Bilag nr. 1:
Workshop ifm. Strategien for LAG Randers-Favrskov den 9. november 2014 kl. 10-16 på Kollerup Mølle

SWOT analyse for boligmasse:
Styrker


Svagheder
Mange tiloversblevne bygninger

Muligheder




Fornyelse, forskønnelse + evt. fjernelse
af bygningerne
Omstrukturering af landsbyerne (væk fra
gennemfartsvejen)
LAG skaber netværk blandt
ressourcestærke tilflyttere, der ønsker at
renovere/miljøoptimere bygninger –
livsform!




I dårlig stand (isolering, energi etc.)
Dårligere finansieringsmuligheder i
landdistrikterne

Trusler


Planlovens detailregulering

SWOT analyse for infrastruktur:
Styrker







Svagheder
Forholdsvist velholdt vejnet
Motorvej
Jernbane
Stinet for gående og cyklister
Nærhed mellem landsbyerne
”Hjul og sæder” nok

Muligheder





Cykelstier/cykelturisme
Naturadgang via stier (der er forbundet
til det øvrige sti-system)
Kollektiv transport
Samkørsel/delebiler





Ikke cykelstier nok (flest i byerne)
Kollektiv trafik
Manglende offentlig transport på tværs
af kommunerne

Trusler


Regeringens besparelser på den
offentlige transport

SWOT analyse for kulturelle forhold:
Styrker














Svagheder
Små kunstnere
Kunstnernetværk
Etablerede, kulturelle netværk - f.x. 4H
Forsamlingshuse
Aktivitetscentre og idrætshaller
Menighedshuse
Museer
Idræts- og borgerforeninger
Herregårde/fortidsminder
Efterskoler/højskoler
Rigt foreningsliv
Aktivt idrætsliv
Ungeråd

Muligheder






Landslejr for unge på (f.x. inden for
musik) Samarbejde med landmænd om
brug af marker
Kunst i landsbyerne
Aktiv brug af landsbyernes særkende
Re-definition af begrebet ”ung på landet”
– skab mere prestige
2017 – Gentænk Landsbyerne




Få tilbud til teenagere
Begrænset prioritering af området hos
kommunerne

Trusler



Ingen kommunale midler
Favorisering af byerne

SWOT analyse for miljømæssige forhold:
Styrker



Svagheder
Drikkevandsreservoir ->
Skovrejsning/anden beplantning
Affaldsprodukter udnyttes af andre
virksomheder (f.x. forbrænding)

Muligheder



Trusler

Drikkevandsreservoir lægger
begrænsninger på området




Nye afgrøder ifm. Beskyttelse af
drikkevandsområder
Ny teknik til affaldsforbrænding



Forurening af drikkevand

SWOT analyse for natur – benyttelse/beskyttelse:
Styrker








Svagheder
Skov
Fjord
Åer/Ådale
Søer/moser/vådområder
Udsigtspunkter
Biodiversitet
Fiskeri og andre aktiviteter i naturen

Muligheder





Skabe bedre adgang for alle (inklusiv
handikappede, hvor det er muligt)
Naturpark Randers Fjord
Gudenåprojekterne
Lystfiskeri



Stier til forskellige aktiviteter – f.x. langs
åerne og fjorden (cyklister, ryttere,
vandrere etc.)



Nye aktiviteter i f.eks. gamle grusgrave



Formidling af geologiske forekomster



Manglende adgang

Trusler





Digerne (manglende adgang)
Manglende forståelse for brug af naturen
/ forkert brug
Affald i naturen
Landbrugets kulturforandringer (hegn og
grøftekanter forsvinder)

SWOT analyse for lokale fødevarer:
Styrker





Svagheder
Gårdbutikker
Æbleis
Netværk – f.x. Smag og Oplev
Grøn Vækst – projekt (Gl. Estrup)




Frostfølsomt område (vanskeliggør
dyrkning af visse afgrøder)
LAG-støttemuligheder meget svære at
gennemskue på dette område

Muligheder












Vindyrkning pga. klimaændringer
Gamle sorter tilbage
Forarbejdning af råvarer
Kogræsserlaug hvor forbrugeren følger
sit dyr
Fødevareproduktion på nye måder
Mere fokus på friske grøntsager
Storytelling
COOP – ny tilgang til lokale fødevarer
Undgå fødevarespild
Dambrug
Netværk blandt fødevareproducenter
(f.x. i stil med ”Gårdråd” for landmænd)

Trusler



Landbrug i fare for overlevelse – (ildeset i
lokalsamfundet, manglende
afsætningsmuligheder etc.)
Færre arbejdspladser på landet, hvis
landbrugene lukker

SWOT analyse turisme:
Styrker












Svagheder
Herlighedsværdi
Natur
Museer
Herregårde/slotte
Kunst (små lokale kunstnere)
Favrskovruten
B&B
Randers Regnskab
Modeljernbanen i Hadsten
Oplevelsessteder (Elvis-museum,
Retroworld etc.)
VisitRanders

Muligheder









Erfagrupper blandt kunstnere
Waterworld/Cablepark i Mellerup
Synlighed – f.x. ift. cykelturisme
Smag og Oplev
Afdækning af potentielle pakketure
Markedsføring af B&B
Agroturisme
Lystfiskerturisme






Manglende synlighed
Manglende kendskab til IT-muligheder
for input til oplevelser
Manglende overnatningsmuligheder –
både de lidt mere komfortable og de
primitive
Manglende markedsføring

Trusler


Adgang











Motorsport for unge – hvor ingen
generes
Randers Regnskov
Naturskole/naturture/ naturvejledere
Naturpark Randers Fjord
Frivillige guider/vejledere
Museerne fortæller ”den gode historie”
Kano- og kajakturisme
Historiske spise- og overnatningssteder
(Kollerup Kro f.x.)
Bedre muligheder for ryttere – f.x. ift.
færgeoverfart i forbindelse med rundtur
langs fjorden

SWOT analyse for erhverv:
Styrker









Svagheder
Mange små virksomheder under syv
ansatte
Central, geografisk placering ift.
motorveje, jernbane etc.
Billigere grunde end i byerne
Nærhed til storbyer
Mange forskellige virksomhedstyper –
variation
Uddannet arbejdsstyrke i Favrskov
Ægtefæller finder ofte job
Erhvervsskoler i nærområdet

Muligheder






Nye forretningsmuligheder for
detailhandelen
Netværk for iværksættere
Fysisk samlingssted for erhvervsfolk
Oplevelser ved køb – sidesalg
Styrke overlevelsesmulighederne for
eksisterende virksomheder






Infrastruktur (IT og transport)
De fleste virksomheder ligger tæt på
motorvejen
Lavt uddannelsesniveau i Randers
Planloven

Trusler





Manglende kundegrundlag for
detailhandelen pga ændrede
handelsmønstre og lukkelov
Hårde økonomiske tider
Krav om vækst (størrelsesøkonomi)
Visse områder har langt til
motorvejsnettet, hvilket giver særlige
udfordringer

SWOT analyse for erhverv – med særligt fokus på iværksættere:
Styrker


Svagheder
Stedbundne ressourcer

Muligheder






Trusler

Koordineret bistand til iværksættere
Tage folk i hånden ved opstart
Idébank
Binde ender sammen
Starthjælp (værktøjskasse)

SWOT analyse for energi/miljø:
Styrker








Svagheder
Pionervirksomheder i området
Biogas
Halm
Fjernvarmeværker
Kommunal rådgivning ift. energi
Skov
Vandreservoirområder

Muligheder







Energiforum
Fælles energi
Videreudnyttelse af bioenergi
Grøn energi
Forsøg med genanvendelse af energi
Energirigtige landsbyer



Gamle huse – gamle energiformer

Trusler



Udgifter til opvarmning
Vandreservoirområder

Bilag nr. 2: Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - Erhverv

Erhvervsrettede mål og aktiviteter

Totale investeringer

Aktiviteterne skal relatere sig til følgende
temaer:

Projekternes samlede investeringer



Etablering af nye og udvikling af
eksisterende mikrovirksomheder og
små virksomheder



Erhvervsrettede
samarbejdsaktiviteter

Antal
projekter

Antal
Antal nye job
bevarede job
Målt som
Målt som
fultidsjob
fultidsjob

11.929.152

Værdiforøgelsen
Målt i omsætning
som følge af
projektet (kr.)

(netværk, klynger m.v.)
Mål 1:

Kroner

Støtte og fremme af eksisterende og nye
fødevarevirksomheder

2.982.288

Aktivitet 1:

1.491.144

% andel af total:
25 %
% andel af total:

4

1

1

1 mio.

4

1

1

1 mio.

12,5 %

Fremme af innovative
produktionsmetoder og
Indkøb af produktionsapparatur
Indretning af produktionslokale, hvis
bekendtgørelsen tillader det.
Aktivitet 2:
Fremme af nye afsætningsmuligheder –
f.x. indretning af fysisk salgssted eller
udviklings af netbaseret handel herunder aktiviteter, der kobler

1.491.144

% andel af total
12,5 %

produkterne med lokal identitet
Total

2.982.288

25 %

8

2

2

2 mio.

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.
Forudsætning: Der kan gives op til 50 % støtte til fødevareprojekter (og ikke 40 % som i tidligere programperiode)

Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig til
følgende temaer:


Etablering af nye og udvikling af
eksisterende mikrovirksomheder og
små virksomheder



Erhvervsrettede
samarbejdsaktiviteter

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal
projekter

Antal
bevarede
job

11.929.152

Antal nye job

Værdiforøgelsen

Målt som
fultidsjob

Målt i omsætning
som følge af
projektet (kr.)

Målt som
fultidsjob

(netværk, klynger m.v.)
Mål 2:
Støtte og fremme af erhvervsturisme
Aktivitet 1:

Kroner

% andel af total:

3.578.745

30 %

1.789.372

Udvikling af overnatningsfaciliteter

5

1

1

1 mio.

3

1

1

1 mio.

15 %

Udvikling af besøgs- og
oplevelsesturisme
Aktivitet 2:

% andel af total:

1.789.372

% andel af total:
15 %

Total

3.578.745

30 %

8

2

2

2 mio.

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

Erhvervsrettede mål og aktiviteter
Aktiviteterne skal relatere sig til
følgende temaer:


Etablering af nye og udvikling af
eksisterende mikrovirksomheder og
små virksomheder



Erhvervsrettede
samarbejdsaktiviteter

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer

Antal
projekter

Antal
bevarede
job

11.929.152

Antal nye job

Værdiforøgelsen

Målt som
fultidsjob

Målt i omsætning
som følge af
projektet (kr.)

Målt som
fultidsjob

(netværk, klynger m.v.)
Mål 3:

Kroner

Støtte og fremme af andre erhverv

3.578.745

Aktivitet 1:

3.578.745

30 %
% andel af total:

8

1

1

2 mio.

8

1

1

2 mio.

30 %

Jobskabelse på baggrund af stedbundne
ressourcer (som f.eks. tiloversblevne
bygninger, lokalt forankrede
forretningsmuligheder etc.)
Total

% andel af total

3.578.745

30 %

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

Erhvervsrettede mål og aktiviteter

Totale investeringer

Aktiviteterne skal relatere sig til følgende
temaer:

Projekternes samlede investeringer



Etablering af nye og udvikling af
eksisterende mikrovirksomheder og
små virksomheder



Erhvervsrettede
samarbejdsaktiviteter

Antal
projekter

Antal
bevarede job
Målt som
fultidsjob

11.929.152

Antal nye job

Værdiforøgelsen

Målt som
fultidsjob

Målt i omsætning
som følge af
projektet (kr.)

(netværk, klynger m.v.)
Mål 4:
Støtte og fremme af netværksdannelse
og samarbejdsprojekter
Aktivitet 1:

Kroner

% andel af total

1.789.372

15 %

1.789.372

Støtte til etablering af netværk og
samarbejdsprojekter inden for alle
brancher (inkl. fødevarer og
erhvervsturisme)
Total
Total for alle fire delmål under erhverv:

% andel af
total:

5

1

1

1 mio.

15 %

1.789.372

15 %

5

1

1

1 mio.

11.929.152

100 %

29

6

6

7 mio.

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

Bilag nr. 3: Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - forbedrede rammevilkår

Mål og aktiviteter, der forbedrer
rammevilkårene for udvikling af
landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende
temaer:
 Basale serviceydelser
 Byfornyelse og bevarelse af
kulturarven
Mål 1:
Fælles forbedring og forskønnelse af
eksisterende land- og boligområder
Aktivitet 1:
Forbedring og forskønnelse af eksisterende
land- og boligområder
Total

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer
7.952.760 kr.*

Antal projekter

Befolkning i
landdistrikterne, der
får fordel af
aktiviteterne
Antal personer

Kroner
1.192.914
1.192.914

% andel af total:
15 %
% andel af total:
15 %

1.192.914

15 %

6

1200

6

1200

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

*I dette beløb er ikke medregnet de kommunale midler, der både kan bruges til at medfinansiere støtte fra MBBL /EU op til 100 % og til hel eller delvis
støtte til andre bosætningsprojekter.

Mål og aktiviteter, der forbedrer
rammevilkårene for udvikling af
landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer
7.952.760 kr.

Antal projekter

Befolkning i
landdistrikterne, der
får fordel af
aktiviteterne

temaer:
 Basale serviceydelser
 Byfornyelse og bevarelse af
kulturarven
Mål 2:
Infrastruktur

Aktivitet 1:
Forbedring af adgang til naturoplevelser og –
aktiviteter
Total

Antal personer

Kroner
1.192.914
1.192.914

% andel af totalt
investeringsbeløb:
15 %
% andel af total:
15 %

1.192.914

15 %

6

2.000

6

2.000

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

Mål og aktiviteter, der forbedrer
rammevilkårene for udvikling af
landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende
temaer:
 Basale serviceydelser

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer
7.952.760 kr.

Antal projekter

Befolkning i
landdistrikterne, der
får fordel af
aktiviteterne
Antal personer



Byfornyelse og bevarelse af
kulturarven

Mål 3:
Den blå infrastruktur, naturturisme samt
naturgenopretning, - pleje og formidling
Aktivitet 1:
Forbedring og udbygning af den blå
infrastruktur (der relaterer sig til infrastruktur
ved og på vandløbene), oplevelsesrum på og
ved vandet, naturturisme, naturgenopretning
og- pleje samt formidling i forbindelse
hermed.
Total

Kroner
2.385.828
2.385.828

2.385.828

% andel af total:
30 %
% andel af total:
30 %

30 %

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

10

20.000

10

20.000

Mål og aktiviteter, der forbedrer
rammevilkårene for udvikling af
landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende
temaer:
 Basale serviceydelser
 Byfornyelse og bevarelse af
kulturarven
Mål 4:
Styrkelse af kulturelle forhold og
fritidsaktiviteter
Aktivitet 1:
Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye
kulturelle forhold
Aktivitet 2:
Styrkelse af eksisterende og udvikling af nye
fritidsaktiviteter
Total

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer
7.952.760 kr.

Antal projekter

Befolkning i
landdistrikterne, der
får fordel af
aktiviteterne
Antal personer

Kroner
2.385.828

% andel af total:
30 %

1.192.914

% andel af total:
15 %

7

5000

1.192.914

% andel af total:
15 %

7

5000

14

10.000

2.385.828

30 %

Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

Mål og aktiviteter, der forbedrer
rammevilkårene for udvikling af
landdistrikterne
Aktiviteterne skal relatere sig til følgende

Totale investeringer
Projekternes samlede investeringer
7.952.760 kr.

Antal projekter

Befolkning i
landdistrikterne, der
får fordel af
aktiviteterne

temaer:
 Basale serviceydelser
 Byfornyelse og bevarelse af
kulturarven
Mål 5:
Dannelse og styrkelse af netværk på tværs af
de forskellige aktører og de to kommuner i
landdistrikterne
Aktivitet 1:
Tilskud til etablering og videreudvikling af
netværk på tværs af forskellige aktører og
kommunegrænser
Total

Antal personer

Kroner
795.276

795.276

% andel af total
investeringsbeløb:
10 %
4

2.000

10 %

4

2.000

Total for alle fem delmål under forbedrede
7.952.760
100 %
rammevilkår:
Bemærkninger:
Ovennævnte er et estimeret budget baseret på de beløb, LAG Randers-Favrskov tildeles i 2015.

40

56.000

795.276

% andel af total:
10 %

Bilag nr. 4 – budget for administrative omkostninger samt projekter for LAG Randers-Favrskov i perioden 2015-20:
Fordeling af de administrative omkostninger:
Udgiftens art:
Løn, feriepenge og pension
til koordinator*
Kontorhold (tlf., computer,
kopiering etc.)
Bestyrelsesmøder og
generalforsamling
(forplejning, lokaler etc.)
Informationsaktiviteter
(annoncering, informationsmøder etc.)
Kompetenceudvikling af
bestyrelse og koordinator
Revision
Kørselsgodtgørelse –
koordinator og bestyrelse
Forsikring af koordinator
Gaver ifm. indvielse af
projekter etc.
Total årlig udgift

Beløb pr. år

Totalbeløb 15 – 20:
476.552 kr.

2.859.312 kr.

20.000 kr.

120.000 kr.

15.000 kr.

90.000 kr.

15.000 kr.

90.000 kr.

10.000 kr.

60.000 kr.

18.000 kr.
30.000 kr.

108.000 kr.
180.000 kr.

2.500 kr.
2.500 kr.

15.000 kr.
15.000 kr.

589.552 kr.

3.537.312 kr.

*Det anførte beløb rækker ikke til en fuldtidsansættelse, og der regnes derfor i første omgang med en ni måneders
ansættelse i 2015 – alternativt en ansættelse på reduceret tid. LAG Randers-Favrskov arbejder på at skaffe midler til
en fuldtidsansat koordinator hurtigst muligt, da dette vurderes at skabe langt de bedste resultater for
aktionsgruppen.

Beløb afsat til administrative omkostninger:
Beløb pr. år:
MBBL/EU
Kommunale midler
(minimumsbeløb)
I alt:

Totalbeløb 15 – 20:
389.552 kr.
200.000 kr.

2.337.312 kr.
1.200.000 kr.

589.552 kr.

3.537.312 kr.

Fordeling af projektramme – LAG Randers-Favrskov:
MBBL/EU-midlerne fordeles mellem hovedindsatsområderne ”Erhverv” og ” Projekter der forbedrer rammevilkårene
i landdistrikterne” i forholdet 60/40 %, hvilket giver 994.096 kr. til erhverv og 662.730 kr. til forbedrede
rammevilkår pr. år:
Indsatsområde:

Erhvervsprojekter*
1. Fødevarer
2. Erhvervsturisme
3. Andre erhverv
4. Netværksdannelse og samarbejdsprojekter
mellem erhvervsaktører

Procent af
totalbeløb til
erhverv:

Beløb pr. år

25 %
30 %
30 %
15 %

248.525 kr.
298.228 kr.
298.228 kr.
149.115 kr.

Totalbeløb
2015-20:

1.491.150 kr.
1.789.368 kr.
1.789.368 kr.
894.690 kr.

Totalbeløb til erhvervsprojekter

100 %

994.096 kr.

Min. totale investeringsbeløb for erhvervsprojekter

Indsatsområde:

Projekter der forbedrer rammevilkårene
1. Fælles forbedring og forskønnelse af
eksisterende land-og boligområder
2. Infrastruktur
3. Den blå Infrastruktur, naturturisme,
naturgenopretning og -pleje samt formidling i
forbindelse hermed
4. Kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
5. Dannelse og styrkelse af netværk på tværs af
de forskellige aktører i landdistrikterne og de to
kommuner.
Totalbeløb fra MBBL/EU til forbedring af
rammevilkårene:
Min. totale investeringsbeløb til forbedring af
rammevilkårene:

5.964.576 kr.
11.929.152 kr.

Procent af
totalbeløb til
bosætning:

Beløb pr. år:

Totalbeløb
2015-20:

15 %

99.410 kr.

596.460 kr.

15 %
30 %

99.410 kr.
198.819 kr.

596.460 kr.
1.192.914 kr.

30 %
10 %

198.819 kr.
66.272 kr.

1.192.914 kr.
397.632 kr.

100 %

662.730 kr. 3.976.380 kr.
7.952.760 kr.

Hertil kommer 1.3 mio. kr. årligt fra de to kommuner (1.5 mio. minus 200.000 til administration). Disse midler kan
kun anvendes til hovedindsatsområdet ”Forbedring af rammevilkår” jf. Kommunalfuldmagten.
De kommunale midler fordeles med samme procentsats til ”Forbedring af rammevilkår” som midlerne fra MBBL/EU:
Indsatsområde:

Projekter der forbedrer rammevilkårene i
landdistrikterne
1. Fælles forbedring og forskønnelse af
eksisterende land-og boligområder
2. Infrastruktur
3. Den blå Infrastruktur, naturturisme,
naturgenopretning og -pleje samt formidling i
forbindelse hermed
4. Kulturelle forhold og fritidsaktiviteter
5. Dannelse og styrkelse af netværk på tværs af
de forskellige aktører i landdistrikterne og de to
kommuner.
Totalbeløb fra kommunerne til forbedring af
rammevilkår:

Procent af
totalbeløb til
bosætning:

Beløb pr. år:

Totalbeløb
2015-20:

15 %

195.000 kr.

1.170.000 kr.

15 %
30 %

195.000 kr.
390.000 kr.

1.170.000 kr.
2.340.000 kr.

30 %
10 %

390.000 kr.
130.000 kr.

2.340.000 kr.
780.000 kr.

1.300.000 kr.

7.800.000 kr.

100 %

Bilag nr. 5: Tidsplan for strategiens forventede gennemførelse i perioden 2015-20:

Opgave/År:
Godkendelse af
strategi og
ansættelse af
koordinator
Ansøgningsfrist og
efterfølgende
behandling af
indkomne
ansøgninger
Evaluering og evt.
revision af strategi
Innovationsdag
Årlig
generalforsamling
Årligt
medlemsmøde
(første gang i
forbindelse med
generalforsamling)
Årlig besøgsrunde
til projekter
Midtvejsevaluering
hvor bestyrelsen
vurderer
projekternes
overlevelsesevne
og resultater

2015
1
.x
.

2.
1.

3.

x

x

2016
4.

1.

2.

3.

x

x

x

2017
4.

1.

2.

3.

x

x

x

2018
4.

1.

2.

3.

x

x

x

x

2019
4.

2.

3.

x

x

x

2020
4.

1.

2.

x

x*

3.

4.

x

x
x

1.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Ansøgninger kan kun indsendes i perioden 1. januar – 1. oktober hvert år.
*Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er 1. juli 2020

x
x

x

x

x

Notat

Bilag 6 - Godkendelse af udviklingsstrategi for LAG Randers-Favrskov
Randers Kommuner har modtaget udkast til udviklingsstrategi for LAG RandersFavrskov og har følgende bemærkninger:
Randers Kommun finder, at udviklingsstrategien overordnet er i overensstemmelse
med kommunens politikker og strategier. I forlængelse af disse ønsker Randers Kommune at knytte følgende supplerende bemærkninger:
1. Strategien kan med fordel nævne, at de tidligere LAG’er i samarbejde med de
to kommuner har udarbejdet en række Landsbyudviklingsplaner (LUPer). Disse planer kan med fordel danne grundlag for den videre udvikling i de pågældende landsbyer og for et fortsat samarbejde mellem landsbyen og LAG.
2. Konkrete indsatsområder
Erhverv:
o Vi anbefaler, at det tydeliggøres, at netværksaktiviteter på såvel erhvervsrelaterede områder, som i forhold til den frivillige indsats er en vigtig kilde
til udvikling, videndeling og samarbejde.
Vi ser frem til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Dennis Jensen
Erhvervs- og udviklingschef
Randers Kommune

Randers Kommune
Erhverv & Udvikling
Laksetorvet
DK-8900 Randers C
Telefon 89 15 15 45
lms@randers.dk
www.randers.dk

Notat

Høringssvar på udviklingsstrategi for LAG Randers-Favrskov

Postadresse:

Favrskov Kommune har modtaget udkast til udviklingsstrategi for LAG RandersFavrskov og har følgende bemærkninger:

Skovvej 20
8382 Hinnerup

Favrskov Kommune finder, at udviklingsstrategien overordnet er i overensstemmelse
med kommunens udviklingsstrategi.

Tlf. 8964 1010

Favrskov Kommune
Teknik og Kultur Sekretariatet

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Generelt
Favrskov Kommune kan konstatere, at ingen områder specifikt og forlods er udeladt
som mulige områder for en LAG-indsats. Denne tilgang har kommunens opbakning.
16. december 2014

Det er vigtigt for Favrskov Kommune, at LAG’en ikke arbejder med en anden definition
af hovedbyer end den, der tidligere er besluttet af Byrådet.
Derfor ønsker Favrskov Kommune en ændring af formuleringen ”I Favrskov Kommune
bor der godt 47.000 indbyggere, hvoraf ca. halvdelen bor i de tre hovedbyer: Hinnerup,
Hadsten og Hammel. Resten bor i landdistrikterne.”
Ny formulering: I Favrskov bor der godt 47.000 indbyggere. Heraf ca. halvdelen i de tre
største byer Hadsten, Hammel og Hinnerup og halvdelen i landdistriktet og de mindre
bysamfund.
Resumé af strategien, afsnit 4: Det anbefales, at formuleringen ”forbedring af rammevilkårene” ændres til ”attraktive levevilkår”, så der er bedre sammenhæng med sprogbrugen i det første afsnit (visionen). Tilsvarende konsekvensrettelse i resten af strategien. Attraktive levevilkår giver bedre mening end ”forbedring af rammevilkårene”, som
nemt kan forstås snævert som fysisk planlægning.
Strategien kan med fordel nævne, at de tidligere LAG’er i samarbejde med de to kommuner har udarbejdet en række Landsbyudviklingsplaner (LUPer). Disse planer kan
med fordel danne grundlag for den videre udvikling i de pågældende landsbyer og for
et fortsat samarbejde mellem landsbyen og LAG.
Desuden kan man med fordel nævne mellemfinansieringsordningen i Favrskov Kommune, som har stor politisk opbakning og forventes at blive anvendt i en stor del af de
projekter, der opnår tilskud fra LAG. Ordningen har betydet, at projektholderne i en del
af projektperioden har undgået det private udlæg eller udgifter til banklån, der ikke kan
dækkes af puljemidler. På den måde har de projekter, der har modtaget mellemfinansiering, undgået økonomisk efterslæb i form af banklån, der skal betales tilbage af borgerforeningen eller forsamlingshusets egen kasse.
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Sagsbehandler:
Mette Byrgiel Bach
Tlf. 89644102
meba@favrskov.dk
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Teknik og Kultur Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel
Sagsnr.
710-2010-45
Dokument nr.
710-2014-285287
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Analyse af området
Favrskov Kommune har følgende bemærkninger til analyse af området
Trafikforhold
 1. afsnit: ”Området er kendetegnet …” Henvises der til hele området Randers og
Favrskov eller en del?
 3. afsnit: ”… syv eksisterende hovedruter…. Det anbefales, at der indsætter ”(fx
Gudenåstien og Lilleåstien)”, så man ikke er i tvivl om rutens type
Evt. særlige miljømæssige forhold:
 Erstat ”folkeskove” med ”skovrejsning”
Kulturelle forhold:
 2. afsnit: Kollerup Kunstkartel eksisterer ikke længere og skal derfor ikke fremgå.
 5. afsnit: Da man lige har beskrevet to kroer fra 1300-tallet anbefales det at slette
sætningen ”der med sine 388 år er en af landets ældste” og i stedet skrive ”fra
1626”.
Afsnittet kunne med fordel afsluttes med en kort hjælpetekst om SWOT, i retningen af,
at man bruger de eksisterende forhold, som netop beskrevet i en analyse af styrker,
svagheder, muligheder og trusler og på den baggrund har udvalgt følgende områder…
Konkrete indsatsområder
Favrskov Kommune har følgende bemærkninger til konkrete indsatsområder:
Erhverv:
 Eventuelt en kort forklaring på, hvorfor om– og nybygning kun støttes i begrænset
omfang.


Lokale fødevarer. LAG’en henviser til projekt Smag og Oplev i regi af LAG Favrskov. Favrskov Kommune henleder opmærksomheden på, at projektet forventes
indstillet, men at principperne og ideerne i projektet er gode. Favrskov Kommune
håber derfor, at projektet kan fortsætte i regi af det nye LAG.



Netværksaktiviteter på såvel erhvervsrelaterede områder som i forhold til den frivillige indsats er en vigtig kilde til udvikling, videndeling og samarbejde.

Rammevilkår i landdistrikterne
 Gerne ændret til Attraktive levevilkår
 Infrastruktur – herunder videreudvikling af de lokale stisystemer og cykelstier samt
turisme.
Udfordringerne i landsbyerne og de større bysamfund er forskellige. Derfor vurderes det at være en god idé at være opmærksom på såvel kollektiv trafikbetjening
og samkørselsordninger og på behov og muligheder for at etablere cykelstier mellem landsbyerne og mellem landsbyer og større bysamfund.
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Favrskov Kommune har desuden netop afholdt åben workshop om den kommende
cykelplan med fokus på, hvordan vi får flere til at cykle i kommunen, og hvad holdningen er til nye cykelstier, cykelparkering og trafiksikkerhed.
Favrskov Kommune har med stor indsats fra lokalområderne fået etableret en stor
mængde stisystemer og trampespor (lokale stier under Favrskovruten).


Den blå infrastruktur: Gudenåen og de Gudenårelaterede aktiviteter kunne med
fordel nævnes eksplicit. Både (som nævnt) de forskellige Gudenåsamarbejder,
men også konkrete projekter som etablering af stryg for laksefisk, etablering af
shelters og fiskepladser i Gudenåen ved Ulstrup og etablering af gangbroer langs
med trækstien i Gudenåen, projekter som med fordel kunne danne grundlag for flere projekter af samme art.



Udvikling af natur-, besøgs- og oplevelsesturisme. Favrskov Kommune ser herunder frem til et styrket samarbejde mellem kommende naturvejleder om formidlingsprojekter og andre større borgerarrangementer med natur- og kulturindhold.
Der henvises endvidere til muligheden for et samarbejde med Aarhus2017projekterne ”Gentænk Landsbyen” og ”Kulturringen”. Gentænk Landsbyen har sit
konkrete fokus på landsbyer og landdistrikter, herunder blandt andet netværksdannelse og samarbejde mellem (nabo)landsbyer. I Kulturringen vil der være mulighed for at bruge cykelruten som springbræt til at udvikle eller promovere de lokale (erhvervs)initiativer, der ligger langs ruten – fx bed&breakfast, gårdbutikker, kreative erhverv mm.
Favrskov Kommune henviser dog til, at der ikke er en turistforening i Favrskov
Kommune (i modsætning til Randers Kommune og VisitRanders). Dette kan vanskeliggøre samarbejdet omkring turistaktiviteter og bør være et opmærksomhedspunkt for det kommende arbejde.
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Regionshuset
Viborg
Regional Udvikling
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Godkendelse af udviklingsstrategi for LAG Favrskov-Randers
Dato 21-12-2014

Region Midtjylland har den 11. december 2014 modtaget
udviklingsstrategi for LAG Favrskov-Randers til godkendelse i henhold
til bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper.

Sagsbehandler Karsten Bækgaard
karsten.baekgaard@ru.rm.dk
Tel. +4578411702
Sagsnr. 1-33-76-16-14

Region Midtjylland finder, at udviklingsstrategien for LAG FavrskovRanders er i overensstemmelse med Region Midtjyllands regionale
udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategier.
Det findes positivt, at der søges skabt erhvervsmæssig udvikling i
området gennem vægt på turisme, lokal fødevareudvikling og
innovative muligheder med afsæt i de stedbundne ressourcer samt at
dette sker i et samarbejde med erhvervsorganisationer,
turistorganisationer, kommuner m.m. Der er tale om indsatsområder,
der falder fint i tråd med den regionale erhvervsfremme.
I forhold til udvikling af mindre virksomheder er støtte til etablering
af netværk og samarbejdsprojekter også en hensigtsmæssig aktivitet.
Med hensyn til prioritering af ansøgninger finder vi anledning til at
bemærke, at etablering af nye arbejdspladser også bør indgå.
Region Midtjylland finder, at udviklingsstrategien giver anledning til
følgende bemærkninger, som LAG Favrskov-Randers kan lade indgå i
det videre arbejde, herunder prioritering af ansøgninger.
Turismeudvikling:
Den beskrevne turismeindsats med udvikling af besøgsmål,
overnatningsfaciliteter og naturturisme bl.a. med bedre
adgangsforhold til naturen er i god overensstemmelse med de
overordnede ønsker om at udvikle kyst- og naturturisme.
Gennemførelse af LAG-projekter med de nævnte indsatser vil i høj
grad kunne supplere eller understøtte støre turismeindsatser omkring
Gudenåen og Randers Fjord.

Side 1

Fødevareudvikling:
Fødevareerhvervet er en styrkeposition i LAG’en, der også er
fokuseret på i LAG-strategien, og dette flugter fint med den regionale
fødevarestrategi.
I forlængelse af tidligere samarbejde med gode resultater med LAG
og kommuner på tværs af større geografiske områder om udviklingen
af fødevareområde, vil regionens fødevaresatsning meget gerne
samarbejde med LAG og diskutere fremtidige tiltag og arbejdsdeling
indenfor udviklingen af fødevareområdet, f.eks. vedrørende øget
innovation i fødevarevirksomheder, udvikling af lokale fødevarer,
kompetenceudvikling, fødevarenetværk, hubs, oplevelser for turister i
relation til fødevarer mv.
Side 2

Energi:
I situationsbeskrivelsen for både Randers og Favrskov kommuner
omtales de to kommuners planer om at reducere CO2 udslippet og
øge anvendelsen af vedvarende energi.
Strategien for LAG Randers-Favrskov indeholder støtte til aktiviteter
på erhvervsområdet for ”Andre erhverv, der kommer lokalområdet til
gode gennem nytænkning og fokus på de stedbundne ressourcer”.
Ligeledes støttes netværksdannelse mellem erhvervsaktører. Under
disse to overskrifter bør der tænkes på mulighederne for at støtte
iværksættere og eksisterende virksomheder, der udvikler nye
teknologier til energiløsninger til små landsbyer og det åbne land.
Region Midtjylland ser gode muligheder for lokal erhvervsudvikling
indenfor vedvarende energi og cleantech i de to kommuner, der
begge deltager meget aktivt i Region Midtjyllands nuværende
aktiviteter og programmer på området, bl.a. ”Fjernvarmevækst” og
”Midt-Energistrategi”, hvor der også arbejdes med vedvarende
energiløsninger på landet m.m.
Mange kraft-varmeværker er under omstilling til biomasse, og der vil
lokalt være muligheder for udvikling vedrørende dyrkning og
udnyttelse af biomasse fra landbrugs- skov- og udyrkede arealer.
Støtte til produkt og konceptudvikling kunne være vedrørende nye
teknologier til energieffektiviseringer, isolering, styresystemer,
pumper, kedler, leverandører af komponenter til biogasanlæg,
bioraffinering, affaldshåndtering, vindmølleindustrien, samt
serviceydelser, m.m. Det vil desuden være en styrkelse af de små
virksomheder, hvis disse kunne danne og arbejde i fælles
innovationsnetværk

Virksomhedsudvikling:
Strategien tager højde for at sikre videndeling med Randers og
Favrskov Kommuner og Region Midtjylland, hvilket findes positivt.
Der savnes dog en generel konkretisering af de enkelte aktiviteter i
strategiens indsatsområder, da disse kun er beskrevet på helt
overordnet niveau.
LAG’en bør desuden orientere sig om og sikre koordination med de
kommunale erhvervsudviklingsstrategier og den regionale
erhvervsudviklingsstrategi samt muligheder for støtte til fremme af
virksomhedsudvikling og iværksætteri, i de kommunale og regionale
erhvervsfremmeordninger.
Øvrige bemærkninger:
Region Midtjylland har igangsat et arbejde med en ny vækst- og
udviklingsstrategi, som skal vedtages i sidste halvdel af 2015 af
Vækstforum og Regionsrådet. Strategien er en fælles strategi for det
midtjyske område og dermed for de aktører som i fællesskab kan
påvirke udviklingen i det midtjyske område. Det er vigtigt for
regionsrådet og Vækstforum, at strategien bliver et fælles produkt,
hvorfor der hermed opfordres til, at også LAG-Gruppen deltager
aktivt i de forskellige aktiviteter.
Vi er opmærksomme på, at de konkrete projekter er baseret på
LEADER princippet, og således afhængig af, at lokale aktører ønsker
at igangsætte konkrete projekter.

Venlig hilsen

Karsten Bækgaard
Kontorchef

Side 3

