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Mere liv på landet 

Odder Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem de tværgående politikker, kommuneplan, 

planer, strategier og handlinger.  

 

Odder Kommune har stort fokus på en 

fortsat positiv udvikling af bæredygtige og 

aktive landsbyer og landdistrikter i 

kommunen. Det er i landdistrikterne 

halvdelen af befolkningen bor.  

 

De lokale borgere er en vigtig drivkraft for, at 

der igangsættes udviklingsprojekter og 

støttes op om et godt hverdagsliv i deres 

lokalsamfund. Ud over borgerne og 

virksomhederne rummer landdistrikterne 

vigtige kvaliteter i form af blandt andet 

attraktive landskaber, kultur og 

landsbymiljøer, foreningsliv, fællesskab og 

engagement. 

 

Byrådet vil arbejde for at understøtte disse 

kvaliteter og udvikle dem i samarbejde med 

borgerne i landdistrikterne. Det skal fortsat 

være attraktivt at bo og drive virksomhed i 

hele kommunen. Derfor skal vi sikre gode 

betingelser for bosætning og erhverv i 

landdistrikterne. 

 

Udviklingspotentialet er samtidig forskelligt fra 

landdistrikt til landdistrikt og landsby til 

landsby. Planlægningen af de enkelte 

områder skal derfor ske ud fra nogle 

realistiske forventninger; mens nogle 

områder har potentiale for vækst 

(befolkningsfremgang, flere arbejdspladser 

mv.), risikerer andre områder stagnation.  

 

Som noget nyt skal vi tænke bæredygtighed 

ind i landdistriktsstrategien. Det kan ske på 

det sociale, økonomiske og miljømæssige 

område. Det sociale område handler om 

tryghed og socialt ansvar, ældre og 

handicappede, medborgerskab og sundhed. 

Det økonomiske område handler om 

uddannelse og jobs, bosætning, og 

befolkningens demografi.  

 

For at styrke udviklingen, ønsker Odder 

Kommune at formulere en 

landdistriktsstrategi. Strategien skal beskrive, 

hvad byrådet – i samarbejde med de lokale 

aktører - vil gøre, for at imødegå de særlige 

potentialer og udfordringer, som knytter sig 

til landdistrikterne i Odder Kommune 

 

Med dette arbejdsdokument ønsker Odder 

Kommune at lægge op til inddragelse og en 

dialog om hvordan udviklingen af 

landdistrikter i Odder Kommune bedst finder 

sted.



 

 

PROCES 

Udvikling af en landdistriktsstrategi 
 

Odder Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem de tværgående politikker, kommuneplan, 

strategier og handlinger.  

 

Odder Byråd har besluttet, at igangsætte en proces for udarbejdelse af en landdistriktsstrategi, der understøtter 

kommunens tre tværgående politikker og overordnede visioner. 

 

Økonomi-, og Erhvervsudvalget og Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget har på et fælles temamøde besluttet, at 

strategien skal omhandle 4 temaer: 

 

 Boliger og bosætning 

 Erhverv, mobilitet og kommunal service 

 Synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne 

 Samskabelse, dialog og samarbejde  

 

Proces frem mod en landdistriktsstrategi for Odder Kommune 

 

September 

Dialogmøde med 
lokalrådene. 

Oktober/november 

Udkast behandles i udvalg 
og byråd

November/december

Udkast til strategi i høring, 
inklusiv borgermøde

Januar

Endelig behandling af 
landdistriksstrategi



 

 

INDSATS 1 

 

 

Boliger og bosætning i landdistrikterne 
 

Bosætning er et af de områder, der har størst betydning for, at en landsby fortsat er levedygtig. 

Hvordan sikrer vi attraktive og indbydende landsbyer og områder i landdistrikterne? 

 

 

Der er et generelt ønske om, at der sikres et 

attraktivt nærmiljø med tidssvarende og 

velholdte boliger med adgang til naturen. 

 

I Odder Kommune bor ca. halvdelen af 

befolkningen i landsbyer og landdistrikterne. 

Der er en god udvikling med kun få huse der 

er forladte eller misligholdte. Det er positivt.  

 

Men attraktive områder er mere end blot 

boliger stand og fremtoning, for eksempel 

fritidsaktiviteter, socialt sammenhold og 

adgang til naturen. 

 

 

 

 

Hvad mener du? 

 

Hvad kan bidrage til at forskønne?  

 

Hvad kan bidrage til at styrke bosætningen 

hvor der er potentiale? 

 

Hvordan bliver landsbyerne mere attraktive 

for nye tilflyttere? Hvad er kommunens 

opgave og hvad er jeres? 

 

Hvordan kan vi hjælpe hinanden? 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDSATS 2 

 

Erhverv, mobilitet og kommunal service 
 

Erhvervsudvikling, mobilitet og kommunale serviceydelser er vigtige parametre i udviklingen af velfungerende 

landdistrikter og en forudsætning for en tæt sammenhæng mellem land og by. 

Hvordan sikrer vi en tidssvarende udvikling af mobilitet, erhverv og kommunale serviceydelser?  

 

 

Et aktivt erhvervsliv har stor betydning for 

den samlede attraktivitet af et givent område. 

Lokale virksomheder signalerer og vækst der 

giver en større tiltro til fremtidig udvikling. 

 

Udvikling af mobilitet i landdistrikterne har 

stor betydning for befolkningens muligheder 

for at komme til arbejde, i skole, til 

fritidsaktiviteter og så videre. 

 

De kommunale serviceydelser som skoler, 

ældrepleje, vejhold og så videre har også stor 

betydning. Men hvordan og hvorledes skal 

serviceniveauet være? 

 

 

 

Hvad mener du? 

Hvordan kan vi fremme erhvervsudvikling og 

lokale arbejdspladser i landdistrikterne?  

 

Hvordan sikre vi en tidssvarende mobilitet i 

landdistrikterne? 

 

Og hvordan kan kommunen understøtte 

landsbyernes forskellige udfordringer og 

fremme udviklingsmuligheder? 

 

 



 

 

INDSATS 3 

 

 

Synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne 
 

Det er skønt at bo på landet og i landsbyerne. Vi skal fortælle de positive historier, for at få flere til at 

flytte på landet - og vi selv genopdager herlighederne og alt det der sker. 

 

 

Odder Kommune ønsker, at der fortsat sikres 

et attraktivt hverdagsliv i landdistrikterne - og 

at flere skal få øjnene op for det. 

 

Synliggørelse af de potentialer og de lokale 

styrkepositioner er derfor altafgørende – også 

for at styrke sammenhængskraften i 

landsbyen og på tværs af kommunen. 

 

 

 

Hvad mener du? 

Hvordan får vi de gode historier om livet i 

landdistrikterne ud til flere? 

 

Hvordan finder vi de gode historier? Hvem 

kan være med til at formidle dem? Hvor skal 

de formidles? 

 

Hvad kan vi gøre sammen og hvad skal man 

gøre hver for sig? 

 

 

 

 

 

 

 

INDSATS 4 



 

 

 

Samskabelse, dialog og samarbejde på tværs 
 

Fremtidens levende landdistrikter skal skabes i tæt samarbejde mellem dig, der bor og 

lever på landet - og kommunen. Udviklingen skal ske med borgerne og ikke for borgerne. 

 

 

Odder byråd ønsker en tættere dialog og 

samarbejde mellem kommune og 

lokalsamfund. 

 

Udvikling af landsbyer bør ske i samråd 

mellem kommunen og lokalbefolkningen for 

at sikre en bredt forankret udvikling med en 

fælles retning, både når det handler om fysisk 

planlægning og velfærdsløsninger. 

 

Hvad mener du? 

Hvad er dit bud på, hvordan vi kan styrke 

samarbejdet? 

 

Hvordan og hvornår kan kommunen med 

fordel inddrage jer og hvad kan I særligt 

bidrage med? 

 

Hvordan kan samarbejdet organiseres, så vi 

sikrer at alle bliver inviteret til være med? 

 

 

 

 


