbejde omkring "børnebondegård". I kommu-
nens budget for 2009 er der kun afsat 200.000 kr. til LAG´en.  
  
Favrskov: Favrskov er en mellemkommune. LAG Favrskov har fra fødevareministeriet 
fået tildelt 1 mio. kr. om året, hele beløbet er EU-midler. LAG´en i en mellemkommune 
er fuldt ud afhængig af at kommunen vil afsætte kommunale midler, der modsvarer EU-
midlerne, - for at der kan etableres projekter. Favrskov kommune har ikke bevilget no-
get beløb i 2007 og 2008 til LAG`en. LAG-Favrskov blev først oprettet i efteråret 2007 
og er således oprettet flere måneder senere end de andre LAG i Region Midtjylland. Ud-
viklingsstrategien forventes godkendt i løbet af oktober 2008.  
  
Silkeborg: Silkeborg er en mellemkommune. LAG Silkeborg har fra fødevareministeriet 
fået tildelt 1,1 mio. kr. om året, hele beløbet er EU-midler. LAG´en i 
en mellemkommune er fuldt ud afhængig af, at kommunen vil afsætte kommunale mid-
ler, der modsvarer EU-midlerne. Der har været 2 ansøgningsrunder, ny ansøgningsrunde 
1.november 2008. LAG Silkeborg har modtaget 6 ansøgninger: 4 ansøgninger er be-
handlet og indstillet, 1 ansøgning forventes behandlet ved næste runde, 1 ansøgning er 
tilbagetrukket. De 4 indstillede projekter repræsenterer et beløb på 385.750 kr.   
  
Fiskeri Midt-Nord: Der er endnu ikke fastlagt ansøgningsfrister eller afholdt indstil-
lingsmøder. Første ansøgningsfrist er 31. oktober og første indstillingsmøde d. 11. de-
cember. 
  
FiskeriLAG Vestjylland:  Der har været afholdt en ansøgningsrunde og er indkommet 
5 ansøgninger om projektmidler, hvoraf 2 er trukket tilbage. 2 projekter har fået afslag 
og 1 projekt er indstillet til direktoratet med en finansiering på 115.000 kr. Den samlede 
budgetramme for for 2007- 2008 på 2.980.000 kr., heraf 2.700.000 kr i projektmidler. 
Der resterer et disponibelt beløb til projekter på 2.585.000 af den samlede ramme. Der 
er endnu en ansøgningsfrist den 28. oktober. 
  
Der foreligger ikke specifikke oplysninger vedr. forbrugte midler for de resterende LAG-
er: Læsø/Ærø/Samsø og Lemvig. 
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Få LAG-er har fremsendt oversigter over titel, type og støttemidler for de projekter, som 
er indstillet eller godkendt til tilskud. Vurderet ud fra de tilgængelige oplysninger om 
indstillede projekter, kan det nævnes 1/3 af projekterne er indstillet til tilskud på mellem 
100.000 og 250.000 kr. En 1/4 af projekterne er indstillet til et mindre tilskud på op til 
50.000 kr. Kun undtagelsesvis er der givet indstilling om tilskud på over 500.000 kr.  
  
Langt størsteparten af midlerne er fordelt til projekter, der omhandler attraktive levevil-
kår. Kun i 1/3 af tilfældene går midlerne til projekter, som direkte vedrører erhvervsud-
vikling.  
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4. Projekt Landsbyfornyelse

Resumé 

Orientering om fremdriften i projekt 3.4.2. Landsbyfornyelse i Vækstforums Handlings-
plan 2007-2008. 
De to modelprojekter for landsbyfornyelse er sendt i udbud til LAG-erne og kommuner-
ne, med ansøgningsfrist 1. december 2008. 
LAG-erne er inviteret til, inden den 1. december 2008, at komme med forslag til modta-
gere af Region Midtjyllands landsbypris 2008.  

Administrationen indstiller, 

At redegørelsen om fremdriften i projektet tages til orientering. 

Beslutning 

Taget til orientering.  
 
 

Sagsfremstilling 

Det samlede projekt om Landsbyfornyelse er en del af den tværgående indsats for udvik-
ling i landdistrikterne i Vækstforums handlingsplan.   
Projektet indeholder arbejde med rammevilkår og initiativer til fremme af sanering og 
fornyelse i landsbyer og på landet, gennemførelse af modelprojekter for landsbyfornyelse 
i samarbejde med kommuner, LAG-er og lokale, samt en landsbypris. 
  
Rammevilkår og initiativer
I forlængelse af anmodningen til fem ministerier fra Regionsrådet, Vækstforum og Kom-
munekontaktrådet om initiativer og midler til fremme af sanering og fornyelse i landsby-
er og på landet, var der møde torsdag den 26. juni 2008 mellem miljøminister Troels 
Lund Poulsen, regionsrådsformand Bent Hansen og en repræsentant for kommunerne.  
På mødet aftaltes at kommunerne konkretiserer behovet for forbedringer i lovgivning 
m.v. med henblik på en styrket indsats for sanering og fornyelse i landsbyer og på lan-
det. Arbejdet er igangsat af Randers og Syddjurs kommuner og Region Midtjylland bi-
drager til arbejdet. 
  
Modelprojekter
LAG-erne og kommunerne er anmodet om, i samarbejde med lokale, at komme med 
forslag til modelprojekter for udvikling og fornyelse af landsbyer inden den 1. december 
2008. Det påregnes, at Vækstforum behandler de indkomne forslag og vælger projekter 
til gennemførelse og støtte med regionale midler på møde den 26. januar 2009. 
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Landsbypris
LAG-erne er anmodet om at komme med hver et forslag til modtager af Region Midtjyl-
lands landsbypris på 150.000 kr. inden den 1. december 2008. Det påregnes, at Vækst-
forum behandler de indkomne forslag og vælger den landsby, der får prisen, på møde 
den 26. januar 2009. 
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1-30-76-21-07 

5. Projekt Profilering af landdistrikter

Resumé 

Orientering om fremdriften i projekt 3.4.3. Profilering af landdistrikter i Vækstforums 
handlingsplan 2007-2008. 
De to modelprojekter for profilering i landdistrikter er sendt i udbud den 1. august 2008 
og har ansøgningsfrist den 1. december 2008.  
PR-funktionen, der har borgerjournalistik som omdrejningspunkt, er under forberedelse 
og ventes igangsat ultimo 2008.     

Administrationen indstiller, 

at redegørelsen om fremdriften i projektet tages til orientering 

Beslutning 

Taget til orientering. 
 
 

Sagsfremstilling 

Det samlede projekt "Profilering af landdistrikter" er en del af den tværgående indsats 
for udvikling i landdistrikterne i Vækstforums handlingsplan. 
  
Projektet indeholder gennemførelse af to modelprojekter for profilering af landdistrikter i 
samarbejde med LAG-er, kommuner, lokale virksomheder, kulturinstitutioner, og andre 
lokale aktører.  
  
Projektet indholder envidere en PR-funktion, der tilrettelægges i samarbejde med ar-
bejdsgruppen bag modelprojekterne og repræsentanter fra medieverdenen.     
  
Modelprojekter
De to modelprojekter for henholdsvis "kultur-erhvervssamarbejde" og "profilering af små 
fødevareproducenter, mv." skal profilere de varierede muligheder for at drive erhverv og 
bosætte sig på landet. De skal skabe samarbejde om erhvervsudvikling inden for formid-
ling af kunst, kultur, natur, historie, turisme, niche- og egnsspecifik fødevareprodukti-
on.Modelprojekterne er sendt i udbud den 1. august 2008. 
  
Der har været planlagt et partnersøgningsarrangement for personer med projektideer til 
modelprojektet for små fødevareproducenter. Arrangementet var tænkt som et forum for 
sparring mellem grupper af aktører med konkrete projektideer og behov for at finde 
samarbejdspartnere på tværs af LAG-områder og brancher. Arrangementet blev aflyst på 
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grund af et utilstrækkeligt antal tilmeldinger, men det indkomne idé-materiale og kon-
taktoplysninger på de tilmeldte er rundsendt til de tilmeldte.       
  
I tilmeldingsperioden er der givet udtryk for, at er der et stort behov for at mødes om 
konkrete projekter, frem for at mødes i bredere fora. Administrationen tilbyder derfor at 
mødes med grupper af ansøgere til uddybende dialog.  
  
Modelprojekterne har ansøgningsfrist den 1. december 2008. Det påregnes, at Vækstfo-
rum behandler de indkomne forslag og vælger projekter til gennemførelse og støtte med 
regionale midler på møde den 26. januar 2009. 
  
PR-funktion
Initiativet skal skabe formidlingsnetværk og fortælle de gode historier fra landdistrikter-
ne til udvalgte medier. Der er afholdt et indledende møde med repræsentanter for Jour-
nalisthøjskolen og lokal-TV med henblik på tilrettelæggelse af en PR-funktion, der har 
brugergenereret journalistik som omdrejningspunkt. Administrationen undersøger for-
skellige eksempler på modeller for, hvordan indbyggere i lokalområder kan engageres i 
borgerjournalistiske korps og agere ambassadører for landdistrikterne. I den videre til-
rettelæggelse af initiativet inddrages de nævnte aktører, yderligere repræsentanter fra 
medieverdenen og den arbejdsgruppe med repræsentanter for LAG-er og kommuner, 
som har stået bag modelprojekterne. Initiativet ventes igangsat ultimo 2008.  
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1-33-76-136-07 

6. Landdistriktsprogrammet 2009-2013 - prioritering af penge til job og levevilkår 

Resumé 

Efter beslutning på Panelets møde den 10. juni blev der skrevet til Danske Regioner om 
at arbejde for, at der afsættes en betydelig større del af pengene i Landdistriktspro-
grammet til Akse 3, Job og levevilkår. 
Der er udsendt pressemeddelelse med opfordring til at betænke jobs og liv på landet og 
der foreligger et par af de artikler den har givet anledning til. 
Der foreligger svar fra Danske Regioner, som udtrykker enighed i synspunktet og rede-
gør for, at der arbejdes for det.  

Administrationen indstiller, 

At redegørelsen tages til orientering. 

Beslutning 

Taget til orientering. 
Der blev udtrykt bekymring for, at indsatsen for job og levevillkår ikke vil blive priorite-
ret tilstrækkeligt højt i regeringens fordeling af midlerne.  
 

Sagsfremstilling 

Efter beslutning på Panelets møde den 10. juni 2008, pkt. 4, blev der den 11. juni 
2008 skrevet til Danske Regioner om at arbejde for, at Akse 3, job og levevilkår, priori-
teres betydeligt højere ved fordeling af pengene i Landdistriktsprogrammet for 2009-
2013 end det er tilfældet for 2007-2008. Brevet er vedlagt dagsordenen. 
  
Der er udsendt pressemeddelelse, hvor Region Midtjylland opfordrer til at betænke job-
skabelse og bedre liv på landet når pengene til landdistrikterne for 2009-13 skal forde-
les. Pressemeddelelsen og et par artikler, som den har givet anledning til, er vedlagt 
dagsordenen. 
  
Der foreligger svar fra Danske Regioner, som også er mailet direkte til alle Regionsråds-
medlemmer den 14. juli 2008. Det fremgår af svaret, at Danske Regioner er helt enig i 
synspunktet. Og der redegøres for, hvordan der arbejdes for det. 
  
Fødevareministeriet har på forespørgsel om status for forhandlingerne om penge til 
landdistriktsprogrammet for 2009-2013 og fordelingen på akser-
ne/indsatsområderne oplyst følgende:  
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1. Forhandlingerne om landdistriktsprogrammet indgår i forhandlingerne om finans-
loven og tager udgangspunkt i Regeringsgrundlaget af november 2007, der inde-
holder følgende afsnit om landdistriktsudvikling (s. 51): 
 
” Regeringen vil fremlægge forslag til en udmøntning af landdistriktsprogrammet 
2009-13. Regeringen ønsker som pejlemærke at afsætte 75 % af midlerne til na-
tur- og miljøindsatser og 25 % af midlerne til erhvervsrettede og øvrige aktivite-
ter i landdistrikterne”. 
 
(Administrationen bemærker, at dette indeholder en betydelig opprioritering og 
betydeligt flere penge til jordbrugserhvervene og til natur- og miljøindsatser - set 
i forhold til aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti fra 2006 om pengene 
til landdistriktsprogrammet for 2007 og 2008). 

2. Der vil evt. kun blive indgået en aftale for 2009 her i denne omgang. Bl.a. for at 
afvente resultater og vurderinger af LAG-ernes indsats, inden midlerne på Akse 
3: Job og levevilkår, som LAG-erne hovedsagelig prioriterer, fastlægges for 2010-
2013.  
   

3. Der forventes samme kronebeløb til Akse 3: Job og levevilkår i 2009, som i 2007 
og 2008 – svarende til ca. 100 mio. kr. årligt og ca. 20 % af de samlede midler.  
   

4. De samlede midler (ca. halvt EU-midler og halvt statsmidler) i programmet for-
ventes at vokse fra ca. 560 mio. kr. årligt for hvert af årene 2007 og 2008 til ca. 
1 mia. kr. årligt i gennemsnit for 2009 og frem. Dette var også forventet oprinde-
ligt. Dels som følge af EU-kommissionens forøgelse fra 5 % til 13 %, over årene 
2009-2013, af overflytningen af midler fra landbrugsstøtte til landdistriktsstøtte. 
Og dels som følge af udløb og omlægning af tidligere indgåede flerårige aftaler 
om miljøvenlig drift af jordbrugsarealer m.v.  

   
./. Brev til Danske Regioner om prioritering af pengene i Landdistriktsprogrammet 2009-

2013. 
  

./. Pressemeddelelse med opfordring til at betænke jobs og liv på landet 
  

./. Mail med et par artikler pressemeddelelsen har givet anledning til  
  

./. Svar fra Danske Regioner. 
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1-33-76-23-43-08 

7. Status for samarbejdet om bredbånd til landdistrikterne

Resumé 

Region Midtjylland er på vej til at blive den første region i Danmark med adgang til in-
ternettet via trådløst bredbånd for alle interesserede, både på land og i by. 

Administrationen indstiller, 

at redegørelsen tages til orientering. 

Beslutning 

Taget til orientering.  
 

Sagsfremstilling 

Samarbejdet mellem Dansk Landbrugsrådgivning, telekommunikationsvirksomheden 
Skyline og Region Midtjylland fungerer godt. 
  
Samarbejdet  betyder, at der nu er hurtigt, trådløst bredbånd på vej i hele Region Midt-
jylland. 
  
Et fuldt udbygget bredbåndsnet er en af de vigtigste betingelser for at sikre bosætning 
og erhvervsudvikling i landdistrikterne. En moderne digital infrastruktur giver bedre mu-
ligheder for at skabe vækst og øget beskæftigelse. 
 
For at imødekomme befolkningens behov i landdistrikterne for at få bredbånd tog Region 
Midtjylland initiativ til et samarbejde med SkyLine i Randers og Landscentret i Skejby. 
Skyline har efter erhvervelsen af den såkaldte Wimax-licens forpligtet sig til at dække 
Danmark med bredbånd senest i 2010. 
                                                                      
Samarbejdet har ført til, at SkyLine fremskynder den planlagte udrulning af det trådløse 
5 Mbit bredbånd i landdistrikterne i Region Midtjylland.  
  
Det startede helt konkret med at Skyline fremskyndede udrulningen i Simmelkær-
området i Herning Kommune, samt i Skelhøje/Frederiks-området i Viborg Kommune, da 
der begge steder var et stort behov. Der blev afholdt informationsmøde i begge kommu-
ner i maj 2008 og borgerne i disse områder har kunnet få trådløst bredbånd fra 1. au-
gust 2008.  
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Efter disse møder modtog Region Midtjylland skriftlig anmodning fra Ringkøbing-Skjern 
kommune, om ikke deres geografiske område kunne blive det næste sted, hvor udrul-
ningen blev fremrykket.  
Som følge heraf er nu nu planlagt informationsmøder  den 9. oktober 2008 i Tim i Ring-
købing-Skjern og 23. oktober 2008 i Sdr. Nissum i Holstebro kommune.  
I disse områder forventes alle interesserede at kunne få leveret trådløst bredbånd med 
høj hastighed fra 1. december 2008. Møderne har været annonceret i pressen og på 
samarbejdspartnernes hjemmesider.  
  
Umiddelbart efter følger resten af Region Midtjylland. Regionen bliver dermed den første 
Region i Danmark med adgang til internettet via trådløst bredbånd for alle interesserede, 
både på land og i by. 
  
Region Midtjylland er førende i Danmark, hvad angår udrulning af trådløst højhastig-
hedsbredbånd 5Mbit/5Mbit, idet alle interesserede både på land og i by i Region Midtjyl-
land får denne mulighed 2-3 år før resten af Danmark. 
 
Der vedlægges et kort, som viser status for hvor Skyline kan levere, og som viser hvor-
dan udrulningen rykker frem. 
De grønne cirkler viser de områder, hvor Skyline kan levere trådløst bredbånd. 
De gule cirkler viser områder, hvor der kan leveres fra medio oktober 2008. 
De røde cirkler viser områder, hvor der forventes at kunne leveres fra 1. december 
2008. 
Som kortet viser skrider udrulningen godt frem. Det forventes, at alle borgere i Region 
Midtjylland ved udgangen af 2008 har mulighed for at få leveret trådløs bredbånd. 
  

./. Mastestatus special udg. Region Midt 
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1-33-76-136-07 

8. Mødeplan 2009

Resumé 

Fastlæggelse af møder i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder 

Administrationen indstiller, 

at der i 2009 afholdes tre møder i Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeri-
områder på følgende tidspunkter: 

Tirsdag den 3. marts 2009, kl. 10:00 
Tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10.00  
Tirsdag den 27. oktober 2009, kl. 10:00   

Beslutning 

Nyt forslag sendes ud vedrørende mødetidspunkter. 
 
 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Kommissoriet for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområ-
der, at panelet forventes at afholde to til fire møder årligt.  
  
Der foreslås tre møder og tidspunkterne er koordineret med den samlede plan for møder 
i Regionsrådet, Forretningsudvalget, temamøder, besigtigelsesture m.v. 
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1-33-76-136-07 

9. Gensidig orientering

Resumé 

I sagsfremstillingen har administrationen givet en kort beskrivelse af emner til oriente-
ring  

Administrationen indstiller, 

Gensidig orientering. 

Beslutning 

Gensidig orientering.  
 
 

Sagsfremstilling 

Møder med LAG formænd og koordinatorer
Administrationen har holdt møde med LAG-formænd og koordinatorer tirsdag den 2. 
september 2008 i Astrup i Ringkøbing-Skjern Kommune. Emner på mødet var bl.a.: 

 Aktuelle udfordringer i LAG-erne med fokus på udvikling og gennemførelse af pro-
jekter etc.  

 Nyt om samarbejdsprojekterne: Landsbyfornyelse og profilering af landdistrikter-
ne.  

 Resultater af et projekt om bosætning i landdistrikter, som Norddjurs, Ringkø-
bing-Skjern og Skive kommuner har gennemført. 

Referat fra mødet er vedlagt dagsordenen og er tidligere udsendt til panelet. 
Næste møde med LAG-formændene og koordinatorerne holdes tirsdag den 2. december 
2008. 
  
Program for dagens møde:
  
Kl. 10:00 - 11:15: 
Dagsordenens pkt. 1. Temadrøftelse: Nye ideer til udvikling i landdistrikterne med ind-
læg af: 
Projektleder Karen Skou, Realdania 
Planchef Jens Bach og landdistriktskonsulent Otto Lægaard Jensen, Thisted Kommune.  
  
Kl. 11:15 - 11:45: 
De øvrige punkter på dagsordenen - punkterne 2 - 9. 



 

 

Panel for Udvikling i Landdistrikter og 
Fiskeriområder 

23. oktober 2008 

 

20 

  
Kl. 11:45 - 12:00 
Direktør Gudrun Gormsen fortæller om Hjerl Hede. 
  
Kl. 12:00: 
Frokost. 
  
Efter frokosten vil der være en lille rundvisning, hvis der er interesse for det. 
  
  

./. Referat af møde 2. september 2008, LAG formænd og koordinatorer  
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