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Forord
Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores land-
distrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer – 
hver med sin særlige identitet, sine styrker og sine ressourcer. De 
skal have en god service inden for de eksisterende rammer, og sam-
tidig vil vi styrke mulighederne for, at de enkelte landsbyer udvikler 
sig i den retning, som passer til den enkelte landsbys unikke ud-
gangspunkt. Derfor nedsatte Randers Byråd et Landdistriktsudvalg. 
Udvalget skal styrke kontakten mellem landdistriktet og byrådet og 
mellem landdistriktet og kommunens forvaltning. Formålet er, at en 
tættere kontakt medvirker til, at borgere, der bor udenfor Randers By, 
får bedre vilkår for at skabe de bedste rammer for at bo og arbejde i 
vores landsbyer. 
Politikken skal tage afsæt i at vores landsbyer er forskellige og har 
forskellige ønsker for fremtiden. Det skal der være plads til. 

Vores udgangspunkt er, at ansvaret for den enkelte landsbys udvik-
ling ligger ved borgerne, som skal kunne finde støtte og vejledning 
til at løfte udviklingen af deres landsby og lokalområde.

De initiativer, som denne landdistriktspolitik styrker, skal altså bi-
drage til at skabe muligheder for alle, som måtte ønske det.

Vi bygger på vores styrker og fokuserer på mulighederne, og vi går 
gerne nye veje for at skabe udvikling i Randers Kommune.
 

Claus Omann Jensen
Borgmester



Vores udgangspunkt
Næsten 39.000 borgere i Randers Kommune bor uden-
for Randers By. Det svarer til mere end en tredjedel af 
kommunens indbyggere.

Vi tager afsæt i en bred definition af landsbyer. Vi ta-
ger afsæt i byernes selvopfattelse. Den tilgang blev 
grundlagt med udarbejdelsen af landsbyregistrerin-
gen i 2011. Ud fra vores definition er der altså flere end 
80 landsbyer i Randers Kommune.

Det betyder, at mange landsbyer er meget små – helt 
ned til under 20 indbyggere, mens de største har over 
3.000 indbyggere.

Der er stor forskel på landsbyernes kendetegn, og der 
er ikke noget entydigt billede af, hvor det er folk flytter 
til eller fra. En generel tendens er dog, at det overve-

jende er de største landsbyer, der har vækst. Samlet 
set er befolkningstallet  i vores landsbyer gået frem de 
seneste fem år. Vi har altså et godt udgangspunkt at 
arbejde ud fra.

Flere landsbyer er dygtige til at tænke nyt, til at sam-
arbejde og til at søge penge til projekter. Det er gode 
erfaringer, som vi vil brede ud til alle. 

Denne landdistriktspolitik er blevet til i et konstruk-
tivt samarbejde mellem borgerne i landsbyerne og 
Randers Kommune. Der har bl.a. været afholdt en kon-
ference og fire dialogmøder mellem borgere, politikere 
og forvaltning. 
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Vision 2021 og 
landdistriktspolitikken

Alle center- og landsbyer har formuleret en
klar profil i deres respektive udviklingsplaner*. 

Der eksisterer lokal-/udviklingsråd med bety-
delig indflydelse omkring de større center- og 
landsbyer, og landsbyklynger.

Randers Kommune arbejder offensivt for godt 
vejnet og optimale busforbindelser for borger-
ne i de mindre samfund. 

* Vores centerbyer er Assentoft, Langå og Spentrup.

Vision og målsætninger for 
landdistriktspolitikken

De overordnede visioner og målsætninger i landdi-
striktspolitikken er:

Det skal være attraktivt at bo og bosætte sig i Randers 
kommunes landsbyer og landdistrikter, og vi ønsker, 
at flere bosætter sig i landsbyer og landdistrikter i 
Randers Kommune.

Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Randers 
kommunes landsbyer og landdistrikter, og vi ønsker, 
at flere starter eller driver virksomhed i landsbyer og 
landdistrikter i Randers Kommune.

Det skal være attraktivt at besøge og være turist i Ran-
ders kommunes landsbyer og landdistrikter, og vi øn-
sker, at flere besøger vores landsbyer og naturområder.

Landdistriktspolitikken arbejder med disse visioner 
og målsætninger via fire konkrete fokusområder:

• Måden vi samarbejder på
• Vores fysiske rammer for landsbyerne
• Rammer for samvær og fællesskab i landsbyerne
• Evnen til at realisere projekter



Handlinger
Vi vil: 
• Markedsføre kommunens landdistriktsservice, så 

ordningen bliver mere kendt.
• Have en helhedsorienteret sagsbehandling for hen-

vendelser til landdistriktsservice.
• Lave et nyhedsbrev, som kan understøtte vidende-

ling, samarbejde og netværksskabelse mellem Ran-
ders Kommune og landsbyerne og mellem landsby-
erne internt. 

• Skabe et ressourcekort på hjemmesiden, der præ-
senterer kontaktpersoner, realiserede projekter og 
dermed understøtter videndeling på tværs af lands-
byerne.

• Motivere til og understøtte samarbejde på tværs af 
landsbyerne i såkaldt klyngesamarbejder.

• Hjælpe til udarbejdelsen af udviklingsplaner ved at 
stille skabeloner og indledende hjælp til rådighed.

• Sammen med landsbyerne udvikle et mere synligt 
samarbejde mellem landsbyerne, klynger af land-
byer eller et landsbyråd, så det bliver mere synligt, 
hvem der er talerør for landsbyerne. 

• Undersøge interessen og muligheden for  forsøg 
med modeller for borgerbudgettering indenfor de  
eksisterende økonomiske rammer.

• Holde en årlig landdistriktskonference for at  styrke 
relationerne mellem landsbyerne og Randers Kom-
mune. 

• Afholde fællesmøder med LAG Randers Favrskov og 
andre interessenter med henblik på at dele viden og 
understøtte hinandens indsatser. 

Fokusområder
1: Samarbejde
Udviklingen i landsbyer og landdistrikter sker i sam-
arbejde mellem landsbyer og Randers Kommune og 
via samarbejde på tværs af landsbyerne. For at skabe 
ny og bedre udvikling, ønsker vi at skabe stærke rela-
tioner, dele viden på tværs af landsbyer og på tværs af 
landsbyer og kommune. 

Målsætninger
• Med øget samarbejde på tværs af landsbyerne får 

landsbyerne nye input og nye ideer. Landdistrikts-
service er indgangen til kommunen for borgere og 
foreninger i landsbyer og landdistrikter.

• Landsbyerne skal opleve, at Randers Kommune er 
imødekommende, vejledende og understøttende i 
deres arbejde. 

• Landsbyerne skal opleve, at de kan få indflydelse på 
udviklingen af deres eget lokalområde, under hen-
syntagen til helheden i kommunen.

• Kommunen vil sammen med borgerne udvikle nye 
veje til at involvere borgere i drift og projekter i 
landdistrikterne.

• Randers Kommune vil bidrage til, at interessenter 
i landdistrikterne, såsom LAG Randers Favrskov, 
Vindmølerådet og andre, i videst muligt omfang un-
derstøtter hinanden. 



2: Fysiske rammer for landsbyerne
Både digital og fysisk infrastruktur er afgørende for 
om en landsby kan fastholde indbyggerne, tiltrække 
nye indbyggere, samt for at det er attraktivt at starte 
og drive virksomhed. Med god planlægning og fleksi-
ble løsninger kan vi løfte landsbyer og lokalområder. 
Naturen er et aktiv for landsbyerne.

Målsætninger
Planlægning
• Der skal planlægges med henblik på at udvikle et 

varieret boligudbud i landsbyerne, så det kan rum-
me flere familieformer og livsfaser.

• Der skal være byggegrunde til rådighed, hvor der er 
efterspørgsel.

 • Der skal ses positivt på muligheder for at etablere 
og udvide erhverv i landsbyerne, ved at kommunen 
arbejder med alle muligheder indenfor planloven, 
kommuneplanen og lokalplaner.

• Landsbyerne kan få hjælp og vejledning hos kom-
munen til fornyelse og forskønnelse.

Infrastruktur
• Vi vil indenfor de eksisterende økonomiske rammer 

afdække mulighederne for en fysisk infrastruktur, 
der effektivt kobler landsbyerne til Randers og mo-
torvej E45. 

• Den digitale infrastruktur skal være moderne og 
tidssvarende. Der skal være god mobildækning i 
98% af kommunen, og der skal kunne tilbydes fiber-
bredbånd til alle, der ønsker det.

Handlinger
Vi vil: 
• Prioritere nedrivning af dårlige boliger udenfor 

Randers via nedrivningspuljen. 
• Udstykke og markedsføre byggegrunde i landsby-

erne, hvor det efterspørges.
• Støtte skabelsen af erhvervsvirksomheder i lands-

byerne via vores erhvervsfremmeindsats og via 
samarbejdet med LAG Randers Favrskov.

• Hvor det giver mening skabe rammer for et mere 
varieret boligudbud og attraktive erhvervsområder 
gennem kommuneplanen.

• Understøtte projekter, som skaber bedre adgang til 
naturen.

• Samarbejde med byer om byfornyelse og byforskøn-
nelsesprojekter.

• Understøtte etablering og udvikling af rekreative 
områder.

• Forbedre trafiksikkerheden i landsbyerne med 
særligt fokus på sikre skoleveje samt udvidelse og 
forbedring af stisystemer indenfor de eksisterende 
økonomiske rammer.

• Understøtte en god og stabil offentlig transport mel-
lem landsbyer og arbejdspladser, offentlige tilbud 
og uddannelsesinstitutioner indenfor de eksiste-
rende økonomiske rammer, bl.a. via kortlægning og 
analysearbejde.

• Arbejde videre med den østlige broforbindelse over 
Randers Fjord.

• Skabe betingelser for udrulning af højhastigheds-
bredbånd og arbejde med muligheden for at under-
støtte passiv rørføring til højhastighedsbredbånd.

• Være en aktiv medspiller i forhold til at understøtte 
udbredelsen af god mobildækning.



3: Rammer for samvær og 
fællesskab i landsbyerne
Mobilitetsanalyser viser, at særligt det sociale samvær 
og fællesskab i nærområdet har en afgørende betydning 
for at fastholde nuværende beboere og skabe ny bosæt-
ning. Det gælder altså om at skabe gode rammer for fæl-
lesskab og dernæst om at fortælle de gode historier om 
at bo på landet. Stærke lokale fællesskaber i landsbyer-
ne er ikke noget kommunen kan skabe. Det er borgerne 
i det enkelte område, som skal løfte den opgave.

Målsætninger
• Fællesskaberne i landsbyerne skal fastholdes og 

styrkes for at fastholde og tiltrække flere borgere.
• Foreninger og virksomheder samarbejder om at ud-

vikle lokalområderne med mulighed for hjælp og 
sparring fra de relevante afdelinger i kommunen.

• Samlingssteder som forsamlingshuse og aktivitets-
huse kommer til at spille en større rolle lokalt med 
flere og nye aktiviteter.

• Landsbyerne bliver bedre til at markedsføre sig 
overfor potentielle tilflyttere og til at styrke fælles-
skabet. 

• Landsbyerne bliver markedsført som et supplement 
og alternativ til at bo i Randers by.

Handlinger
Vi vil:
• Understøtte nytænkende initiativer i forhold til 

etablering og drift af faciliteter og samlingssteder.
• Understøtte klyngesamarbejder, hvor landsbyer 

samarbejder om faciliteter, aktiviteter eller mar-
kedsføring.

• Understøtte videndeling blandt ildsjælene via vores 
ressourcekort.

• Understøtte og udvikle de kulturelle tilbud og akti-
viteter i landsbyerne.

• Give borgerne mulighed for at analysere egne styr-
kepositioner i den enkelte landsby via ressource-
kortet.

• Give mulighed for at landsbyerne kan profilere sig 
via ressourcekortet.

• Undersøge muligheder for at anvende skiltning, in-
formationsstandere m.m. med henblik på markeds-
føring og videndeling i fælleskab med landsbyerne.

• Fortsat understøtte udvikling af den decentrale bor-
gerservice



4: Evnen til at realisere projekter
I dag oplever mange landsbyer, at deres nærområde 
bliver løftet  via realisering af projekter. Projekterne 
lykkes ofte, når lokale kræfter formår at tiltrække 
ekstern medfinansiering via fundraising. Hverken 
Randers kommune eller landsbyerne selv har øko-
nomi til at opfylde alle ønsker i alle landsbyer. Derfor 
er fundraising en måde at skaffe midler til projekter, 
man ikke selv har råd til. Det er også et redskab, der 
kan blive afgørende for, om flere og større projekter 
udvikles og realiseres.

Målsætninger
• Flere landsbyer har succes med fundraising til pro-

jekter.
• Foreninger og borgere i landsbyerne er selv i stand 

til at søge midler til projekter.
• Kommunens egne puljer bliver markedsført bedre, 

og procedurerne for ansøgning, udbetaling og afrap-
portering, bliver gjort så enkle og gennemskuelige 
som muligt.

• Randers Kommune samarbejder med andre bevil-
lingsgivere om at geare medfinansiering til projek-
ter, hvor  det er muligt. 

Handlinger
Vi vil:
• Stille en fondsdatabase til rådighed for foreninger 

og borgere.
• Undervise foreninger og borgere i at bruge fondsda-

tabasen og i arbejdet med fundraising i øvrigt.
• Skabe forum for videndeling omkring fundraising 

på tværs af landsbyer og foreninger.
• Kommunikere tydeligt omkring de kommunale pul-

jer og deres formål.
• Fortsat samarbejde tæt med LAG Randers Favrskov, 

Elro-fonden og Vindmøllerådet om fundraising til 
projekter.



Vidste du, at …



Randers Kommune styrker også bosætning i kommunens landsbyer og landdistrikter gennem:

Bosætning, land- og byudvikling
Mobilitetspolitikken
Kommuneplanen
Fritids- og idrætspolitikken
Byfornyelsesstrategien
Cykel- og stipolitikken
Skiltepolitikken

Randers Kommune har endvidere en række services, som understøtter bosætning i landsbyerne. 
Der er eksempelvis dagplejere, busforbindelser og børnebyer i landbyerne. 

Randers Kommune styrker også erhverv og iværksætteri i kommunens landsbyer og landdistrikter gennem:

Erhvervspolitikken
Mobilitetspolitikken
Samarbejdsaftale med ErhvervRanders
Kommuneplanen 
Planstrategien
Cykel- og stipolitikken
Klima-, natur- og miljøpolitikken
Kulturpolitikken

Randers Kommune styrker også turisme og aktiviteter i kommunens landsbyer og landdistrikter gennem…

Klima-, natur-, og miljøpolitikken
Kulturpolitikken
Planstrategien
Samarbejdsaftale med VisitRanders
Samarbejde med Eventsekretariatet



Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
www.randers.dk

Randers Kommune
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